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Ja fa dies que diferents col·lectius s’afanyen a preparar les festes: dinar de
preNadal, l’arribada del patge i la cavalcada dels Reis, el tió, el pessebre vivent i el concert de Nadal, les celebracions a cada poble... I també a les cases
es fan preparatius.
Nadal és una mena de suspensió del curs del temps; una pausa durant la qual
ens recloem en l’àmbit familiar. No sempre ni per a tothom aquesta reclusió
és feliç —a desgrat dels bons desitjos que ens intercanviem. No ho és per qui
està sol, com el vell Scrooge de Dickens; no ho és per qui voldria submergirse en l’orgia del consum i no pot; tampoc no ho és per a qui li incomoda
o fastigueja la religió del consum que ha substituït les antigues creences. I
encara menys ho és per a tanta gent per a qui la família no és cap niu càlid,
reblert d’amor i benestar, sinó un cau d’obligacions i de ferides, embolcallat
d’hipocresia. Potser per això hi ha gent que per Nadal fuig ben lluny.
Nadal representa un moment sorprenent d’excés. Segurament ho ha estat
des d’un principi, quan se celebrava el solstici, i ho va continuar essent quan
s’hi va barrejar la commemoració del mític naixement de Jesucrist. ¿Com ho
deuen veure, tanmateix, la gent que, fugint de la guerra a Síria, l’Afganistan,
Etiòpia o Líbia, espera darrere les reixes europees en els camps de refugiats?
En els seus països també hi ha televisió i internet i, potser, és aquesta bogeria
del consum el que els fa perseverar, darrere les reixes tancades, tot esperant
poder gaudir dels fruits d’un paradís que no els vol acollir. Europa els gira
l’esquena i els ofereix la pitjor cara de totes les que ha acumulat la seva
història atribolada, com si fossin lladres furtius del pa i la feina. I només són
persones que necessiten pau i llibertat, com totes. ¿No eren justament la pau
i la llibertat els fonaments de la nova Europa?
L’espai públic, el real i l’imaginat, és ple de campanetes i estrelles, de cançons
i nadales (moltes en anglès), d’avets de pega, de pares noel i reis mags. Les
pantalles televisives vessen de neu de porexpan i de bombolletes de cava;
d’anuncis de menjar que donaran pas, ja ho sabem, als de productes màgics
per aprimar-se i als de remeis contra el colesterol. I també dels perfums, dels
gadgets electrònics, de les joguines per als infants i dels vestits amb lluentons
per lluir la nit de Cap d’Any. Tot això tant aquí com a Moscou, Sydney, Filadèlfia o Pequín. És la força uniformadora del Nadal global que encalça fins
i tot aquells que creien que se n’escapolirien viatjant lluny.
Vivim tan immersos en la globalització que el canvi d’any ens troba esborronats per l’elecció de Trump. Difícilment podrem confondre Mr. President amb
Santa Claus, ni tampoc el Sr. Rajoy amb cap ren del seu trineu. En aquest ambient gèlid ens haurem d’escalfar amb el foc incert dels projectes compartits
i de les esperances col·lectives sotmeses a judicialització.
De segur que hi ha moltes actituds diferents davant de Nadal en el microcosmos que conformem Canet, la Tallada, Marenyà i Tor. La diversitat és una de
les característiques de les societats actuals, ens agradi més o menys. El que
és sorprenent, i fins a cert punt engrescador, és que aquesta diversitat no ha
esborrat els llaços entre la gent que hi viu. Això sí, n’ha canviat les formes i
el contingut, però d’una certa manera continuem sent de Canet, la Tallada,
Marenyà o Tor, i del municipi de la Tallada.
Aquests dies del principi de l’hivern girarem els ulls cap a aquestes esglésies
que els segles ens han llegat i potser ens hi acostarem per sentir una versió
més o menys renovada del mite. Veurem els pessebres, els pastors, el bou i la
mula. L’escatologia ens farà riure de nou: en un racó, el caganer (personalitzat en el personatge més estimat o odiat); el tió cagarà i ens penjaran llufes
a la porta de casa o a l’esquena. I sortirem amb un fanalet a esperar els reis.
Potser voldrem creure que aquestes són les tradicions veritables i venerables,
però amb els nostres fets estarem donant lloc a noves tradicions mentre
creiem que reforcem velles identitats.
Vet aquí un dels misteris de la societat humana, i també, és clar, un altre dels
misteris de Nadal. Rebeu una calorosa felicitació nadalenca de la redacció
d’Aspre i pla i el desig que el nou any ens sigui més venturós.
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Estiu i tardor a Canet
Passa l’estiu i amb la festa de Sant Mateu, que acaba de fer vint-i-cinc anys,
entrem a la tardor. I ja en plena tardor, trobem els veïns i veïnes de Canet
celebrant la Castanyada i el Halloween.

