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SoREA urgències ...................................................902 25 03 70
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XARXA WiMAX (iNtERNEt)
MEGATRó  .............................................................972 59 43 25
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Editorial

Arriben les festes nadalenques i, amb elles, el tercer 
número de la nostra revista. Cadascun de nosaltres 
donem un sentit peculiar al Nadal, d’acord amb la 

nostra manera de ser i pensar. No hi ha unes festes nada-
lenques úniques, però sí és cert que d’una manera o altra 
gairebé tots les celebrem: festa religiosa per a uns, festa 
familiar i de germanor per a altres, o vacances, encara, per 
a uns altres. Ens desitjarem bones festes i parlarem molt 
de pau. Tant de bo que aquest desig de pau s’anés repetint 
durant l’any.
Si parlem de temes concrets, podem dir que des del da-
rrer número s’han fet moltes activitats, molt participades, 
com anireu llegint al llarg de les següents planes. Durant 
tot aquest temps s’ha anat parlant del tema del parc eòlic, 
s’han fet reunions, hi ha gent que hi està favor i d’altres 
en contra. Fins avui, no hi ha res aprovat i, per tant, caldrà 
veure cap on van les coses. Es tracta d’un tema que provo-
ca controvèrsia i pel qual hi ha qui troba arguments a favor 
i en contra. En qualsevol cas, però, el que és imprescindible 
és que hi hagi un debat viu i que s’escoltin totes les parts.
Un altre tema que està pendent és el de la carretera. Com 
s’ha anat informant, s’han fet tot un munt de retocs al pro-
jecte inicial i pel que ens han dit des del departament co-
rresponent de la Generalitat sembla que tot està pràctica-
ment lligat i manca només el vistiplau de Medi Ambient. Tot 
fa pensar que en els primers mesos de l’any vinent podrem 
veure les màquines treballant. 
Per acabar, direm que el tema de més actualitat avui és 
el de la crisi. Veritablement hi ha pànic, tots estem poc o 
molt preocupats. Ens van arribant notícies que no són gens 
esperançadores, l’atur augmenta, tanquen fàbriques i al-
tres redueixen el personal. Els més optimistes diuen que ho 
passarem malament durant tot l’any que anem a començar, 
altres miren més enllà. Caldrà, doncs, tenir paciència i ser 
solidaris amb les persones que resultin més afectades per 
aquesta crisi. S’ha estirat més el braç que la màniga, hi ha 
qui ha fet grans negocis i ara ho hem de pagar tots. Què hi 
farem, sempre reben justos per pecadors.
Celebrem les festes nadalenques amb moderació, però 
sense rebaixar el nostre desig de felicitat i de solidaritat. 
Participem en les moltes activitats que s’han preparat. I 
entrem en el nou any tot confiant que els mals auguris no 
es compleixin i l’any vinent sigui millor que aquest.   
Bones festes nadalenques i un millor any nou.
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Actualitat

“Voluntariat per la llengua” és un programa 
de la Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya i del Consorci per 
a la Normalització Lingüística que fomenta 
l’ús de la llengua catalana en les converses 
entre persones que tenen coneixements bà-
sics de català i volen parlar-lo amb naturali-
tat amb persones que el parlen habitualment. 
D’aquesta manera, el català esdevé la llengua 
habitual de comunicació i es converteix en un 
instrument clar de cohesió social entre la ciu-
tadania nouvinguda i l’autòctona. Amb aques-
ta finalitat es formen les parelles lingüístiques 
perquè durant un mínim de 10 h (1 hora a la 

El Consorci per a la Normalització Lingüística 
difon el programa “Voluntariat per la llengua” 

a la Tallada d’Empordà

Des del Servei Comarcal de Català hem fet un 
seguiment telefònic d’aquestes parelles i el dia 
7 de novembre passat vàrem fer una trobada de 
seguiment al Restaurant L’Empordanet de la Ta-
llada (vegeu foto). Atès que al llarg d’aquesta 
primera edició del programa aquest ha estat un 
dels llocs habituals de trobada de les parelles 
per conversar en català, hem signat un acord de 
col·laboració amb aquest establiment perquè es-
devingui punt de trobada del “Voluntariat per la 
llengua”, és a dir, un lloc on l’atenció en català a 
les parelles estigui garantida i on es faciliti que 
les persones que participen en el programa pu-
guin practicar el català.

La trobada de seguiment del programa va propi-
ciar que altres persones del poble s’interessessin 
pel programa, de manera que en la segona edició 
comptarem també amb dues parelles més: la Vaska 
Georgieva amb l’Olga Oliver i la María Livia Turbato 
amb la Roser Roura. 

Animeu-vos a participar-hi, coneixereu noves cultures 
i facilitareu la cohesió social del poble.

CONSORCI PER A LA NORMALITzACIÓ LINgüíSTICA

setmana durant 10 setmanes), i amb el català com 
a llengua vehicular, participin en activitats sociocul-
turals diverses: una excursió, una visita al museu 
local, prendre un cafè o anar a comprar.

El Servei Comarcal de Català del Baix Empordà, 
amb el suport de l’Ajuntament, va començar a di-
fondre el programa a la Tallada d’Empordà l’estiu 
del 2008, i ara ja són tres les parelles que s’han 
anat trobant per conversar en català: la Míriam 
Pagès amb la Daniela Israel-Wilson; la Montserrat 
Bagué amb l’Olga Ctvrtnickova, i la Margarita Vidal 
amb l’Ana Rodríguez, com a voluntàries i aprenen-
tes respectivament.
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Actualitat

Tu també pots participar en el programa

El “Voluntariat per la llengua” és un programa 
que posa en contacte persones catalanoparlants 
que volen destinar 10 hores del seu temps a fer 
conversa amb persones que tenen coneixements 
bàsics de català i volen llançar-se a parlar-lo.

Tu pots ser voluntari/voluntària si parles català i 
vols fer aquest servei. L’experiència t’aportarà co-
ses positives: coneixeràs la realitat d’altres països 
a través del teu aprenent/aprenenta, t’adonaràs 
que pots parlar català amb les persones nouvin-
gudes amb normalitat i que elles ho agraeixen. 

Tu pots ser aprenent/aprenenta si has començat a 
parlar català i vols practicar-lo per agafar confiança 
i utilitzar la llengua cada vegada amb més segure-
tat i en més àmbits i/o llocs. Descobriràs que hi ha 
gent disposada a escoltar-te, a ensenyar-te racons 
del lloc on viviu, a compartir temps i experiències, a 
ajudar-te a millorar el teu nivell de llengua.

Si t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres:
Ajuntament de la Tallada d’Empordà: 

tel. 972 78 00 95 o cultura@la-tallada.net
Servei Comarcal de Català del Baix Empordà: 

972 64 23 10 o baixemporda@cpnl.cat

Comiat a mossèn Josep Riera
El dia 14 de setembre les parròquies de la Tallada i Ma-
renyà-Tor vàrem fer el comiat a Mn. Josep Riera, que 
ha estat durant divuit anys rector de les nostres pa-
rròquies i que per motius de salut ha hagut de retirar-
se a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.

Des d’aquí el recordem i li desitgem una bona estança 
a la residència i una millora de la seva salut.
El comiat va ser un èxit de participació. Per preparar-lo 
es van fer diverses reunions obertes a tothom. En la 
primera es va parlar del que es podria fer, es va for-
mar un bon grup de persones de les tres parròquies i 
després de parlar-ne i tots expressar la pròpia opinió, 
s’acordà fer-li uns obsequis, elaborar un escrit dedicat 
a l’homenatjat i convidar el cor perquè preparés un 
repertori per amenitzar la celebració.

El dia del comiat l’església estava plena a vessar per 
oir la missa que van oficiar Mn. Josep Riera i el nou 
mossèn de les nostres parròquies Mn. Vicenç Fiol, 
acompanyats de les cançons del cor, format per gent 
de la Tallada i Tor, que van ser una meravella. En aca-
bar la missa i dintre mateix de l’església es van dedicar 
unes paraules de comiat al mossèn que va llegir una 
representant de Tor, Assumpció Surrell, una represen-
tant de Marenyà, Dolors Romans, i un de la Tallada, 
Pere Pagès. 

També se li feren uns obsequis en agraïment a la tas-
ca i acostament que Mn. Josep va dedicar sempre a 
les persones. Se li va fer lliurament d’una placa com-
memorativa gravada amb les imatges de l’església de 
Tor, Marenyà i la Tallada, un llibre fotogràfic de dife-
rents indrets dels pobles i famílies amb unes pàgines 
lliures on tothom va poder firmar o escriure unes dedi-
catòries i un estoig amb una ploma estilogràfica. Es va 
tenir un detall, un mocador de coll i una figureta d’un 
angelet, per a la Sra. Caterina, que durant tants anys 
va cuidar Mn. Josep i va ser per a nosaltres com una 
veïna més. 

Tot seguit, fora de l’església, tothom va poder gau-
dir d’un gran piscolabis on es va tenir l’oportunitat 
d’acomiadar personalment al mossèn, i com no, de-
manar-li que no s’oblidi mai de nosaltres i dir-li que 
aquí és casa seva!
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Actualitat

Festes majors de la Tallada i Marenyà
Aquest any ha estat diferent en molts aspectes pel que fa referència a les 
festes majors de la Tallada i Marenyà. La innovació més important i bàsica 
per la bona organització i funcionament de les activitats festives ha estat 

la creació d’una comissió de festes que, amb molta il·lusió, empenta 
i després de moltes trobades va aconseguir allò que s’havia proposat: 

fer gaudir tothom amb activitats diverses i per a totes les edats.

Parlem primer de la festa de la Tallada que va ser 
els dies 27 i 28 de juny. El tret més important  que 
l’ha fet diferent ha estat el canvi d’ubicació, la plaça 
de la Generalitat, canvi molt esperat i aplaudit per 
molta gent.

La festa va començar el divendres 27 amb la re-
presentació teatral de l’obra Amor, amor, amor de 
la companyia La Minúscula. El dissabte 28 va co-
mençar a les onze amb un partit de futbol de “sol-
ters contra casats”, que va tenir lloc en el camp de 
futbol, arbre al mig inclòs, del CEM l’Empordanet. 
A les dotze hi va haver la missa solemne de festa 
major cantada pel cor de l’església de la Tallada. 
Tant en un acte com en l’altre hi va haver molta 
gent.

A la tarda els actes van començar amb un espectacle 
de màgia dedicat a grans i petits a càrrec de Magic 
Factory, i tot seguit una audició de sardanes amb la 
cobla Empòrium de Girona. El temps va acompan-
yar, ja que feia un dia radiant, i l’encert de tenir dos 
escenaris va fer que tothom pogués refugiar-se a 
l’ombra si feia falta.

L’acte estrella, com sempre, va ser el ball de nit 
que va començar amb un concert, també a càrrec 
de l’orquestra Empòrium de Girona. Durant el ball 
tothom va poder gaudir d’una cadira gratuïta i si 
volia podia comprar una taula amb l’obsequi d’una 
ampolla de cava i un plat de fruits secs.

En acabar el ball, va tenir lloc l’acte sorpresa de la 
nit, ball i música per als més joves a càrrec d’un Dj 
que va durar fins ben entrada la matinada.

Durant els actes del divendres i el dissabte es va 
fer el sorteig de dues paneres que s’havien elaborat 
amb les aportacions dels veïns del poble.

Festa Major de Marenyà
La festa de Marenyà aquest any sí que va ser ben 
sonada, va durar tres dies, el 8, 9 i 10 d’agost. 
El divendres 8 es va celebrar la festa jove amb el 
grup Afterouers format per nois de 15 i 16 anys, i a 
continuació Dj Fede.

El dissabte 9 la festa va començar amb una audi-
ció de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de 
l’Escala. Al començament el sol picava molt fort i als 
veïns els costava una mica sortir de casa i acabar el 
dinar de festa major, però mica en mica la gent va 
anar arribant fins que la plaça President Companys, 
on es feien tots els actes, va quedar ben plena.

Seguidament hi va haver una actuació de circ a cà-
rrec del grup Tot Circ per als més petits i també no 
tant, a qui van fer posar cara d’alegria i felicitat. 

I ja arribada la nit va començar el sopar popular. El 
menú del sopar va ser: una fideuà, mitja graellada 
de carn, gelat, cafès i gotes. Cal remarcar que tot 
era boníssim i en grans quantitats. Després hi va 
haver un animat ball amenitzat pel Conjunt Xakara i 
la festa també va durar fins a altes hores de la nit. 
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Actualitat

Durant el ball també es va sortejar una 
magnífica panera amb productes apor-
tats per tots els veïns de Marenyà.

L’últim dia de festa va ser el diumenge 
10, en què es va celebrar l’ofici solemne 
en honor a Sant Esteve, patró del poble 
de Marenyà, acompanyat pels cants del 
cor de l’església de la Tallada.

I aquest és el relat del que han estat 
les dues festes majors organitzades 
per la nova comissió de festes de la 
Tallada i Marenyà. 

Els membres de la comissió donen les 
gràcies a tots els veïns per la bona aco-
llida i participació en els actes festius. 
Aprofitem per convidar tothom a formar-ne part i 
col·laborar. També us donem les gràcies pels comen-
taris i propostes que ens heu fet arribar personalment 
o a través de les bústies de suggeriments.

Moltes gràcies!

COMISSIÓ DE FESTES DE LA TALLADA I MARENyà

Festa Major de Tor
Una festa major passada per aigua podria ser el tí-
tol de la crònica. La veritat és que vam acabar tots 
amb torticolis de tant mirar el cel. Enguany la festa 
va durar un dia més, ja que el divendres 11 de juliol 
el grup Intertourdansa ens va obsequiar amb una 
actuació a la plaça que va sortir molt reeixida. 

El dissabte va ploure. I pensar que es va deixar de 
fer la festa al mes de novembre pel temps i no és 
la primera vegada que ens plou al mes de juliol... 
Per sort, vam poder fer les sardanes i el pregó a 
l’Empordanet i també el ball de nit amb el grup 
Trànsit. Un any més, el pregó va ser un èxit. En 
Joan Ribas, director de teatre i escriptor, que té 
parents a Verges i a Tor, va explicar anècdotes de 
quan anava amb tartana per la carretera que uneix 
les dues poblacions, sota l’ombra dels plàtans. 

El diumenge, dia 13, darrer dia de les festa, vam 
haver de continuar mirant el cel, però es va poder 
complir tot el programa. Van actuar els Grallers 

del Montgrí, com cada any, i hi va haver especta-
cle infantil. A la nit, sopar popular a la plaça, ple-
na com un ou de comensals. L’actuació del grup  
musical format per vailets de Tor i de l’Empordà 
va ser molt aplaudida. Comptem amb ells per a 
l’any vinent i esperem que tindran un programa 
ben complet. Ja se sap que els començaments són 
difícils. La pluja va voler acomiadar la festa, però 
aquest cop la vam agrair, ja que amb un tres i no 
res taules i cadires estaven endreçades i tothom 
va poder anar cap a casa, que l’endemà era dia 
feiner.