Festa de Sant Mateu. Benvinguts a Canet.

Inici de la festa amb sortida saludable en bicicleta.

Joc de les cadires.
Sortida de la bicicletada dels veïns dels coberts de Can Vila.

Per molts anys, Sant Mateu.
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Jocs de cucanya.
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Nit de Halloween.

Nit de Halloween.

Marenyà

La Castanyada.
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Una de les activitats de la festa major de Marenyà els dies 5, 6 i 7 d’agost
va ser aquesta gustosa festa de l’escuma. Foto: Txell Romagosa
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Tor
PANELLETS A LA CASETA
El diumenge previ a la Castanyada es va organitzar un taller de
panellets per a nens. Una divertida experiència en què es van
associar tradició, gastronomia, treball en equip i col·laboració.
Un cop més amb l’excusa del nostre tan assortit calendari de
tradicions, vam trobar una raó per ajuntar els nostres petits
per fer allò que més el agrada: llepar-se els dits.
Als nens i nenes se’ls va donar una recepta de massapà de
pastisseria, a partir del qual van elaborar les diferents varie-

tats d’aquests pastissets d’origen àrab. De pinyons, ametlla,
coco, cacau… Uns feien boles, els altres enganxaven els fruit
secs; pintar, coure i anar canviant. Amb aquesta estratègia
de col·laboració gairebé improvisada entre els més grans i
els més petits es van fer a prop de dos-cents panellets. No
sabem si les safates variades que es van emportar a casa
van arribar buides o plenes, alguns ja els menjaven calents.
El que és segur és que es van endur una experiència enriquidora.
L’ajuda de les mares que es van quedar a donar un cop de
mà i el suport de l’Ajuntament en l’organització de la convocatòria i la cessió de l’espai, van ser punts clau perquè tot
això sortís rodó.
L’organització d’aquestes activitats, motivades per la raó
que sigui —tant se val—, fomenten les relacions socials i
canvien l’escenari habitual en què els nostres fills passen el
seu temps, i què millor dedicar una tarda a fer panellets a
menys de deu euros el quilo?

Els futurs xefs escolten atentament les explicacions d’en Cristian.

Deixeu els davantals a mà, de ben segur que repetirem aviat.

CASTANYADA I NIT DE POR DE TOR,
UN CLÀSSIC DEL NOSTRE TEMPS
Ja feia molts dies que llegia a la premsa columnes i articles
sobre el Halloween a Catalunya. Gairebé tots tan crítics i
fatalistes com us vulgueu imaginar. “Halloween? A Catalunya? Això és una heretgia! Ens estem americanitzant!!! Aquí
celebrem la Castanyada!” Jo, personalment, sempre he celebrat la Castanyada, per mi sempre ha estat una excusa per
celebrar l’arribada de la tardor amb un cert romanticisme.
El dia de Tots Sants, tot repassant el meu compte d’Instagram,
vaig veure una foto molt xula que havia penjat al seu compte
el president Puigdemont. Em vaig animar a llegir el comentari que la seguia. Explicava breument la procedència de la
festivitat, de la nostra castanyada, el seu origen celta i com
o quan es va cristianitzar. D’això, com de tantes altres coses,
jo no en tenia ni idea, raó per la qual vaig començar a estirar
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el fil, fins a descobrir que el Halloween i la Castanyada són
tots dos producte de la conciliació entre una tradició pagana
celta i una de cristiana, és a dir, que són cosins germans.