Per 14è any consecutiu, uns dies abans de la festa 
va sortir la revista Tor de dret, de 44 planes, que 
si tenim en compte el nombre d’habitants, ens to-
cava a mitja plana per cap. 

Tot un rècord Guinness. 

COMISSIÓ DE FESTES DE TOR
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Actualitat

Un any més s’ha celebrat la festa a Canet
Com sempre tot el poble s’ha mobilitzat per dur-la a terme.

El dissabte a la nit vàrem 
fer un sopar familiar, no-
més la gent que hi par-
ticipa i algun amic més, 
convidat.

El diumenge, com cada 
any, el poble es va des-
pertar aviat per anar a 
parar les taules i esperar 
la missa que aquest any 
es va celebrar amb el 

l’animació infantil d’en Marc i la Susanna. Que cons-
ti que els grans també varen haver de sortir a ballar 
i a saltar una estona.

Per acabar, ball de fi de festa amb la Disco-Mòbil, un 
temps més per no pensar en les cabòries i riure un xic.
Tal com he començat, acabo, un any més s’ha ce-
lebrat la festa a Canet, i en un lloc tan petit ens ha 
servit per veure i comprovar que els amics ajuden i 
s’estimen no només quan els temps són bons, sinó 
en els mals temps.

Aquest escrit el vull dedicar:

Primer al meu pare, que aquest any ens ha deixat, 
però més que mai ha estat present en tots nosaltres. 
A tota la gent de Canet que ens ha ajudat i ens ajuda, 
fent-nos costat i companyia en aquests moments. 

Us estimo. Petons i a tothom fins a l’any que ve.

NúRIA RIBOT I UBERT

GRUP SAMANTA, els quals després de la celebració van 
fer un concert de música que va ésser molt aplaudit.

Sortint de missa, tothom a dinar. Aquest any el 
menú ha canviat un xic: arròs, botifarra amb pata-
tes i sara per postres, acompanyat de pa, vi, aigua i 
cava, amén d’unes bones amanides per a tothom.

Ben dinat es van rifar les paneres i després els nens 
i nenes, tant del poble com de fora, van fruir amb 

Cor de l’església de la Tallada
Ja fa anys que a l’església de la Tallada, per fer més 
solemnes les celebracions dominicals, hi ha un sen-
zill cor que les amenitza amb els seus cants, amb 
l’acompanyament d’orgue i la direcció de la Rosa 
Amorós.

El grup de cantants amateurs el formen principal-
ment persones del poble i, en èpoques de vacan-
ces, també s’hi afegeixen estiuejants a qui també 
els agrada cantar.

Aquesta segona meitat de l’any 2008 l’activitat del 
cor ha estat molt intensa, ja que, a part dels diu-
menges de durant l’any, hi ha hagut moltes dia-
des importants per celebrar, i com a tals el cor s’ha 
preparat a consciència les més solemnes: Festes 
Majors de la Tallada d’Empordà (28 de juny) i de 

Marenyà (10 d’agost), Mare de Déu d’Agost, Sant 
Galderic (19 d’octubre)...

Una festa que es va preparar amb especial entu-
siasme i il·lusió va ser la de comiat de Mn. Josep 
Riera. Per preparar l’acte, el cor va convidar a la 
participació tothom, per fer l’acte més lluït. 

La crida va donar fruits, ja que es van afegir al grup 
cantants i músics de Tor i la Tallada. L’experiència 
va ser molt enriquidora, per què no dir-ho, també 
divertida, i va fer l’acte molt solemne i emotiu.

El cor farà per les properes diades nadalenques els 
seus assajos de cançons, i obre les portes a tothom 
que vulgui afegir-s’hi i participar-hi. Tots hi sou 
benvinguts!
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DESEMBRE 2008

Actualitat

Concerts d’estiu i de tardor
Dins el marc del programa “Quatre pobles, quatre 
estacions musicals”, vam proposar aquest estiu un 
concert de Jazz que es va celebrar a Marenyà el dis-
sabte 26 de juliol, a les 10 de la nit, a la plaça nova.

Els assistents, tot i haver d’aguantar una mica de 
vent i fred, vam gaudir del grup MTT Trio, format 
per professionals de la música. Dos d’ells eren pro-
fessors coneguts pels nostres fills a diferents esco-
les de música. 

Ens van encomanar la seva energia i les ganes de 
passar-ho bé i vam acabar portant el ritme amb 
ells de la manera que fos. La vetllada es va acabar 
d’arrodonir amb una copa de cava i un piscolabis 
que es va posar molt bé. L’estiu que ve us esperem 
al concert que es farà a Canet.

A la tardor, va ser el torn del poble de Tor. Ens 
tocava buscar un grup de música tradicional i vam 
aconseguir que el dia 5 d’octubre el Cor de l’Aula de 

Música Tradicional i Popular de la Generalitat ens 
vingués a fer un gran concert.

Dirigits per en Ramon Manent, ens van oferir un 
seguit de cançons tradicionals catalanes i d’altres 
indrets de la mediterrània tot passant per l’Alguer, 
Itàlia, Occitània,... L’església es va omplir i tots vam 
gaudir durant tota l’estona que van cantar. És un 
grup que encomana alegria i ganes de participar-hi.

Ara us convidem al concert coral de Nadal que en-
guany es farà el diumenge 21 de desembre a les 
12 del migdia, a l’església de la Tallada. Esperem el 
Cor dels Virolets de Palafrugell, que està format per 
nens i nenes de l’escola de música de Palafrugell. 

De ben segur que ens tocarà la fibra nadalenca!

No us ho perdeu!

COMISSIÓ DE MúSICA

Cursos d’anglès

Des del mes d’octubre l’Ajuntament organitza cur-
sos d’anglès per a adults. Hi ha dos grups de dife-
rent nivell amb onze persones en total. Els cursos 
són oberts a tothom i actualment hi assisteixen 
gent de la Tallada, Jafre i l’Escala. En el curs inicial 
hi ha persones que tot just s’acaben d’iniciar en la 
llengua anglesa i en el curs elemental hi ha gent 
amb un coneixement d’anglès més avançat. 

L’objectiu d’aquests cursos és facilitar i augmen-
tar el coneixement de la llengua anglesa, tant a 
nivell oral, com escrit. Es treballen les habilitats 
d’entendre, parlar i escriure l’anglès en aquelles 
situacions comunicatives més freqüents i quoti-
dianes. 

L’aprenentatge es du a terme mitjançant un 
mètode interactiu, tot utilitzant tant els mate-
rials principals (llibres d’ aprenentatge), com 
d’altres de complementaris (activitats extra per 
reforçar la pràctica d’audicions i llengua oral) i 
addicionals com cançons angleses i vídeos que 
reflecteixen la realitat social i cultural dels països 
angloparlants. 

Tots dos cursos es fan dos dies a la setma-
na, una hora cada dia en horari de vespre. A 
partir de gener s’oferiran també en horari de 
matí, migdia i vespre en funció del nombre 
d’interessats.
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Taller de costura

Actualitat

L’any passat va ser el primer any que es va pre-
parar la rebuda dels reis mags, per això el grup de 
dones que participem en el taller de costura ens re-
unim  cada primer diumenge de mes per preparar 
l’arribada d’aquest any.

I, com no, de tant en tant per celebrar la feina ben 
feta fem algun sopar, berenar...
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Actualitat

Associació cultural Camatorta
L’Associació Cultural “Camatorta” del municipi de la Ta-
llada d’Empordà finalment ja és una realitat.

Per començar, cal explicar el perquè d’aquest nom tan cu-
riós per a una associació cultural. El nom, que va costar 
decidir, vol englobar els quatre pobles que formen el mu-
nicipi tot agafant la primera síl·laba del seu nom: Ca de 
Canet, Ma de Marenyà, Tor i Ta de la Tallada. De fet, la 
idea no és original, sinó que la vàrem agafar de les pro-
postes presentades per donar nom a la revista municipal.

Per fundar aquesta associació ens vàrem reunir un grup 
amb ganes de treballar i fer activitats culturals. A aques-
ta reunió hi van assistir els que ja havien engegat o que 
des de fa temps, fins i tot anys, organitzen actes cultu-
rals diversos als quatre pobles. En aquesta trobada es 
va fer lectura i correcció dels estatuts, que voluntària-
ment dues persones van redactar i que regiran aquesta 
associació.

Al final de la reunió es va redactar l’acta fundacional, es 
van aprovar els estatuts i es va elegir la junta directiva.

Junta directiva:
Míriam Pagès Clavaguera, presidenta• 

Rosa Serra Güell, secretària• 

Emili Nicolau Martí, tresorer • 

Joan Lorenzo Quintana, vocal • 

(representant de publicacions)

Josefa Juárez Caro, vocal • 

(representant del grup de gent gran “Sinofos”)

Joan Maria Pareta Rubau, vocal • 

(representant de la comissió de música)

Josep Maria Güell Bohigas, vocal • 

(representant del Casal de Tor)

Anna Ferrer Moreno, vocal • 

(representant de la comissió de festes)

Remei Gasull Figuerola, vocal • 

(representant de Empord’Art)

Catalina Moreno Pujadas, vocal • 

(representant del taller de costura, cuina, manualitats...)

Núria Ribot Cubert, vocal • 

(representant de l’Associació de veïns de Canet)

El domicili on s’estableix aquesta nova comissió 
és al carrer Sant Joan de Pladecorts, casa núm. 
14, que l’Ajuntament ha cedit a l’associació per als 
seus actes.

Els propòsits d’aquesta nova associació cultural són 
els de fomentar la cultura en tots els seus àmbits 
en el nostre municipi, amb activitats que englobin 
persones de totes les edats.

La comissió obre les seves portes a qui vulgui for-
mar-ne part, col·laborar-hi i participar en les diver-
ses activitats. Tothom hi és benvingut!

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

MACFONT, S.A.
Recursos del Mar per l’Industria Alimentària

17002 GIRONA.  972-218825
WWW.IBERLAND.COM

info@macfont.es
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Actualitat

Vicenç Fiol, presentació i salutació
Agraeixo a aquesta revista Aspre i pla que 
m’ofereix una part del seu espai per 
poder-me presentar i saludar amb 
franquesa, alegria i cordialitat,  en 
l’inici de la meva responsabilitat 
a la Parròquia de LA TALLADA.

Jo sóc Vicenç Fiol  i Nava-
rra, tinc només! 70 anys, sóc 
més aviat de mata baixa i tinc 
una salut raonablement bona.

He exercit de capellà a les pa-
rròquies de Tordera, Caldes de 
Malavella, Figueres, Palafrugell, Re-
gencós, Ullà, i ara, anant a l’inrevés 
del món, quan ens fem o som? vells ens 
encomanen més feines: Bellcaire, Albons, 
Tor-Marenyà i LA TALLADA. Faig notar que entre 
Figueres i Palafrugell hi ha un parèntesi d’un any, en el 
qual, per les circumstàncies sociopolítiques del moment 
i per desig del bisbe, vaig estar allunyat a França.

Vaig ser ordenat capellà el juliol del 1961. Des dels 
inicis vaig ser dels que vaig creure que “una altra Es-
glésia era possible”. De cap manera podíem acceptar 
viure en una Església tan resclosida, tan allunyada del 
projecte de Jesús de Natzaret. No era possible viure 
en una Església tan lligada a la dictadura franquista, 
tan lligada al poder polític, tan protegida pels rics i al 
mateix temps tan allunyada del poble, tan desinteres-
sada de les aspiracions i necessitats del poble.

Vaig i vàrem ser molts que férem passos concrets per 
construir aquesta nova Església. Maldàvem i maldem 
avui encara per una Església pobra, compromesa amb 
les causes dels petits, denunciadora de les injustícies 
provocades pel capitalisme, acollidora  i oberta.

En les catequesis, grups de joves i adults, en les 
nostres litúrgies, en tot, lluitàvem per construir la 
nova Església que somiàvem. Sempre he pensat que 
l’Església la construïm entre tots, laics i capellans. 
Sóc dels convençuts que és la comunitat cristiana la 
que és portadora de la Bona Nova de l’Evangeli. Per 
això sempre he cregut en el laïcat. Junts presentarem 

l’autèntic rostre de l’Església, d’una Església, 
petita i senzilla, però amb molt bona volun-

tat per anunciar el Regne de Déu.

Hi ha una experiència que marca per 
sempre la meva vida de capellà i és 
l’entrada al treball, ser capellà obrer. 
Als anys 40 neix a França aquesta ex-
periència. Per fer present l’Església en 
el món del treball i enviats pels bisbes, 
entren a fàbriques i tallers un bon gra-
pat de capellans. Va ser una experièn-
cia molt ben rebuda i que va causar un 

impacte notable a la societat francesa.

En els anys 60-70 arriba l’experiència a 
Catalunya i varen ser molts els que s’hi varen 

interessar, però vàrem ser dos els que vàrem 
optar pel treball com a experiència d’aproximació al 
món treballador i desacralitzar la figura del capellà. I 
passar de ser un notable del poble, una persona im-
portant, a ser un simple treballador i guanyar-nos les 
garrofes com tota persona normal: treballant.

Sense sentir-nos enviats per cap bisbe i només amb 
el desig de normalitzar la nostra vida, amb l’anhel de 
caminar plegats amb el poble i avançar cap un futur 
millor, entro en el treball. Per coherència renuncio a la 
paga del bisbat, feta en bona part per les aportacions 
de l’Estat, i això em donava i em dóna molta indepen-
dència. El fet d’entrar en el treball va provocar adhe-
sions entusiastes i rebuigs furiosos, incomprensions i 
marginació de part dels organismes eclesiàstics. Molta 
gent  deia malèvolament que “això durarà quatre dies” 
pensant que aviat plegaríem. Doncs bé, “aquests bons 
auguris” no s’han acomplert i fins a la meva jubilació 
m’he mantingut fidel a la classe obrera i a l’Església. I 
espero mantenir-m’hi fins a la fi dels meus dies. M’he 
jubilat pintant cotxes i ara visc de la meva paga de ju-
bilat i aquí em teniu, amb renovada il·lusió disposat a 
servir a les parròquies que m’han estat encomanades. 

Des d’aquestes planes, doncs, us adreço la meva sa-
lutació més afectuosa i cordial.
       

 VICENç  FIOL
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Actualitat

Bicicletada popular

El passat dia 5 d’octubre va tenir lloc la primera bici-
cletada popular organitzada per la comissió d’esports.  
Seguint el programa d’activitats endegat a primers 
d’any i després de l’èxit aconseguit amb la caminada 
i el torneig de tenis, la bicicletada era un nou repte. 
Així, a les nou del matí i comandats per les prime-
res autoritats del poble, l’alcaldessa i algun regidor, 
ens vàrem reunir a l’Empordanet un grapat de gent 
de totes les edats amb moltes ganes de pedalar, fer 
una mica d’esport i, sobretot, passar un bon matí de 
gresca i germanor.

El recorregut era suau i adient per a tothom i un cop 
deixat el nucli de la Tallada vam entrar a Tor i pre-
nent direcció a Bellcaire vam fer una primera parada 
al bell mig del tram per on passarà la nova carretera. 
Aquesta parada va constituir un valor afegit a la sor-
tida, ja que els experts i coneixedors del tema ens 
van explicar a bastament el projecte i alhora va servir 
per fer unes fotografies d’un paisatge que, a partir 

d’ara, ja no veurem igual 
però que, de ben segur, no 
traurà bellesa ni importàn-
cia a l’entorn. 

Un cop fetes les explicacions 
vam reprendre la marxa cap 
a l’esquerra, tot prenent el 
camí que ens portava fins 
al poble veí d’Albons i un 
cop passat aquest, quan les 
cames de tots els ciclistes 
ja es trobaven ben fortes, 
vam agafar el camí que, 

sortint d’Albons, porta a la depuradora, camí de terra 
amb bones condicions que permetia una marxa molt 
correcta. Més endavant vam girar a la dreta per conti-
nuar la ruta i arribar fins al poble de Bellcaire. 

Desprès d’un tram de petita pujada que va perme-
tre el reagrupament de tot el grup, vam continuar la 
marxa pel poble i vam fer una altra parada de descans 
aprofitada per escoltar una explicació sobre l’antic as-
sentament del riu Ter i la qualitat de les terres de la 
zona. Prenent de nou el camí i passant pel pou d’aigua 
vam arribar  a la carretera que ens portaria altre cop 
al nucli de la Tallada i a l’Empordanet, on ens espera-
va un bon esmorzar  per recuperar forces.

Tot plegat, uns catorze o quinze quilòmetres que van 
servir per passar una estona molt agradable, fer un 
xic d’exercici i, sobretot, per animar-nos a tots a con-
tinuar fent activitats de lleure amb participació de to-
thom que estigui disposat a passar-ho bé.
Fins a la propera.

EMILI NICOLAU
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Actualitat

Benvolguts amics i amigues,
Des de l’últim número de la revista hem viscut moltes coses, 

al mes d’abril es va fer la Xerrada de Seguretat, va venir un Mosso 
d’Esquadra a fer-la i va ser molt interessant, tots (unes 50 persones) 

vàrem gaudir de l’experiència i d’una estona molt agradable 
tot berenant i xerrant amb els amics.

Tots els de la Colla vàrem sen-
tir molt la pèrdua, aquest estiu, 
del nostre gran amic i company 
Joan Ribot, trobarem a faltar 
una persona com ell, sempre 
disposat a ajudar i col·laborar 
per tot i per tothom, fossin grans 
o petits, d’aquí o d’allà. Des 
d’aquestes pàgines volem fer 
arribar a la Paquita i la seva fa-
mília el nostre suport i estimació.

Tot i que la millorarem 
de cares a l’any vinent, 
a la Castanyada ens 
ho vàrem passar la 
mar de bé les 86 per-
sones que érem. Hem 
d’agrair a totes les 
persones que ens va-
ren ajudar per tal que 
tot ens fos més fàcil. 
Els “artistes”(L’argent 
Viu de Torroella de 

L’onze de Setembre es va  fer l’exposició d’artistes 
Empord’Art (que va estar oberta al públic fins al 
dia de Sant Galderic). Al matí, la mainada varen fer 
uns dibuixos molt macos, com si ja fossin professio-
nals! I a la tarda es varen fer jocs com els d’abans, 
nosaltres vàrem col·laborar amb una fantàstica xo-
colatada amb coca de flequer, que ens va portar 
records de la nostra infantesa.

Montgrí) ens varen felicitar pel local tan ben ade-
quat i la gent tan acollidora que té aquest municipi. 
Nosaltres també els volem felicitar per la bona esto-
na que vàrem gaudir tots plegats!

El dia 7 de desembre s’ha fet  El dinar de PreNadal, 
que s’ha aprofitat per col·laborar amb La Marató de 
TV3, però ja que no som a temps a publicar-ho en 
aquest número, ja ho explicarem en el proper. Grà-
cies a la col·laboració dels Sinofós, de l’Ajuntament, 
el bar L’Empordanet i Can Raliu i els Camatorta es 
van poder recollir 640,31 € per a la Marató.
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Actualitat

A C T i V i TAT s

u ELS TALLERS

El dimecres 3 de desembre va començar el Ta-
ller de Centres de Nadal, vist l’èxit que va 
tenir l’any passat, aquest any també ens en-
senyaran a guarnir la taula de Nadal.

Passades les festes de Nadal començarem un 
Taller de Memòria, es procurarà que sigui 
obert a tothom, ja us informarem de la data de 
començament.

u XERRADES

El dissabte dia 20 de desembre a les 5 de 
la tarda, al CEM L’Empordanet, es farà una 
Xerrada sobre Salut, a càrrec del Dr. Emili 
Nicolau i després podrem passar una bona es-
tona tot gaudint d’un petit piscolabis.

Està prevista una Xerrada de Seguretat (per 
part dels bombers), encara s’ha de concretar 
la data.

u TROBADES/REuNIONS

El 2n dilluns de cada mes ens trobem a 
L’Empordanet a les 4 de la tarda per organitzar 
les activitats i tallers que es proposen, tothom 
que vulgui venir serà molt ben vingut!

Anècdotes, remeis, poesies i cançons explicades a 
les reunions:

Què ens diuen els ocells?
El Cucut:
Cu-cut, cu-cut Déu meu senyor! 
Cu-cut, cu-cut quin món tan perdut!
Les orenetes canten així:
Riiit-tiiit-tiiit-tiiit, riiit-tiiit-tiiit-tiiit
Som anat a Montagut,
Sóc menjat,
Sóc begut,
Sóc pagat lo que he degut,
i he quedat: 
Riiit-tiiit-tiiit-tiiit. riiit tiiit-tiiit-tiiit
(Aquestes cançons ja les deien les àvies de les nos-
tres àvies a les nostres àvies)

“Els perills dels homes i el foc”
Sento que algú explica el que li va passar a la seva 
veïna:
El dia abans la meva veïna havia anat a comprar, i li 
va agradar un joc de llençols ben bons i bonics.
L’endemà de bon mati, els va rentar ben nets, i els 
va estendre al jardí.
I va marxar a fer encàrrecs. 
El seu marit va arribar a casa cap al migdia i no va 
trobar ningú, tenia gana i no va saber trobar res 
per menjar ( ja se sap com són els homes buscant 
coses), així que va posar una paella amb oli al foc, 
algú va trucar per telèfon i es va distreure, quan va 
recordar-se’n, ja era massa tard i se li havia calat 
foc a la paella! 
La millor solució que va trobar va ser de llençar la 
paella encesa per la finestra, amb tanta mala sort 
que va caure a sobre dels llençols!!!

NAIXEMENTS
Carla Vila Pareta

DEFuNCIONS
Josep Deulofeu Bronshoms
Rosa Baró Costa
Joan Ribot Agustí

Moviment demogràfic any 2008

La Tallada té actualment 425 habitants, 30 dels quals s’han empadronat aquest any 2008.
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Actualitat

ACTiViTATs NADALENQUEs

3 DE DESEMBRE
TALLER DE CENTRES DE NADAL
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 16.00 h-19.00 h
Organitza: La colla del Sinofòs

7 DE DESEMBRE
DINAR DE PRENADAL I 
ESPECTACLE DE COUNTRY-LINE DANCE
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 13.30 h
Organitza: La colla del Sinofòs

20 DE DESEMBRE
XERRADA SOBRE SALUT
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 17.00 h
Organitza: La colla del Sinofòs

21 DE DESEMBRE
CORAL ELS VIROLETS de l’Escola de 
Palafrugell
Lloc: Església de la Tallada
Hora: 12.00 h

21 DE DESEMBRE
Tradicional Quina de Tor
Lloc: Casal de Tor
Hora: 18.00 h
Organitza: Casal de Tor

25 DE DESEMBRE
II QUINA DE NADAL
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 18.00 h
Organitza: Comissió de Festes

27 DE DESEMBRE
CAMPIONAT DE TENNIS TAULA
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 15.30 h
Organitza: Comissió d’Esports

28 DE DESEMBRE
RECOLLIDA DE CARTES DELS PATGES
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 11.00 h
Lloc: Casal de Tor
Hora: 12.00 h

22, 23, 24, 29, 30 I 31 DE DESEMBRE
CASAL INFANTIL (3-12 anys)     
Hora: 10-13 h Preu: 5 €
ESPAI JOVE (partir 12 anys)  Hora: 16.30-
19.30 h

5 DE gENER
CAVALCADA DE REIS
Lloc: C.E.M. l’Empordanet
Hora: 18.30 h
lloc: Casal de Tor
Hora: 20.00 h
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Sumar és Créixer

La Dolors i en  Ramon  de Canet

Ens va sorprendre molt gratament que ens esco-
llissin per fer l’apartat de Nouvinguts.

Nosaltres, de fet no soms nouvinguts, sinó “nous 
afegits”, la nostra història comença així:

La Dolors va néixer a Canet, al Mas Mateu, ara 
Mas Palomeras, que el va fer el seu besavi, ella 
és la petita de les tres germanes. Quan tenia 8 
o 9 anys, els seus pares van anar a viure a Ver-
ges perquè elles no haguessin de desplaçar-se per 
anar a l’escola, als 14 anys se’n va anar cap a Gi-
rona a estudiar i després a Barcelona. Acabats els 
estudis, va treballar en el ram sanitari.

Jo, vaig néixer a Lleida, a Palouet, un bonic po-
ble, terra d’aspres i rostolls de la Segarra, a Cal 
Balagué. La família va decidir anar cap a Barce-
lona, on vàrem obrir el restaurant “La Manduca”. 
El destí va fer que mitjançant la nostra amiga co-
muna “Auri” la Dolors i jo comencéssim la nostra 
relació.

Quan arribo per primera vegada a aquestes terres 
de l’Empordà, quedo encisat de tot l’entorn, de la 
seva gent i en especial, de tota la família (sense 

oblidar les meves arrels) i molt aviat em vaig sen-
tir un empordanès.

Els nostres fills, la Cecília i en Ramon, s’han sentit 
sempre de l’Empordà, tot i que la Cecília es va 
casar amb en Mirco, un noi suïs i ara viuen a Lu-
gano, per cert, des de fa un parell de mesos ens 
han fet avis del petit Alessio.

En Ramon un dia ens diu que li agradaria portar 
a terme un projecte per conrear les terres, és en 
aquest moment que prenem la decisió de fer-nos 
una casa nova al mas on havia nascut la Dolors i 
venir-hi a viure.

Hem tingut molt bon acolliment per part de tots i 
en especial pels veïns de Canet i mai no me n’he 
sentit foraster.

Som feliços en veure sortir i pondre’s el sol, sentir 
la remor de la tramuntana, escoltar el silenci de la 
nit, el cant dels ocells, el bordar dels gossos, tot 
gaudint de la pau i de la bellesa d’aquest indret 
tan peculiar del Baix  Empordà.

DOLORS PALOMERAS I RAMON RAMON
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Museu rural de Palau-sator 
El Museu Rural de Palau-Sator va ser creat el 1984 amb la idea 
de recuperar i preservar un llegat històric i cultural que de mica 

en mica s’ha anat perdent.

El Museu Rural –Col·lecció d’Estris de Pa-
gès– s’ha aconseguit a partir de la recuperació 
d’antigues eines i màquines pròpies del camp i de 
l’entorn de la vida del pagès de la nostra comarca.  
És l’oportunitat de visitar un museu rural 
que inclou, a banda del material de la page-
sia, eines dels oficis que hi estaven vinculats.  
La mostra es complementa amb audiovi-
suals sobre els artesans i el treball al camp. 
Aquesta completíssima exposició d’estris tradicio-
nals de la pagesia és ubicada en una nau rústica de 
més de 500 m2, situada al centre de Palau-sator. 
La mostra reuneix eines i màquines del camp de 
finals dels segle passat fins a les primeres dèca-
des d’aquest segle. Tots el objectes són iden-
tificats amb els noms que s’utilitzaven a la zona. 
El recorregut comprèn diversos punts d’observació. 
Cal destacar primerament la part dedicada a la Ma-
sia, a les eines i estris de pagès i als carruatges i 
“tartanes”. En segon lloc, la part dedicada als oficis 
tradicionals. La tercera part, la dedicada a la cui-
na, l’habitació, el graner, el celler i els altres es-
pais habituals en una casa típica del món rural. 

El Museu disposa de:

Guia on s’explica tot el recorregut.• 

Dossier per a escolars que desitgin treballar • 
aquest tema.

Sala de projeccions amb una capacitat de 30 • 
persones on poder visionar vídeos interessants 
per als nens: “D’on vénen els aliments” (el pa, 
l’oli, la sal, el vi, l’arròs...). Per als més grans: 
Temps de batre, Paisatges, El tren petit, Costa 
Brava, Mar de vinyes, El caliu de la memòria, 
Diari d’una transhumància...

Disposem també d’altres pel·lícules 
(segons petició).

Al museu també 
podeu trobar una 
botiga de produc-
tes artesanals de 
la terra elaborats 
amb cura, delica-
desa i de forma 
tradicional a més 
de records, llibres, 
videos...

Hem anat a ...

Dissabtes i diumenges: de 14.30 a 17.30 h
Durant el mes d’agost tots els dies.

Dilluns tancat excepte festius.
Tancat per vacances tot el mes de gener.

Entrada Individual: 2,00 euros
Entrada grup: 1,50 euros

Reserves per a grups, PREVI avís 
als telèfons:
972 63 50 06 / 972 63 41 25

ELS HORARIS

RESERVES

ELS PREUS

Més informació: 
http://www.maspou.com/Museu/index.htm
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Volta el món...

E.S. VERGES
Pedro Carvalho

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

Viatge al país dels l’Himàlaies

Com cada any, havia arribat el moment tan esperat: 
començar les vacances. Aquest cop, el grup habitual 
de 8 persones es veia reduït a la meitat per raons 
professionals que impedien coincidir amb les dates 
adequades. Així doncs, els quatre integrants del 
grup – l’Anna, la Núria, l’Enric i l’Emili– vam iniciar 
el dia 9 d’agost passat un viatge cap a Nepal amb 
l’objectiu principal de passar unes bones vacances 
i trencar amb la monotonia del treball, però també 
amb la il·lusió de conèixer, veure i compartir, dins 
del que és possible, una cultura diferent a la nostra 
i, en cas que el temps ho permetés, veure de prop 
allò que tants i tants cops havíem vist en pel·lícules, 
fotos o a la televisió i que representava un dels nos-
tres anhels de joventut: l’Himàlaia.

Amb aquest propòsit vam partir cap a Katmandú, la ca-
pital del Nepal, a través d’un periple de vols que ens van 
fer passar per Londres i Bahrain al golf Pèrsic, per arribar 

finalment el dia 10 d’agost, esgotats però amb la mateixa 
il·lusió de l’infant que va a veure quelcom desconegut.

Abans de continuar amb la petita crònica d’aquest 
viatge, penso que fora interessant fer una breu des-
cripció sociopolítica del Nepal actual. Nepal és un es-
tat relativament petit, amb una extensió de 141.181 
km² que es troba situat al nord de l’Índia i al sud del 
Tibet (actualment Xina). D’aquesta primera dada ja 
es pot desprendre una primera conclusió: es tracta 
d’un país petit oprimit per dos gegants poderosos.
Amb una població estimada de més de 27 milions 
d’habitants el 2005, presenta una densitat de po-
blació de 188 hab./km² que es troba concentrada 
principalment a la vall de Katmandú, al centre i a la 
plana del Terai, al sud a la frontera amb Índia.

Nepal és un país poc present a la nostra societat, 
que és conegut per tenir les muntanyes més altes 
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Volta el món...

del món, l’Himàlaia, amb vuit dels deu cims que 
superen els 8.000 m i on es fan les grans expedi-
cions d’escalada. Acompanyant aquestes muntan-
yes n’hi ha d’altres de menys alçada que, al costat 
d’esplèndides valls, travessen el país d’oest a est, 
paral·leles a l’Himàlaia i constitueixen un gran parc 

reada, un 13% de pastures i la resta és 
terra improductiva, el 80% de la pobla-
ció depèn de l’agricultura i bàsicament 
de l’arròs i amb menys quantitat blat 
de moro i arbres fruiters locals. Si a tot 
això li afegim un índex de mortalitat 
infantil de 91 per cada mil naixements 
l’any 2000 (al Sud-est asiàtic era de 68 
l’any 2000 i a Catalunya era de 3,1 el 
2004) i que el 70 % de la població enca-
ra és analfabeta, ens podrem fer càrrec 
de la dura i difícil situació en la qual es 
troba el país.

Malgrat aquestes dades, el viatge pel 
Nepal et fa veure que la seva gent està impregnada 
d’una gran espiritualitat. La major part de la pobla-
ció –un 80%– segueix la religió hinduista i el 20% 
són budistes. La resta de religions són inapreciables. 
Però el que més crida l’atenció del viatger és que 
les dues religions conviuen en perfecta harmonia i 

natural.

Però darrera d’aquest Nepal turístic i atrac-
tiu hi ha un país molt poc desenvolupat amb 
un índex de pobresa que afecta al 80% de la 
població i forma part del grup de 25 nacions 
del món identificades per les Nacions Unides 
com a “països poc desenvolupats” (LDC – 
least developed countries).

Unes quantes dades socioeconòmiques ens 
confirmen l’anterior afirmació. La font més 
important de riquesa del país és l’agricultura, 
que representa el 40% del seu PIB. En un 
territori on hi ha un 14% de superfície con-
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respecte de tal manera que, pràcticament, no hi ha 
cap temple hinduista o budista que no tingui deus o 
deesses hindús i estàtues budistes juntes, que són 
venerades pels seus creients respectius amb tota 
espiritualitat i respecte envers l’altre.

Des d’un punt de vista social, Nepal té una rique-
sa cultural molt important que prové dels 35 grups 
ètnics que formen la seva població amb llengua, 
costums i vestimenta pròpia. Tots deriven de dos 
grups principals, els indoaris i els mongoloides, però 
potser el més coneguts son els newars, originaris de 
la Vall de Katmandú, de llarga tradició artesana i els 
sherpas, de la regió nord-occidental de l’Himàlaia 
i caracteritzats per la seva tradició muntanyenca. 

Un cop arribats a l’aeroport de Katmandú i fetes les 
presentacions amb el nostre guia, en Sudil, vam 
gaudir d’una nit de descans i l’endemà vam iniciar 
la visita a la ciutat i els seus voltants. El primer que 
cal dir és que es tracta d’una ciutat d’estructura molt 
diferent a la qual estem acostumats en el món oc-
cidental. Es tracta d’una gran aglomeració de gent 
amb construccions de no més de dos o tres pisos i 
amb carrers sense voreres, amb gran quantitat de 
petites botigues amb comerços de tota mena i on 
des de primeres hores del dia es viu una gran in-
tensitat de moviment, olors, colors, veus i, sobretot 
botzines de cotxes i motos que circulen a velocitat 
moderada formant tot plegat un conjunt caòtic, però 
alhora divertit i interessant. Dalt d’un turó trobem el 
gran temple budista de Swoyanbhunath, de més de 
2500 anys d’antiguitat, des d’on es gaudeix d’una 
excel·lent vista de la ciutat i on vam assistir a una de 
les pregàries conjuntes de la comunitat de monjos. A 
continuació vam visitar la ciutat de Patan, annexio-
nada ja a Katmandú i habitada per l’ètnia newar, on 
vam observar diversos tallers d’artesania local.

A migdia vam prendre contacte per primer cop amb 
la gastronomia típica nepalí i vam menjar el daal 
bath, el menjar clàssic dels locals, que consisteix 
en arròs bullit amb puré de llenties i verdures que 
es menja tot barrejat i que, val a dir-ho, resultava 

Aquesta societat, però, en ge-
neral, encara està molt arre-
lada als vells costums i tra-
dicions de forma que, encara 
avui, es viu en un sistema de 
castes dividides en quatre ni-
vells (semblant a l’Índia), la 
unitat familiar és de tipus pa-
triarcal i fins i tot els matri-
monis són pactats pels pares. 
Tot just ara, i a la gran ciutat, 
els joves comencen a oposar-
se a aquest sistema de matri-
monis pactats.

Un cop introduïts en la situa-
ció i les característiques del 
país, ja és hora d’explicar-
vos, a grans trets, el nostre 
viatge. 

Volta el món...
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MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

suportable per a nosaltres, ja que no era picant i no 
portava espècies fortes.

A la tarda-vespre, i ja pel nostre compte, ens vam 
introduir en l’entrellat de petits carrers dels barris 
més populars de la ciutat i vam viure de ple la vida i 
el comerç del poble en tota la seva intensitat.

El dia següent va ser un dels més interessants, ja 
que vam visitar altres pobles de la Vall de Katman-
dú com Bodnath, amb una gran stupa budista amb 
torre i agulla de 13 nivells que representen el camí 
a recórrer per arribar al nirvana o estat de màxim 
alliberament de patiment o de màxima espirituali-
tat segons el budisme. A continuació, i potser per 

conèixer més profundament 
els ritus de les dues religions 
vam assistir a una de les ce-
rimònies més sagrades de 
l’hinduisme, com és la crema-
ció dels morts al costat del riu 
sagrat i del temple hindú de 
Pashupatinath. Aquesta ceri-
mònia, encara que ja viscu-
da a Banarasi (Índia), ens va 
semblar encara més respec-
tuosa i responsable d’acord 
amb les creences hinduistes 
i fins i tot més natural que a 
l’Índia, potser pel fet que hi 
havia molt menys turisme 
–nosaltres érem a l’altre cos-
tat del riu i amb la prohibició 
d’entrar al temple– i també 
perquè la cremació es feia de 
forma total i amb indepen-

dència de la capacitat econòmica de la família del 
difunt per comprar llenya. Aquí la cremació es fa 
sempre completa i es gasta la llenya que calgui, a 
l’Índia la família compra la llenya que pot i si no es 
completa la cremació es llencen les restes al riu.

Volta el món...
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Un cop fora de la Vall de Katmandú, ens vam dirigir 
cap a l’oest seguint una carretera – l’única– plena 
de revolts i amb un asfalt molt defectuós, paral·lela 
al riu i en direcció a Bandipur. De camí vam visitar el 
santuari hindú de Manakamana, situat al cim d’una 
muntanya de 1500 m a la qual s’hi arriba mitjançant 
un telecabina, instal·lat per una empresa suïssa, 
propi de la més típica estació d’esquí alpina. Ma-
nakamana té molta importància per als hinduistes 
i cada dia hi pugen moltes persones amb ofrenes 
molt variades i fins i tot animals vius que sacrifi-
quen als déus. Amb el respecte degut vam presen-
ciar el sacrifici d’una cabra i el vessament de la sang 
per terra. Com podeu imaginar, el conjunt de tots 
aquest actes conformen un escenari que resulta fra-
pant als nostres ulls.

Tot continuant el nostre viatge vam arribar al bonic 
poble de Bandipur, situat dalt d’un turó de 900 m 
des d’on gaudíem d’una esplèndida vista de la vall 
i havíem de veure tota la serralada de l’Himàlaia i 
d’un allotjament força acurat. Va ser aquí on vam 
començar a entendre el perquè recomanen no anar 
al Nepal a l’agost. Malgrat estar situats de forma 
molt bona, els núvols portats pels monsons no ens 
van deixar veure les muntanyes que tant esperàvem 
contemplar i tan sols vam poder veure el cim del 
Manaslú –un dels gegants de més de vuit mil me-
tres– durant cinc minuts i mentre esmorzàvem. Allà 
vam fer una estada de dos dies amb excursions fins 
al poble on vam gaudir de la seva pau, tranquil·litat 
i dels jocs dels infants al carrer –els nens i nenes hi 
són per tot arreu– i vam poder copsar la felicitat que 
reflectien els seus rostres, malgrat les condicions de 
vida tan dures que, sota el prisma mal aplicat de la 
nostra visió del món, havien de suportar. També des 

de Bandipur vam anar fins a Gorkha, poble famós 
pels guerrers, on vam fer un extraordinari exercici 
de cames pujant i baixant els 1300 esglaons que 
porten fins al seu temple. La darrera tarda a Ban-
dipur la vam dedicar a pujar a un altre turó situat a 
l’altre costat de la carretera i contemplar la verdor 
extraordinària del paisatge i els rius que s’obrien 
pas entre els camps d’arròs.

L’endemà vam començar el nostre trekking parti-
cular. Es tractava de fer una caminada de 3 dies 
–dues nits– per una zona de muntanya propera 
als Annapurnes, conjunt de muntanyes de més de 
7000 m amb unes vistes esplèndides de tota la se-
rralada. Vam començar a caminar il·lusionats pel 
que ens esperava. L’equip estava format per onze 
persones més nosaltres quatre i en Sudil, que co-
mandats per un guia expert, ens feien de portadors, 
i transportaven tot allò necessari per passar els 3 
dies: tendes, matalassos, estris de cuina, menjar, 
etc. De seguit vam veure que la caminada no se-
ria tan important com esperàvem, ja que l’alçada 
màxima a la qual arribàrem era de 1500 m i l’única 
dificultat era la de suportar la calor i la humitat que 
feia. Tot i així, el paisatge era molt bonic i vam 
caminar entre boscos de pins, eucaliptus i altres 
arbres, però sobretot camps d’arròs situats fins i 
tot en racons i pendents increïbles que amb el seu 
verd esmaragda potent donaven una lluminositat 
especial a tot el nostre entorn. A mitja tarda vam 
arribar a un paratge situat dalt d’un turó on hi te-
níem ja les tendes plantades i des d’on es veia una 
magnífica vista de totes les valls i muntanyes peti-
tes encara que, com era d’esperar, en mirar cap al 
nord continuàvem veient una carena de núvols que 
ens tapaven l’Himàlaia.

Complint amb la seva feina, els cuiners del grup ens 
van preparar un sopar molt digne en el qual no hi 
faltava l’arròs i el puré de llenties, però ens van sor-
prendre amb una truita de patates i d’“espaguettis” 
barrejats que, francament, va entrar força bé a les 
nostres papil·les gustatives, un xic cansades d’arròs. 
Evidentment, no va faltar la tempesta de rigor que, 
en 10 o 15 minuts ho va deixar tot xop.

Desprès d’una nit reparadora, dormint amb sacs i 
sobre matalassos d’escuma, vam continuar la marxa 

Volta el món...
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per noves valls i muntanyes acompanyats de la pluja 
intermitent i de la boira que no va permetre veure els 
cims dels Annapurna ni un sol cop. Entre caminada 
i descans, entre rialles i fotografies, vam arribar al 
segon campament situat en un poblat petit de l’ètnia 
Gunung, on vam poder observar la senzillesa i humi-
litat dels seus habitants alhora que la seva economia 
de subsistència, ja que aprofitaven cada pam de te-
rreny per cultivar arròs, i fer llet i formatge aquells 
que disposaven d’una cabra i menjar ous aquells que 
tenien la sort de gaudir de gallines.

El tercer dia de trekking i desprès d’unes 2 hores 
de caminada, els homes vam tenir l’oportunitat de 
prendre un bany en un riu d’aigües transparents i 
de temperatura molt agradable, evidentment amb 
calçotets i davant la rialla de tothom. A continua-
ció vam continuar la caminada travessant extensos 
camps d’arròs d’un verd lluminós molt intens, fins 
arribar al final del trajecte al llac Begnas on teníem 
un allotjament al Begnas Lake Resort, un hotel a 
peu del llac on vam gaudir d’un descans molt re-
laxant amb vistes als Annapurnes, que continuaven 
tapats pels núvols.

L’endemà, desprès d’una agradable travessia del 
llac amb una barca de rems, vam continuar viat-
ge fins a la ciutat de Pokhara, segona ciutat del 

país i centre de tots els trekkings 
importants que fan les rutes dels 
Annapurnes. Es tracta d’una ciutat 
amb un centre antic de carrers amb 
moltes botigues i artesans i amb un 
temple hindú on vam poder veure 
la celebració del darrer dia d’una 
festa hindú de les dones amb un 
gran esclat de colors en els vestits 
i en les flors que, a mode d’ofrena, 
es passaven de mà en mà. La resta 
de ciutat és plena de botigues on 
venen material esportiu nou, vell 
(de segona o tercera mà), deri-
vats d’expedicions, o imitacions de 
marques conegudes, a preus molt 
econòmics i que fan picar a més 
d’un turista –entre ells nosaltres.

Desprès d’un dia d’estada a la ciu-
tat caminant pels seus carrers, entrant a totes les 
botigues i fent el que se’n diu el turista, vam con-
tinuar el viatge cap al Parc Nacional de Chitwan, 
situat al sud, per iniciar l’aventura de la jungla. 
Abans de marxar de Pohkara, però, la naturalesa va 
ser un xic generosa amb nosaltres ja que, desprès 
d’haver fet una bona matinada –4,30 h– per pujar 
dalt un turó de la ciutat a veure sortir el sol i veure 
els Annapurnes, fet que no va ser possible perquè 
va ploure intensament, els núvols es van apartar 
una mica i a les 9 h ens van permetre veure durant 
5-10 minuts els cims de l’Annapurna I i II amb les 
seves majestuoses piràmides. Vam fer unes quan-
tes hores de cotxe fins arribar a un punt en el qual 
deixàrem la carretera i ens endinsàrem per un camí 
desconegut pel mateix conductor i en Sudil. Traves-
sant petits llogarets i cases des d’on vèiem sortir 
gran quantitat de nens i nenes vam arribar a un riu 
de cabal i corrent importants amb unes barques de 
fusta amarrades a la vorera. La primera impressió 
era que no podríem travessar el riu amb aquelles 
barquetes però, de seguida, dos empleats del lodge 
al qual ens dirigíem vam remuntar el corrent amb 
perxa i arrambats a la vora del riu fins que, en un 
moment donat, es van deixar anar i transportats pel 
corrent vam travessar, i en 10 minuts ens trobàvem 
a l’altre riba, no sense haver passat una estona de 
rialles per la poca confiança amb el transport i per 

Volta el món...
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la cara que posava el nostre guia, en Sudil, que no 
sabia nedar i que li feia molta por l’aigua. En baixar 
de la barca ens van agafar les maletes i nosaltres 
vam ser rebuts i saludats, de sobte, per un elefant 
que va sortir d’entre els arbres i va aixecar la trom-
pa. Caminant per un sender vam arribar al lodge. 
Es tracta d’un complex d’habitacions estil bungalow 
amb sala menjador comuna i bar. L’horari i les acti-
vitats es fan seguint la llum del dia, ja que no hi ha 
corrent elèctric i tan sols es dóna llum dues hores al 
vespre mitjançant un generador.

L’estada al Parc va ser molt interessant, i sobretot di-
vertida, ja que ens van organitzar activitats diverses, 
des de caminades per la jungla per veure l’extensa i va-
riada vegetació, i també animals diversos. Encara que 
ens vam quedar sense veure el tigre asiàtic, principal 
reclam del Parc, vam poder veure de manera frontal 
i a tan sols 2 metres, una parella de rinoceronts uni-
corns, mascle i femella, que francament impressionen. 
Una altra activitat molt divertida va ser el passeig dalt 
d’un elefant, en el qual anàvem els quatre asseguts en 
una plataforma i, evidentment, conduïts per un nadiu 
que feia fer a l’elefant allò que volia. La perspectiva 

que tens des de dalt és molt espectacular i et permet 
passar per llocs que caminant no seria possible, però 
l’elefant no té cap inconvenient d’apartar branques 
grosses i fins i tot d’arrencar allò que el domador li diu. 
En els moments de descans, vam gaudir d’unes vistes 
excel·lents, sobre tot durant els moments de pluja in-
tensa i quan el riu desprenia un vapor que, en forma 
de boira, s’aixecava lentament i formava una imatge 
molt fotogènica. Finalment no puc deixar de comentar 
l’activitat que més ens va fer riure a tots: el bany que 
vam fer al riu pujats dalt de l’elefant i acompanyats del 
domador que el feia pujar i baixar amb les correspo-
nents caigudes a l’aigua per part nostra.

La sortida del Parc va ser més o menys com 
l’arribada, travessar el riu i caminar posteriorment 
pel camí, en mig de bassals d’aigua que vam haver 
de superar nosaltres, ja que el cotxe no podia fer-
ho. Un cop a la carretera ens vam dirigir cap a la da-
rrera part del viatge, al sud de Katmandú, per visi-
tar diversos pobles petits però interessants des del 
punt de vista cultural com son Godavari, Dhulikhel, 
des d’on també teníem una bona vista del circ dels 
Annapurnes i sobretot Panauti, petit poble on, tot 

Volta el món...
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caminant pels seus carrers, vam veure com el po-
ble nepalí rural continua vivint en condicions de po-
bresa i gran humilitat. Les cases són quasi totes de 
fang i palla i també de totxo, petites, generalment 
amb una estança que és cuina i menjador que dóna 
al carrer i altres habitacions al darrere sense gaire 
mobiliari. El terra i les parets acostumen a ser sense 
mosaic ni rajoles i la vida, sempre que el temps ho 
permet, es fa a l’aire lliure. Les dones filen, renten 
roba, renten plats i fins i tot es renten elles (vesti-
des), a les fonts i canonades d’aigua que hi ha pels 
carrers. Els animals domèstics com gallines, ànecs, 
etc. corren lliurement pel carrer. Tot això, però, es 
veu amb un aire de dignitat, d’humilitat, però so-
bretot d’amabilitat per part dels seus habitants que 
quan veuen un turista, sense deixar de fer la seva, 
saluden molt amablement ajuntant les seves mans 
en forma de pregària i pronunciant una paraula que 
no vam deixar de sentir durant tot el viatge i que 
t’emportes a casa com a lliçó de bonhomia, NAMAS-
TE, que, igual que a l’Índia, significa moltes coses 
com ara bon dia, bona tarda, hola, gràcies, etc., i 
que, en general, és la salutació que sempre i en tot 
lloc et fa un nepalí quan et veu.

Finalment, el dia 24 d’agost vam fer el darrer intent 
per veure l’Himàlaia. Vam comprar bitllets per fer un 
vol d’una hora de durada per sobre les muntanyes 

que et permet veure tots els cims importants. Un 
cop ja estàvem a la pista de l’aeroport per pujar a 
l’avió, la hostessa ens va comunicar que a causa de 
la mala visibilitat el vol quedava anul·lat. Així doncs, 
ens vam donar per vençuts i vam iniciar el viatge 
de tornada cap a casa amb un altre pelegrinatge de 
vols i aeroports fins arribar el dia 25 cansats, però 
satisfets, pels nous coneixements adquirits

Com a conclusió, podríem dir que Nepal no es no-
més el país de l’Himàlaia. Es un país petit, però 
amb un gran bagatge cultural que ve de molt lluny, 
que actualment es debat entre els costums i les 
tradicions de l’antiguitat i la força en què empeny 
la modernitat i el consumisme occidental, entre la 
religiositat més profunda i sentida del budisme i 
l’hinduisme i la liberalitat que comença a aflorar 
entre la població més jove de la ciutat. Des del 
punt de vista econòmic, pateix l’opressió dels dos 
grans gegants que l’oprimeixen pel nord i pel sud, 
la Xina i l’Índia, i que fa que el seu desenvolupa-
ment sigui molt més lent i que es trobi, com ja 
hem dit, dins dels 25 països més pobres del món. 
És potser per tot això que, quan tornes del Nepal, 
tens la impressió d’haver conegut una terra i una 
gent molt bonica que necessita del teu ajut per tirar 
endavant i que si les institucions i els grans països 
poderosos del món ho volen arribarà a aconseguir 
grans fites.

I potser per acabar, ens permetem donar un consell 
a tothom que vulgui anar a visitar aquest merave-
llós país: no hi aneu a l’agost, la millor època és des 
d’octubre fins a febrer.

NúRIA, ANNA, ENRIC I EMILI

Volta el món...
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Verbívors

Conte d’en Renot del Dimoni

E ra una vegada una mare, segurament seria 
viuda, que tenia un fill molt atrevit i espa-
vilat, i es veu que eren de pagès i per això, 

tenien bestiar i també abelles. Un dia a aquell xicot 
que es deia Renot, se li va posar entre cella i cella que 
volia anar a vendre un pot de mel de la que tenien. 

Ell sí que diu a la seva mare:
- Mare, vull anar a vendre la mel!
I ella li respongué:
- On vols anar tan petit? No veus que t’enganyaran? 
No vull pas que hi vagis!
En Renot es posa a cridar i bramar: 
- Vull anar a vendre la mel! Vull anar a vendre la 
mel!...
La seva mare cansada de sentir-lo, li va dir:
- Bé, agafa el pot i ja hi pots anar. Vejam què en 
sortirà de tot això!
El noi agafà el pot de la mel i se n’anà cap al pri-
mer poble que va trobar, no gaire lluny, ja que en 
aquells temps s’anava a peu a tot arreu, amb carro 
o tartana.
Bé, quan el noiet arribà al poble veí, agafà el primer 
carrer que va trobar i va començar a cridar:
- Qui en vol comprar de mel? Qui en vol comprar, 
de mel? 
- Jo, jo, jo... ―tothom li contestava―, avia’m 
deixa’m tastar-la.
- Sí, sí, tasteu-la ―els deia el noi― veureu que n’és 
de bona!
I així tota la gent anava tastant la mel. Fins que 
quan se’n va adonar ja se li havia acabat. 
En Renot tot fomut se’n va tornar cap a casa. En 
arribar, la seva mare li pregunta com li ha anat, si 
ha fet força diners. I el fill li contesta que no, perquè 
com que tothom la volia tastar, quan se n’ha adonat 
ja se li havien menjada tota.
- Veus? ja t’ho vaig dir que t’enganyarien, que et 
deixaries enredar, fotut burro! ―li diu la mare.
- I doncs com ho havia de fer si tots la volien provar 
primer ―li contestà en Renot.
- Doncs vendre-te-la a un que no tingués llengua 
―li contestà la seva mare tota enfadada.
El fill es quedà tot pensatiu i no digué res.
Al cap d’uns quants dies li agafà la mateixa fal·lera 
de tornar a anar a vendre mel, i igual que l’altra 
vegada, també digué a la seva mare que volia anar 
a vendre un altre pot de mel, a la qual cosa ella 
respongué:

- Que no vares quedar prou escarmentat l’altra vegada?
Però com que en Renot, que era molt tossut, va 
començar a somicar i cridar, la seva mare per no 
sentir-lo bramar li va dir:
- Té, agafa el pot i ja hi pots anar.
Ell sí que agafa el pot de mel i cap a un altre poble. 
En arribar al poble també va començar a cridar:
- Qui em vol comprar mel? Qui em vol comprar 
mel?...
I també com l’altra vegada la gent li deia: 
- Jo, jo, jo... Deixa’m tastar-la! 
Ell contestava, aquesta vegada, quan li deien que la 
volien tastar:
- No, no, no, tu no, que massa tens llengua. 
La gent no sabien què volia dir amb això de massa 
tens llengua, però ell ja s’entenia i a tothom que 
trobava contestava el mateix. Fins que després de 
passejar una bona estona pel poble, passà per da-
vant d’una església, que ell pensà que era una casa 
qualsevol, només que una mica més gran. Ell sí 
que se’n va cap a la porta d’entrada i cap a dins. 
Quan va haver entrat, el primer que va trobar va 
ser una imatge o figura d’escolà, feta de guix, que 
abans solia haver-hi a l’entrada d’algunes esglé-
sies. Una figura d’escolà amb una caixeta amb for-
ma de guardiola, adossada a la mateixa imatge, a 
fi que la gent hi pogués posar les seves almoines 
o donatius. 
En Renot tot decidit se li planta al davant i li diu: 
- Tu em vols comprar la mel? 
I la imatge, encara que molt somrient, no deia res. 
En Renot sí que ja es va animar, i li diu: 
- Mira tu sí que m’aniràs bé, ja que veig que no tens 
llengua. Aquí et deixo la mel i tal dia ja vindré a 
cobrar-la, ―i cap a casa seva se’n va anar. 
Quan arribà digué a la seva mare que ja havia venut 
la mel i que l’havia venut a un que no tenia llengua 
i que qualsevol dia aniria a cobrar.
- Ah sí! Molt bé! ―contestà la seva mare, i pensà en 
quina li sortiria ara.
Cap al tard el rector de la parròquia d’aquell poble 
anà a l’església a fer les seves oracions, i en entrar-
hi va veure de seguida el pot de mel, pensant-se 
que era alguna ofrena, l’agafà i se l’emportà tot 
content cap a casa seva.
Ve el dia que ell mateix, en Renot, s’havia assenya-
lat per anar a cobrar la mel. Tot content s’acomiadà 
dient a la seva mare que anava a cobrar la mel. I 
sí, sí, tot decidit anà cap a l’església d’aquell poble. 
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Trobà també la porta oberta per si algú volia anar a 
pregar o fer la visita.
Ell sí que entrà cap a dins i, com és natural, es trobà 
amb la mateixa figura d’escolà. 
- Encara ets aquí? ―li digué a l’estàtua. Doncs bé, 
vinc a cobrar la mel. Com és de suposar la imatge 
no deia res. 
- Que no em sents? Vinc a cobrar la mel ―i l’escolà 
res de res, com és natural. I altra vegada li repe-
tia: 
- Vinc a cobrar la mel, que no ho sens? Vinc a 
cobrar la mel. 
I res. 
- Mira que si no em pagues la mel et fumaré 
una garrotada! 
I la imatge res. Així va estar en Renot una 
bona estona per veure si l’escolanet de guix li 
pagava el que creia que li devia.
El noi perdé la paciència i aixecà el garrot 
que portava, li clavà una forta garrota-
da i com és de suposar, aquella figu-
ra de guix quedà trencada en deu mil 
trossos, caixeta i diners tot per terra. 
- Renoi quants diners!, es digué, no 
m’entretindré pas a contar-los, ja que 
veia que n’hi havia de sobres. Ell sí 
que els agafà i cap a casa seva se’n 
va anar. Arribà tot content i donà els 
diners a la seva mare, que es quedà 
tota sorpresa.
Bé, aquí no s’acaba pas la història 
d’aquest xicot, que pel que sembla li 
agradava molt d’anar a vendre coses. Un 
bon dia li passà pel cap de voler anar a 
vendre un porc. Ja podeu suposar com 
es va posar la seva mare quan li va dir. 
De cap manera li volia deixar anar, però 
com que en Renot no callava mai, va ha-
ver de cedir. I en Renot lliga el porquet 
amb una corda i se’n va cap al mercat 
d’un poble veí, que dit sigui de passada, 
no era pas gaire a prop. Pel camí cap al 
mercat, es va trobar dos frares. Aquests 
li van preguntar:
- Noi, et vols vendre aquest bou?
En Renot els contestà:
- No és un bou, és un porc.
I els dos frares insistien que era un bou, 
i ell, que no, que era un porc. Així van 
estar discutint una bona estona, fins que 
un dels frares li digué:
- Mira, anem tirant i al primer pagès que 

trobem li preguntarem què és. Si tens raó tu te’l pa-
garem el doble del que val, i si tenim raó nosaltres 
ens el quedarem de franc. 
- Ja m’està bé digué en Renot, que sabia molt bé 
que el que portava era un porc.
No van trigar gaire a trobar un pagès. 
- Escolteu bon home, aquest animal que porta 
aquest noi és un porc o un bou?
El pagès pensant-se que se’n reien, contestà: 

- És un bou, que no ho veieu?
- Veus? ―li digueren els dos frares al pobre 

Renot, que es quedà amb un pam de nas i 
sense porc.
Tot compungit se’n va tornar cap a casa 
seva i li va dir a la seva mare que ja havia 
venut el porc i que un dia d’aquests ja 
aniria a cobrar-lo. 
Com que se les pensava totes, un dia al 

vespre, quan ja era una mica fosc 
i feia molt fred, es va vestir de 
dona molt pobra i se’n va anar 
cap al convent dels frares, tru-
cà a la porta i els frares di-

gueren:
- Qui hi ha?
- Una pobra, pobra que 
no sap on anar, si la vol-
guéssiu recollir per pas-
sar aquesta nit. 
El frare superior, que era 
un dels dos que enreda-
ren a en Renot, digué a 

un altre: 
- Vés a mirar si és veritat que 

és una pobra i si ho és fes-la 
pujar. I així va ser.
Com que encara havien de so-
par digueren a la pobra noia 

que sopés amb ells. Mentre sopa-
ven li feien molts compliments, i 
ella sempre els contestava: 
- Gràcies, Déu n’hi do! Moltes 
gràcies!
Quan vingué l’hora d’anar a 
dormir, tenien totes les habi-
tacions ocupades i acordaren 
que la dona aniria a dormir al 
davant de l’habitació del frare 
superior, en una llitera habi-
litada per a aquests casos. 
Això era el que en Renot vo-
lia. Es digueren bona nit i tots 
cap a dormir. 
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Quan tots foren a dormir i va haver passat una bona 
estona, en Renot va pensar que tots els altres frares 
ja dormien, es va treure les faldilles, agafà un garrot 
i començà a clavar garrotades al frare tot dient-li: 
- És porc o bou? 
I el frare respongué: 
- Ai, Renot del Dimoni, deixa’m estar, ja te’l pagaré, 
quan val? 
- Trenta duros ―digué en Renot. 
El frare digué: 
- Agafa’ls tu mateix i ves-te’n. 
Se’n va anar i va deixar el frare ben baldat.
En aquella època es pagava amb duros (cinc pes-
setes) i unces d’or.
Quan arribà a casa seva digué a la seva mare que 
ja havia cobrat la primera paga del porc i que 
aviat aniria a cobrar la segona. 
Al cap de pocs dies es va vestir de metge, ben 
mudat i encorbatat. Agafà un llibre ben gros que 
va trobar a les golfes de casa seva i se’n va anar 
a la plaça del poble on hi havia el convent dels 
frares. Es va posar al mig de la plaça, va obrir el 
llibre gros que portava i va començar a cridar: 
- Tal herba és bona per a tal mal, tal herba és 
bona per a tal altre... 
I així anava explicant per al que servien les dife-
rents herbes remeieres. En sentir-lo s’hi acostà 
molta gent per escoltar-lo, fins i tot algun frare. 
Aquests, en sentir-lo, pensaren que aquell metge 
tan entès potser guariria el frare superior de les 
seves ferides i morats i anaren a explicar-l’hi. El 
frare superior, com que tenia tant de mal va dir 
que sí, que li portessin el metge de seguida.
L’anaren a buscar. El metge amb molt de respecte 
i educació el va visitar, tot dient: 
- Mare de Déu! Que en té de mal aquest senyor, 
però molt, i té un gec de garrotades.
Els altres frares comentaven entre ells: 
- Que n’és de savi aquest metge, fins i tot sap que 
això que té és un gec de garrotades.
Quan el metge el va haver ben visitat i com que 
tenia tant de mal, va fer anar tots els frares a 
buscar tota classe d’herbes a diferents muntanyes 
i camps, a fi de fer un bon ungüent per guarir el 
frare. 
Quan ja van ser tots fora i una mica lluny, en Re-
not torna a treure el garrot que portava amagat 
a l’americana i torna a donar garrotades al pobre 
frare, tot dient-li: 
- És porc o bou? 
- Ai, Renot del Dimoni, ja ens has tornat a enganyar, 
quant val? 

- Trenta duros més. 
I així ja havia cobrat la segona paga, ara només 
faltava la tercera i última.
Per anar a cobrar la tercera, un dia cap al tard que 
feia una tramuntana molt freda, per allà darrere 
mateix del convent hi havia una colla de gitanos que 
s’estaven escalfant amb foc al recer de la tramun-
tanada. En Renot se’n va anar cap allà i començar 
a dir-los: 
- Qui vol guanyar un duro? Qui vol guanyar un duro? 
Tots els gitanos digueren: 
- Jo, jo, jo, què hem de fer?
- Aneu allà al davant de la porta del convent i crideu 
ben fort. EN RENOT DEL DIMONI ÉS AQUÍ!
Així ho feren, tots els gitanos se’n van anar davant 
la porta del convent i es posaren a cridar: 
- EN RENOT DEL DIMONI ÉS AQUÍ! EN RENOT DEL 
DIMONI ÉS AQUÍ!...
Tots els frares en sentir-los agafaren garrots i co-
rregueren darrere els gitanos. Quan tots els frares 
varen ser fora perseguint els gitanos, en Renot del 
Dimoni entrà i pujà a l’habitació del frare superior 
i tornà a treure el garrot com les altres vegades i 
tornant a preguntar: 
- És porc o és bou?
- Deixa’m ―digué el frare― quant vols cobrar, aga-
fa trenta duros més i no tornis a venir mai més. 
I així ho va fer. En tornar els frares digueren: 
- Jo he atrapat dos gitanos. 
- Jo tres. 
- Jo un...
El frare superior els digué: 
- Vosaltres a perseguir gitanos i mentrestant ha pu-
jat en Renot del Dimoni a apallissar-me una altra 
vegada!
Ja ho veieu, en Renot del Dimoni se les pensava 
totes!!

CONTE DE TRADICIÓ ORAL, RELATAT PER PERE PAgèS ISERN

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

Al poble de la Tallada
Oh, Tallada, vila encisera,
que riallera acull tothom,
siguin d’aquí o de fora
ningú no oblida el teu nom.

Nom que té una llarga història
dels nostres avantpassats
que aixecaren les primeres cases
amb amor i voluntat.

Una voluntat molt bona,
bona i ferma de debò,
que per res no s’aturaren
per defensar el millor.

Nosaltres continuem la seva obra, 
un munt de cases aixecant,
que tothom ho reconegui
és per fer la Tallada més gran.

Molt més gran i més bonica,
amb una gent treballadora,
perquè el treball és un amic
que ens ajudarà fins a última hora.

I avui el poble de la Tallada
continua treballant,
perquè en època no molt llunyana
sigui el millor poble de la plana.

LOLA BEgUDà

Des d’Ull de Ter al mar
Oh riu! neixes sota unes pedres petit, ploraner, 
tendre en netedat i claredat, transparent, inno-
cent, bondadós i silenciós.
Oh riu! Font de vida, amb el rum-rum de les abe-
lles i les papallones volant, els ocells cantant, ja 
t’estan adorant i admirant, valorant, estimant i 
respectant.
Oh riu! A mesura que vas baixant et fas més gran, 
quin silenci que es sent i el cloc-cloc de les es-
quelles de les ovelles, vaques i cavalls que t’estan 
contemplant i valorant i miren el color de l’aigua 
blanca, el prat verd, el cel blau i suau en netedat i 
claredat. Quina naturalitat!
Oh riu! A mesura que vas baixant, els molins van 
anant, les serres van serrant, els camps vas regant, 
les fàbriques van funcionant i ens vas il·luminant, 
i mentrestant el vas embrutant, no t’estan respec-
tant, ni estimant, ni valorant, i t’estan explotant.
Oh riu! Qui t’ha vist i et veu! Amb el soroll d’aquella 
aigua tan brava, neta i clara, arribes al pont del 
Montgrí, lent, cansat, fatigat, brut, podrit, mal-
tractat, poc valorat i estimat i contemplant els co-
lors l’aigua marró, el prat color negre cremat, el 
cel gris enterbolit contaminat, quina mortaldat!!! 
Què he fet jo que se m’ha tractat d’aquesta mane-
ra, criticat, explotat i maltractat.
Diuen que estàs condemnat perquè embrutes el 
mar.

JAUME gUàRDIA

BELLCAIRE D’EMPORDà

                     ROURA                  
                                   
 
 

TALLER MECANIC ROURA 
                                                                          

SERVEI TÈCNIC 
 

LA TALLADA D’EMPORDA - 17134 
TEL. 972 78 05 65  FAX. 972 78 04 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Llibres a escena

“Aloma” de Mercè Rodoreda
Ara fa just un any, en el primer número de la nostra 
revista, inauguràvem aquesta secció amb “La plaça 
del diamant”, tot parlant de l’adaptació teatral de la 
novel·la del mateix títol de Mercè Rodoreda, a pro-
pòsit de l’inici de tot un seguit d’activitats a l’entorn 
d’aquesta autora. Avui, dotze mesos més tard, a 
punt de concloure la commemoració del centena-
ri del seu naixement, tornem a recomanar-vos una 
obra seva, “Aloma”, que aquests dies també és als 
escenaris del Teatre Nacional de Catalunya.

La companyia responsable de l’adaptació, Dagoll 
Dagom, és una vella coneguda dels espectadors 
pels seus nombrosos treballs televisius i, sobretot, 
teatrals. Trenta anys separen aquella celebrada An-
taviana d’aquest seu darrer muntatge.  Mar i Cel, El 
Mikado, Flor de nit, són només alguns dels èxits que 
ens han fet gaudir d’estones màgiques amb l’ajut de 
la música i la paraula.

Joan Lluís Bozzo en signa la direcció, sobre una 
adaptació de Lluís Arcarazo amb música i lletres 
d’Alfonso de Vilallonga, que interpreten set mú-
sics en directe. El repartiment és encapçalat per 
Julia Möller i Carme Sansa (que encarnen la ma-

“serrallonga”, el còmic
El dibuixant de Vidreres 
Quim Bou i el guionista 
Niki Navarro són els res-
ponsables de l’adaptació 
al còmic de les aventu-
res del bandoler català 
del segle XVII, que re-
centment s’han emès en 
format de mini sèrie per 
TV3. 

L’àlbum consta de 66 planes d’historieta, més un 
pròleg de l’historiador Oriol Junqueras i Vies (En 
Guàrdia, El favorit) i d’una interessant secció de 10 
planes sobre “com es va fer el còmic”.

“La llegenda del bandoler Serrallonga” porta el se-
gell de Edicions Glénat, molt activa en el camp del 
còmic i especialment en el manga.

Més informació del dibuixant a: 

www.quimbou.com
De l’editorial: www.edicionesglenat.es

MARgARITA VIDAL

Joan Sala, àlies Serrallonga, es va veure obligat 
a convertir-se en lladre de camins a causa de 
la misèria de l’època i va combatre contra les 
tropes espanyoles poc abans de la Guerra dels 
Segadors.

teixa Aloma en dos períodes de la seva vida), Car-
los Gramaje, Josep Julien, Anabel Totusaus, Ferran 
Frauca i la cantant Gisela, entre d’altres.

“Aloma”, escrita per Rodoreda el 1938 i revisada el 
1969, ens presenta les vivències d’una noia de disset 
anys, enamorada d’un parent llunyà més gran – Ro-
bert– que torna de fer les Amèriques. Durant un any, 
viu una relació que passa de l’amor a l’odi i a la deses-
peració, ja que s’enfronta a una realitat molt diferent 
de qualsevol ideal adolescent. El fracàs de la relació i 
un desgastat ambient familiar obligaran l’Aloma a en-
carar el futur amb fermesa per amor al fill que espera.

Fins al 4 de gener al TNC.

www.tnc.cat
www.dagolldagom.com
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Memòria històrica recent
En el número anterior, vam deixar els “orígens” dels noms dels pobles 

de l’Empordà a Vilafant. Recordeu que el que anem publicant va ser escrit 
amb màquina d’escriure per l’avi Estrada i tal com s’ha guardat ho 

publiquem. Es tracta, doncs, d’un document de primera mà.

“I camina que caminaràs, varen determinar que 
quan trobessin un rierol o torrentera mirarien 
si s’hi podia pescar. Es van adonar que estaven 
vorejant un riu, que avui és el Fluvià, i tot ple-
gat veuen una masia, a la que s’hi acostaren per 
demanar-los que els deixessin una “enfila” per 
pescar i així poder esmorçar de peix. Tot d’una 
veuen una dona encaminant-se cap a la casa , va 
trucar a la porta i va sortir un pobre home, molt 
vell. L’hi demanen si els els pot afavorir ja que 
els caldria menjar alguna cosa, ell els contesta 
que està sol, molt sol. D’aquí ve que després 
d’aquesta feta sempre més se’n dirà Vilahú.

Desil·lusionats, continuaren Fluvià amunt i a la 
poca estona els hi passa al davant una dona a co-
rre-cuita, que ni es va voler parar als seus precs, 
ja que en una vila que hi havia a prop hi havia 
una necessitat. A aquella masia o vila hi arriba-
ren ells tot xino-xano. Hi havia molta gent que 
cridava i pocs els que escoltaven. Sempre més se 
n’ha dit ‘Vilademuls’ o ‘Vilademolts’.

Després de caminar una bona estona, varen 
veure que les aigües del Fluvià eren molt netes 
i clares, els dos peregrins van determinar que 
a la primera vila que trobessin els demanarien 
les desitjades enfiles per pescar, i tal desitjat tal 
aconseguit, a la vila els van complaure i sempre 
més aquell indret s’ha conegut amb el nom de 
Vilamalla.

Ja satisfets, s’encaminaren rostos amunt i tro-
ben un pagès que llaurava amb un burro. Veient 
que en tenia un altre de fermat en un carro, els 
peregrins li van preguntar si aquell burro li so-
brava. El pagès els digué: “Com que avui és dis-
sabte els faig treballar una estona a cadascun  i 
així crec que acabaré la feina, però si aneu un 

xic més amunt hi ha una vila que en tenen tres 
o quatre, que us els llogaran i vindrà un vailet 
a acompanyar-vos fins al monestir de Raset, on 
podreu descansar. Des d’aquesta feta, a la vila 
on els van deixar els burros sempre més se n’ha 
dit ‘Viladases’”.

Tot caminant, caminant els peregrins van arribar 
a Girona. Nosaltres anirem a la Tallada per expli-
car molts fets que recordo des del que va de se-
gle, o sigui, des de la meva edat de sis o set anys, 
quan vaig aprendre les primeres lletres a la casa 
del carrer d’Afora, núm. 1. 

En aquell temps, en dita barriada o carrer hi ha-
via les cases o famílies següents: a la casa en la 
que avui hi viu en ‘Pitu de la Martina’ hi havia les 
escoles, l’Ajuntament i la Sra. Mestressa (doncs 
hi havia escola mixta) i al baixos encara hi esta-
va instal·lat un fuster, que era de can Fages de 
Marenyà, doncs la seva senyora era la mestressa 
d’ensenyança i a la que va rellevar la Sra. Fran-
cisca Bosch, que l’any 1905 va ser destinada a 
Argelaguer. Després d’ella va venir un mestre fill 
de la vila de Verges (de cal Abellí) i al cap d’un 
any aquest va ser substituït per la família del Sr. 
Pujol (la senyora era la Srta. Riteta).

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com 
C/ Major, 7 - 17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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Al costat d’aquesta nostra casa s’hi havia reco-
llit un francès que li deien el Sr. Blanco, que es 
guanyava la vida fent de recader a Verges i anant 
a pescar, a caçar cargols, etc. Va morir recollit a 
can Magí. Aquesta casa un altre dia va ser Xota, 
cafeter i fuster. Va desaparèixer cap a l’any 1920 
i avui aquella casa és propietat de Joan Blanch (a) 
Solà. La del seu costat era Can Cames, desapare-
guts ja fa temps, puix la casa fou adquirida per en 
Josep Tarrats, o sigui Can Net. 

Al costat de Can Net hi ha Can Camallera i això 
fa que aquestes tres cases descrites eren la ma-
sia de can Negre de Castelló d’Empúries. Can Ale-
many, el corral d’en Net i el pati de les quadres 
de Can Camallera eren els femers de Can Negre. 
Si girem a l’esquerra, ens queden a la dreta Can 
Joan Sagué, que abans fou Can Toro i més tard 
Can Vila. 

Trobem a la nostra esquerra can Roigé (o Roger), 
en quin edifici hi ha –millor dit, hi havia– dues 
famílies, ja que tenen dues cuines, dues escales. 
El que no sé és com se’n deia la família que era 
Roger. 

De la casa que ocupa avui la Marina Formiga en 
deien can Culs.

Ara ja som davant de Can Sisco, o sigui davant 
del mas Banober. Segons consta en una inscripció 
de la campana grossa del campanar (o cloquer) 
aquesta va ser regalada per don Antoni Banober 
l’any 1670. En aquesta masia hi va néixer en Pe-
pito del mas Previsor, quan eren masovers del 

Sr. Ros de les Olives. Dit senyor Ros el va vendre 
a la Sra. Modesta Sala.

Ja som davant de can Marc, que es van partir 
amb els vells de can Valls un tros de terreny, que 
jo creuria que era del mas Arbussé (can Masià) i 
aquest mas Arbussé era del comte de Foixà, des-
prés adquirit pel Sr. Llovet de Girona, o sigui, l’avi 
d’en Llovet Guillamet, gendre del Sr. Argemí. 

Darrere de can Marc hi ha can Clamius i el corral 
d’en Masià, que també podria ser que can Clamius 
i dit corral formessin part del patrimoni Arbussé. 

Com sigui que les amistats de can Marc i can Valls 
sempre han estat molt rares, i l’avi Marc (en Mi-
quel Goday Pascual) era molt fi i l’avi Valls era 
un pobre diable, a can Marc han aconseguit que 
aquell pati sembli ara “una cadira ageguda”.

Ara ens queda a mà dreta can Masià, o sigui el 
mas Arbussé, quina casa i una miqueta de te-
rra fou comprada per en Jepet Masià cap a l’any 
1905, quins hereters l’han restaurada una mique-
ta. D’aquest barri sols en queda el mas Boratell, 
o sigui can Solà, que tampoc ha estat mai de la 
baronia de Foixà i és un dels pocs que són explo-
tats per masovers. 

Només queden el mas Duran, i el mas Viñas, 
aquest del mateix amo d’en Solà”. 

(CONTINUARÀ). 

EL DEL CALIQUENyO

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

    mobile: (0034) 629 743 327
    tel/fax: (0034) 972 780 638
    email: info@icasl.net

Servei de bugaderia i Venda de mòduls

Shaun Jennings
director
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RECUPEREM LA MEMÒRiA HisTÒRiCA:
La Maternitat d’Elna 1939 – 1944

El 26 de gener de 1939, Barcelona va caure en mans dels franquistes. 
La guerra civil estava perduda. Començava l’exili de moltes persones. 
Era la fugida d’un país sencer, més els milers de refugiats de tots el 
racons de l’Estat espanyol que s’havien refugiat a Catalunya al llarg 

de la guerra fugint de l’exèrcit franquista. 

Col·lapse i bloqueig dels punts fronterers amb França en els moments de la retirada de l’exèrcit republicà i la fugida de 
milers de civils

La immensa majoria d’exiliats, 400.000 persones, 
van ser internats per l’Estat francès en els oficialment 
denominats “camps d’acolliment”, situats a les plat-
ges: camps de refugiats d’Argelers, Ribesaltes, Sant 
Cebrià i el Barcarès. Aquests eren veritables camps 
de concentració sense cap mena de condició sani-
tària. El fred, la mala alimentació i la deixadesa dels 
oficials al càrrec van afegir a la pena de l’exili pena-
litats inhumanes. Actualment, ens consta d’entendre 
com l’Estat francès va menysprear a totes aquestes 
persones i no va acollir-les amb les mínimes condi-
cions humanitàries. En un primer moment, la gent va 
ésser conduïda fins a les platges, al voltant seu es va 
instal·lar un perímetre de filferro espinós perquè no 
poguessin fugir i estaven constantment vigilats per 
tropes senegaleses que els apuntaven, en tot mo-
ment, amb els seus fusells. 

Els refugiats, com varen poder, varen construir tendes 
i barraques amb les mantes que portaven i canyes de 
la platja, no hi havia cap mena d’infraestructura per 
acollir-los. En ple hivern la gent vivia a la intempèrie 
de la platja, amb tot el que això significa, moltes per-
sones no sortiren mai més d’aquestes platges. 

Condicions insalubres dels camps de les platges de 
Catalunya nord

Tot i així la vida continuava i nombroses dones in-
gressades al camp es van veure obligades a donar 
a llum en pèssimes condicions en unes cavallerisses 
de Perpinyà. Moltes altres no tenien cap més solució 
que parir sobre la sorra dels camps. La mortalitat 
en aquests casos era molt elevada: si no moria el 
nadó, moria la mare i, sinó, tots dos.
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Davant d’aquesta situació, Elisabeth Eidenbenz, una 
jova mestra suïssa que havia seguit la guerra civil 
atenent els infants refugiats al bàndol republicà, va 
organitzar en una residència campestre abandona-
da de la vila rossellonesa d’Elna una maternitat on 
atendre les parteres procedents dels camps i els 
seus fills.

Portada del Paris 
Match denunciant la 
situació de misèria dels 
refugiats espanyols el 
gener del 1939

Edifici on estava instal·lada la Maternitat Suïssa d’Elna 
en l’actualitat.

Si bé la major part dels 597 infants nascuts a la 
Maternitat Suïssa d’Elna eren fills de republicanes 
arribades a l’exili des de Catalunya, entre el 1939 i 
el 1944, hi van néixer també infants jueus i d’altres 
procedències. 

La d’Elisabeth Eidenbenz i la de la Maternitat d’Elna 
és una història plena de vida i llum en un dels mo-
ments més negres de la humanitat. Com diu Serge 
Barba, un d’aquells nadons: «La mare em va donar 
la vida a la Maternitat d’Elna i Elisabeth Eidenbenz, 
la confiança en el gènere humà».

arxiu d’elisabeth eidenbenz 

nens i nenes a la maternitat d’elna celebrant el nadal

Elisabeth Eidenbenz

Elisabeth Eidenbenz va néixer a Zuric l’any 1913. Va 
treballar de mestra en diferents col·legis de Suïssa 
i de Dinamarca fins al 1938, any que es va tras-
lladar a Burjassot (València) com a voluntària de 
l’Associació d’Ajuda Suïssa als Nens Víctimes de la 
Guerra. Va col·laborar en tasques d’ajuda huma-
nitària durant la Guerra Civil espanyola dins de la 
zona republicana i, immersa en l’èxode, l’any 1939 
va passar a França. 

arxiu d’elisabeth eidenbenz

elisabeth amb un infant a la Maternitat d’elna

Per compensar la passivitat de l’ajuda social france-
sa envers els refugiats Elisabeth Eidenbenz va im-
pulsar, des de l’Associació d’Ajuda Suïssa als Nens 
Víctimes de la Guerra, la creació d’una maternitat 
on assistir les dones embarassades recloses als 
camps de concentració d’Argelers, Ribesaltes, Sant 
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Cebrià i el Barcarès. Aquesta maternitat va funcio-
nar ininterrompudament fins a l’any 1944, data en 
què l’exèrcit alemany la va clausurar. Per la seva 
condició de dona sensibilitzada pel patiment de les 
seves congèneres, creia que les exiliades mereixien 
parir amb dignitat i que calia garantir la supervivèn-
cia dels nadons.

Ha estat guardonada amb la Medalla dels Justos en-
tre les Nacions (2002), atorgada per l’estat d’Israel, 
la Creu de l’Ordre de la Solidaritat Social (2006), 
lliurada per la reina Sofia d’Espanya, el premi Creu 
de Sant Jordi (2006), de la Generalitat de Catalunya, 
i la Legió d’Honor (2007), del govern de França.

FotogrAFiA dani Codina

Elisabeth Eidenbenz en l’actualitat a la seva residència 
d’Àustria.

Informació i fotografies antigues extretes de:

· Visita a la Maternitat d’Elna, 08-11-2008
· Exposició: 
La Maternitat d’Elna – Bressol de l’exili: 1939 -1944
Organització:  Programa per al Memorial Demo-
cràtic de Catalunya Departament de Relacions Ins-
titucionals i Participació i Ajuntament d’Elna

PER A MéS INFORMACIó:

La historiadora Assumpta Montellà va escriu-
re el 2006 el llibre La maternitat d’Elna. Bres-
sols dels exiliats. Per fer-ho es va desplaçar a 
Àustria i va conèixer Elisabeth Eidenbenz per-
sonalment.

El 2008 es va publicar Femmes en exil, mères 
des camps (Dones a l’exili, mares dels camps), 
de Tristan Castanier i Palau, amb el subtí-
tol Elisabeth Eidenbenz i la maternitat suïssa 
d’Elna, originalment en francès.

El director Manuel Huerga va començar el 2007 
el rodatge de la pel·lícula Las Madres de Elna (Les 
mares d’Elna), basada en el llibre de Montellà.

JOAN ANDREU
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Arran de terra

Els tractors d’en Xico sitjes

Els de la Tallada el coneixeu molt bé i segurament 
també algú dels altres pobles. Podríem dir que tre-
balla entre el món de la indústria i el de l’agricultura. 
Fa les seves hores arranjant tractors a l’empresa 
Tractors Girona, de la capital, i fa hores extres tre-
ballant els camps de Can Figueres, que és on viu, 
casat amb la filla de la casa, la Magda, i amb els 
seus dos fills, a més de l’avi i l’oncle.

En Xico va néixer a pagès, a Can Fausto de la Creue-
ta, al costat de Girona, i ja als 17 anys es va com-
prar un tractor Lanz 38 per treballar les 60 ves-
sanes que tenia el mas. Però als 14 anys ja havia 
entrat a treballar a Vilosa de Girona i des de llavors 
no ha fet altra cosa que posar tractors a punt. I 

d’aquí li deu venir la seva afició per aquesta eina 
que ha revolucionat la vida dels pagesos. Per això 
n’ha fet una petita col·lecció, gairebé testimonial, 
“ja que potser em farien fora de casa”. 

Quan es va casar i es traslladà a viure a la Tallada 
se’n va endur amb ell el Lanz 38 i el Lanz 65, que 
havia comprat més tard. També va comprar el Lanz 
30, que estava fet una “xatarra” i que el va arranjar 
fins a fer-lo funcionar. Actualment, treballa la terra 
amb Massey Fergusson, que era a la casa quan hi 
va entrar, tot i que els altres tres estan en perfectes 
condicions i es poden fer servir, que per alguna cosa 
ell és mecànic de tractors.

Al revés d’altres col·leccionistes, l’afició pels trac-
tors d’en Xico té un problema greu, l’espai. Deu ser 
per això que el vailet, en Jordi, en té un de joguina 
que no ocupa gaire lloc.

La veritat és que amb la petita col·lecció d’en Fran-
cisco podem veure clarament com s’ha avançat en la 
maquinària agrícola i s’està avançant. Els tractors ac-
tuals fan mitja por per als que no som del ram. Però 
de ben segur que encara deu fer més por el preu...

PEP COLLELL
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Entrevista

Roser Roura i Falgàs
De Roser n’hi ha més d’una, però de Roser de Tor només en coneixem 

una i té l’exclusiva. I sempre fa per una. La veureu a tot arreu, sense fer 
massa fressa, no li agrada fer-se veure, però sempre està en el lloc oportú 

i en el moment oportú. I en Maurici al seu costat, com ha de ser.

La Roser va néixer a Tor i ha viscut tota la vida al 
poble i a la mateixa casa, excepte els sis anys que 
va viure a Verges un cop casada. Però va tornar al 
poble, a casa, com ha de ser. Va anar a l’escola a la 
Tallada, a peu, com manaven els cànons de l’època, 
quatre cops al dia “i quan hi anàvem recollíem llen-
ya per encendre l’estufa, que feia una “fumèrria” 
que no es podia estar a la classe i llavors havíem 
d’obrir i ens pelàvem de fred”. Als 14 anys arribava 
l’hora d’agafar un ofici. Ella volia ser perruquera i va 
començar l’aprenentatge, però aviat s’ho va deixar 
córrer i anava a Torroella amb bicicleta per apren-
dre de pantalonera.

La Roser va viure de ple els inicis del turisme i durant 
uns quants estius treballava a l’hotel Les Medes de 
l’Estartit: “Va ser una època meravellosa. Hi havia 
molta companyonia i l’ambient era d’allò més diver-
tit. Moltes nits anàvem a ballar al Català i també al 
Rocamaura. Fins i tot em vaig fer un nòvio, un an-
glès que em venia a veure des d’Anglaterra i havia 
estat a casa i tot”. Carai amb la Roser, vaig excla-
mar. Aquesta etapa de la seva vida no la sabia. Me la 
imagino parlant amb anglès... I resulta que la fama 
de “ligons” de la costa se l’emportaven els nois de la 
contrada.

Però el destí era en Maurici i l’anglès es va quedar al 
seu país. Es coneixien la Roser i en Maurici, és clar, 
els nois i noies dels pobles veïns anaven a ballar els 
diumenge a Verges. I un dia de carnaval van aparèixer 
com a parella. A l’hivern, amb la seva vespa que s’havia 
comprat amb els diners de la temporada, anava a cosir 
a Verges i “aprofitava” per festejar una mica. 

“El casament em va canviar totalment la vida”, diu la 
Roser mirant de reüll a en Maurici. En aquell temps 
encara la majoria de fills grans quan es casaven ana-
ven a viure amb els pares i això és el que va fer la 
Roser. No explicarem detalls, direm que hi van néixer 
la Susanna i en Marcel i la vida era plena de mono-
tonia. Els àpats a l’hora justa i després de sopar els 
homes “tenien l’obligació” d’anar al cafè. A Verges era 
gairebé inconcebible –ho recordo molt bé de quan hi 
vaig viure– que l’home es quedés a casa. 

Un bon dia, el germà d’en Maurici, en Ramon, va de-
cidir casar-se i en Maurici i la Roser van fer les ma-
letes i se’n van anar a viure a Tor, a Ca la Mònica en 
deien llavors de la casa. Més endavant, sobretot des 
del moment en què la Roser va posar la botiga, quan 
la Consuelo va plegar, en van començar a dir Ca la 
Roser, nom que perdura encara avui.

i no fan bona parella?
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Entrevista

La botiga de Ca la Roser era un autèntic centre social: 
“La veritat és que m’ho vaig passar molt bé. Van ser 
17 anys dels quals en tinc un gran record, amb els 
seus moments també dolents, perquè ja se sap que 
quan s’hi juguen els diners sempre poden sorgir pro-
blemes. La veritat és que la botiga servia per a tot. 
La gent et deixava encàrrecs, era un lloc de trobada 
i els que no tenien pressa aprofitaven per fer petar 
la xerrada. I des de la botiga s’organitzaven moltes 
activitats del poble. Per exemple la festa major, que 
havia desaparegut i la vam tornar  a animar. Es feia 
a la sala de can Pareta de la carretera i la veritat és 

que reunia molta gent. El problema era que el jovent 
sortia a la carretera a fer petar la xerrada i era molt 
perillós. Fins que es va decidir deixar-la de fer per 
Sant Climent i passar-la a l’estiu, que així es podia fer 
a l’aire lliure”. 

Si féssim un repàs dels programes de les activitats de 
Tor veuríem que sempre sortia el nom de la Roser. 
Era la coordinadora general del poble. Si algú no sabia 
alguna cosa trucava a la Roser, si s’havia d’apuntar la 
gent per a algun dinar o sopar la Roser era el punt de 
contacte. La botiga es va acabar per les circumstàn-
cies de l’època: “Van aparèixer els supermercats i jo ja 
ho entenc, en un botiga de poble no podíem competir 
amb els preus. Per tant, era una botiga d’emergències, 
per a la gent gran, i per quan algú s’havia quedat sen-
se un producte concret en el moment de fer el dinar. 
Gairebé hi perdíem diners, ja que no ens perdonaven 
cap impost. Jo crec que la botiga del poble petit hau-
ria d’estar subvencionada, com qualsevol altre servei 
social que es fa des de l’administració”. Hi estic total-
ment d’acord i recordo que fa molts anys vaig escriure 
un article a El Punt en el qual defensava aquesta tesi. 
Però ningú no ens fa cas.

 la roser als 19 anys. Pobres anglesos...

Col·laborant amb la sopa de Verges l’any que van 
decidir fer-se parella formal

MENjAR CASolà i ESpECiAlitAt EN CAçA, MENú DiARi
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Ara, la veiem en el grup del Sinofos organitzant, per 
exemple, el dinar de preNadal, o cosint, una feina 
que ha fet pràcticament tota la vida, ja fos fent con-
fecció o de modista,  o preparant el que sigui. Però 
també la veureu al Casal dels Avis de Torroella i els 
diumenges, ella i en Maurici, com quan eren joves 

Ja els tenim casats i ben casats
a Verges, ballant tota la tarda a Torroella, que el 
ritme no el perden. 

Com no podia ser menys, mentre ens acomiadàvem, 
la Roser em dóna el programa del dinar del dia 7 de 
desembre. Com sempre, ella al peu del canó. I que 
sigui per molts anys.

PEP COLLELLDEMONT

excursió a sant Martí del Canigó. no hi podien faltar la 
roser i en Maurici amb tota la gent de tor

NíNxols i 
columbaris Nous
El mes de gener estaran a punt els nous 
nínxols i columbaris que s’han construït al ce-
mentiri del municipi. 

Els interessats poden adquirir un nínxol per 
600 € o un columbari per 350 €.

Més informació a l’Ajuntament

Deixalleria mòbil 
a l’Empordanet

El proper dissabte 20 de desembre, de les 
11 del matí fins a 2/3 de la tarda la deixalle-
ria mòbil estarà aparcada a l’Empordanet 
per tal que tots els veïns del municipi hi 
puguin portar tot allò que no podem deixar 
ens els contenidors habituals, com són pi-
les, olis, electrodomèstics, matalassos ... 

Aprofitem aquesta facilitat i evitem deixar 
tots aquests objectes en algun racó.

Entrevista

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà
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El dol. Mirant la mort de cara 
Els antics ens deien “Memento mori” tot volent dir “recorda que has de 
morir”.  Recordem, tenim present que la vida és finita i, així, encarem 

amb serenitat el moment en què s’acaba i, sobretot, 
intentem viure-la el millor possible cada dia. 

Medicina i salut

Així començo un article que pretén informar, explicar i 
sobretot normalitzar tot el que ens passa, ens pot arri-
bar a passar i que sovint ens costa tant entendre quan 
perdem algú estimat.

La pèrdua i el procés de dol   
La pèrdua és el desencadenant del procés de dol. El més 
freqüent és que l’associem a la mort, però és important 
saber que els processos de dol es desencadenen per  
situacions molt diferents que nosaltres identifiquem 
com a pèrdua. Per exemple, podran desencadenar pro-
cessos semblants al dol per mort, la pèrdua d’amistats, 
la separació de la parella, els robatoris, la malaltia, la 
pèrdua o canvi de la feina... O sigui, gairebé tots el 
moments de canvi significatiu que ocorren, en un mo-
ment o altre, al llarg de la vida. De fet, les pèrdues 
es comencen a produir des de la primera infantesa 
quan, per exemple, els pares decideixen portar-te a la 
llar d’infants i deixes de tenir algú per a tu tot sol. Per 
tant, la pèrdua és una situació intrínseca (pròpia) de la 
naturalesa humana i com a tal, provocarà un procés 
d’adaptació a aquesta i a la nova situació que se’n de-
riva. És aquest procés d’adaptació el que denominem 
procés de dol. És a dir, després d’una pèrdua patim, de 
manera normal, el que s’anomena procés de dol, que 
no és més que la forma que té el nostre cos i la nostra 
ment d’adaptar-se. És important entendre que aquest 
procés és normal (tot i que moltes vegades ens costi de 
creure), que evoluciona i que en ell ens trobarem sols 
però acompanyats. 
Com a tot procés1, el dol té un inici bastant concret i una 
fi que es relaciona amb la plena adaptació a la nova vida 
sense l’ésser o objecte perdut. I entenem com a plena 
adaptació, una existència no dolorosa, passadora, i fins 
i tot, millor. I aquí obrim un nou concepte, ja que com 
a procés adaptatiu, de supervivència, un cop l’hem su-
perat (que superat no vol dir oblidat) podem encarar la 
vida d’una manera més valenta, augmentant les nostres 
capacitats de resolució de problemes, aprenent de les ex-
periències doloroses viscudes i esdevenint, així, una per-
sona més integra, segura i capaç d’afrontar el dia a dia.
Les manifestacions del dol i les seves fases
Així doncs, quines són les sensacions, els sentiments, 
les emocions que formen part del dol no complicat? Ben 
segur, la gran majoria de vosaltres ja heu viscut alguna 
situació de pèrdua i podríeu fer una bona llista de tot el 
que us ha succeït (encara que a vegades no ens atre-
vim a fer-ho). Quan patim una pèrdua greu (parlarem 

de la mort d’un familiar com a fet més comú), la nostra 
ment i el nostre cos sofreixen el que en podríem dir 
un “shock emocional”. Ens trobem literalment desbor-
dats. Deixem de ser nosaltres mateixos i comencem 
a pensar i a sentir coses que potser no havíem pen-
sat ni sentit mai. Moltes vegades també pensem que 
aquests sentiments i emocions són patològics (devem 
estar tornant-nos ”bojos”, estem malalts...) i que ben 
segur  ningú més els ha patit mai. Així que em disposo 
a desmentir ambdues suposicions:  

1 Parlo i parlaré, en tot moment, del procés de dol normal, ja que aquest és el més freqüent, tot i que hi ha casos de dol complicat i dol patològic, els quals 
tenen característiques pròpies i que normalment requereixen l’ajuda d’un professional.  

Sentiment o 
emocions

Tristesa
(amb llàgrimes
o sense)

Solitud
(sols i acompanyats)

Enyorament

Ens enfadem 
(per no haver 
pogut fer res)

Culpabilitat

Ansietat 
(“no podré sobreviure”)

Cansament 
(“al matí no em puc 
aixecar del llit”)

Impotència

Shock

Anhel (“el vull 
tornar a veure”)

Alleujament 
(en llargues o do-
loroses malalties, 
o quan s’ha man-
tingut una relació 
ambigua, difícil i 
prolongada)

Insensibilitat

Sensacions
físiques

Estómac buit

Opressió al pit 
i a la gola

Hipersensibilitat
a la fressa

Sensació que 
no estem dins 
de la nostra 
pell (desperso-
nalització)

Falta d’aire

Debilitat mus-
cular

Falta d’energia

Boca seca

Cognicions o
pensaments

Incredulitat 
(“no ha passat”, “ha 
de ser un error”)

Confusió (dificultat 
per concentrar-se, 
oblits)

Preocupació 
(ens obsessionem 
amb el que hem 
perdut i com 
recuperar-ho)

Sensació de 
presència de la 
persona difunta

Al·lucinacions vi-
suals i auditives

Pèrdua de 
l’autoestima

Comportaments
o conductes

Insomni o 
somnolència

Augment o 
pèrdua de la 
gana

Conducta distreta

Aïllament social

Somniem de 
manera repetitiva 
amb la persona 
perduda

Evitem records 
(fotografies...)

Busquem i 
cridem en veu 
alta a la persona 
perduda

Guardem com a 
tresors objectes 
que li pertanyien

Visitem llocs o 
portem objectes 
que ens recorden 
a la pèrdua

Plorem
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Les manifestacions es distribueixen en diferents fases:
1A FASE DE • ShOCk I PROTESTA. Sentim 
por, ira, angoixa, incredulitat... i a vegades 
no sentim res i això també ens angoixa.
2A FASE D’• ANhEL en què busquem la per-
sona perduda, ens preocupem per ella “on 
serà?”, la volem tornar a veure “ni que sigui 
per un minut”.
3A FASE DE • DESORgANITzACIó I DES-
ESPERACIó. No trobem ni volem buscar 
objectius a la vida, sentim profunda triste-
sa i enyorament. Vivim de manera reitera-
da la sensació de presència del difunt, les 
al·lucinacions, somniem amb ell.
4A FASE • D’ASSIMILACIó I REORgANIT-
zACIó de la vida sense la persona perdu-
da. De manera gradual, anem recuperant 
un major nivell d’autocontrol emocional i 
recuperació de la rutina de la vida. Obertura 
de noves relacions, nous objectius. Assimi-
lem els records sense oblidar-los. 

Aquest procés es prolongarà, normalment, de 6 mesos 
a 2 anys. Cada dol és únic, cada persona té el seu 
ritme i la seva variabilitat pròpia de manifestacions. 
Plena recuperació i petits consells per arribar-hi
Diem que una persona està plenament recuperada 
quan pot portar una vida adaptada tenint en compte 
que cada dia pot  recordar-se de la persona perdu-
da, sense que això li signifiqui un problema. 
Consells per a una bona recuperació del dol:

. És important recordar que ens trobem en un 
procés difícil, que té el seu propi ritme i que s’ha 
de passar.
. Cal participar en els rituals establerts (cerimònia 

Medicina i salut

de l’enterrament, acte de comiat...). Un moment 
fixat per poder dir adéu a la persona estimada 
ens ajuda a marcar un punt biogràfic a la vida que 
evoluciona i a reconèixer el fet com a real.
. A vegades  poder parlar amb algú més extern 
a l’entorn, un professional o algú que no coneixia 
la persona perduda, ens permet poder expressar 
amb les nostres paraules, què va passar, què vam 
sentir, què vam pensar, què vam fer. Aquest relat 
ajuda a acceptar la realitat de la pèrdua. 
. S’ha d’expressar el que sentim i expressar el 
que pensem de la persona perduda és de gran 
ajuda. Convé que la gent que es troba prop teu 
t’escolti sense sentir-se incòmoda i et doni el 
temps necessari per fer-ho. Si no ens surt o no 
volem expressar-ho verbalment, podem escriu-
re-li cartes, resar, escriure un diari d’emocions, 
contes, poesies. 
. Tècniques de relaxació. Mitjançant el ioga, la respi-
ració, la dansa, escoltant música, cuinar...
. Exercici físic suau i dieta sana. Ens ajuden a 
sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i a recu-
perar l’autoestima i l’energia.
. Hem de resituar la persona perduda fora del 
nostre entorn i reubicar-nos a nosaltres mateixos 
en un món sense ella (fixar petits objectius, pro-
gramar activitats agradables...). 
. Cal sol·licitar ajuda quan creiem que la necessi-
tem. Consultar pàgines web especialitzades, parti-
cipar en grups de treball del dol...
Quan s’acosten les dates assenyalades com 
aquests dies que ens apropem a Nadal, hem de ser 
forts i fer del dol una vivència més que, malgrat 
tot, també forma part del dia a dia. 

De mica en mica crearem una nova realitat que no 
és una nova vida. Gradualment aprendrem a donar 
un sentit diferent a allò que ens envolta, a mirar les 
coses des d’una altra perspectiva. La vida seguirà 
endavant, camí amunt, i nosaltres sempre recorda-
rem les pèrdues (ja que formen part de nosaltres), 
però aprendrem que recordar-les no té perquè ser 
dolorós i que tornar a ésser feliç és possible.                                            
                               

IRENE FALgàS BAgUé
  METgESSA, RESIDENT DE PSIQUIATRIA DE L’HOSPITAL PARC 

TAULí DE SABADELL.

Bibliografia: Psiquiatria en Atención Primaria. 2a edició 
de J. L. Vázquez-Barquero. Capítol a càrrec de Jorge L. 
Tizón. El duelo y la muerte. El tratamiento de la pérdida. 
Leila Nomen Martín. Editorial Psicologia Pirámide, Apren-
der de la pérdida. R.A. 2000 Neymeyer, ed. Paidós.  

Pàgines web:  
www.vivirlaperdida.comwww.finisterra.com,
www.serveidedolponent.org,  

Presentació del Centro humanizador de la salud de Vivir 
sanamente la pérdida de J. Alcoverro.
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Per passar l’estona

A la caserna de la Guàrdia Civil de Lepe es va rebre el missatge següent:

Passen els dies... les setmanes... i als 24 dies el comandant del servei sísmic rep el següent missatge:

AUTOR: ANòNIM
ARRANJAMENTS I TRADUCCIÓ: ANNA M. ROQUé I FINA JUáREz

guàrdia Civil
Comandància de Almeria 

A/A Ambrosio Pérez
Comandant de Lepe
Lepe, Huelva

Possible moviment sísmic a la zona. 
Molt perillós. Superior Richter 7. 
Epicentre a 3 km de la població. 
Prenguin mesures. 
Informin resultats amb urgència.

guàrdia Civil de Lepe
Comandància de huelva

A/A Antoni Barragán
Tinent Coronel Jefe 
Servei Sísmic
Almeria

Aquí la Caserna de la Guàrdia Civil de Lepe.
Moviment Sísmic totalment desarticulat.
El tal Richter 7, va intentar fugir i el vàrem abatre a trets.
Epicentre i tres companys seus detinguts.
I NO HEM CONTESTAT ABANS, PERQUÈ HEM TINGUT UN TE-
RRATRÈMOL DE 3 PARELLS DE PEBROTS!!!

Antoni Barragán
Tinent Coronel Jefe

Servei Sísmic

Almeria a 22 de setembre de 19..

Signat: Antoni Barragán
Tinent Coronel Jefe

Ambrosio Pérez
Comandant

Lepe a 15 d’octubre de 19..

Signat: Ambrosio Pérez
Comandant

Dolors Tarrats                    972 78 00 53
Tramuntana, 16               17134 - La Tallada d’Empordà

Comandes de carn, pà...