Els nois de la junta, sempre al peu del canó, couen les castanyes.
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Preciosa la calavera Maria, i la bruixa
Magda, artistes.

Petits i no tan petits ho passen d’allò més bé a la Nit de Por.

Al poble de Tor, que, com tots sabeu, està habitat i governat
bàsicament per nens, talment com si de l’illa de Neverland
i els seus nens perduts es tractés, sempre s’hi ha celebrat la
Castanyada. I des de fa un grapat d’anys també la Nit de Por.
No crec que Tor s’estigui “americanitzant”, ni que es vulgui
emmirallar en el poblet de Dixville Notch ni en el seu folklore. Tampoc crec que el poble necessiti excuses per poder
celebrar el seu Halloween particular, com apel·lar a les arrels
cèltico-cristianes de la festa. Collonades.
El que vol la gent de Tor és passar-ho bé, i per damunt de
tot, que els petits s’ho passin millor.
Aquest any, sempre fidels a les tradicions, el Casal va organitzar la Castanyada, però amb un inconvenient: les obres
del Casal no estarien finalitzades la nit del 31 d’octubre. Per
aquest motiu es va optar per traslladar la festa al safareig.
Les castanyes, el moscatell, la posada en comú dels panellets
de cada família… Estaven previstos tots els elements, només
renunciant a la comoditat del Casal i a l’atrezzo terrorífic del
corriol.

que va preparar la Magda, feina que mereix una menció
especial.
Ara sí, la Castanyada de Tor ja estava preparada per rebre la
gent. Desaparegut el sol, mentre la gent acabava de sopar
a casa i es preparaven els vestits, l’olor de brasa i castanyes
es barrejava amb la de la terra humida de la tardor. Començaren a arribar els panellets quasi al mateix temps que
desfilaven, carrer avall, vampirs, bruixes, calaveres, algun superheroi, princeses i zombies, molts zombies.
Després d’una bona estona cantant i menjant al terrorífic
punt de trobada, s’engegà una ruta per les cases de Tor a
recollir llaminadures. Una “americanada”? Sí, i deliciosa.
Els més llaminers, satisfets; els grans, contents; els petits
s’acabaven d’omplir les butxaques de les disfresses amb les
últimes castanyes. Tot confirmant que la Castanyada i Nit de
Por de Tor és ja un clàssic del nostre temps.

CRISTIAN SALA

—No pot ser! No hi pot haver nit de por sense teranyines
i calaveres!!! —Una colla de mares que s’havien assabentat de la renuncia a la decoració no es va voler resignar
i, sense fer soroll i com qui no vol la cosa, es van posar a
treballar per maquillar el safareig. I val a dir que el resultat
va ser fantàstic. Tot trobant a faltar en Joan, que sempre
s’encarrega de penjar les teranyines, feixuga tasca, i que
aquest any no va poder estar amb nosaltres, les mames van
filigranar els gronxadors i el safareig amb tot de detalls.
Alguns d’ells escabrosos, com els cadàvers espectaculars

Desembre 2016
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Estiu a la Tallada
En aquest darrers mesos hi ha hagut molts esdeveniments a la Tallada:
des de la festa major fins a la desfilada de l’Oncolliga. Les fotografies ens
ho recorden i ens ho il·lustren plenament.

Partit de futbol a la festa major. Foto: Maria Teresa Gironès

Festa major a la plaça de la Generalitat. Foto: Maria Teresa Gironès
Ballada de sardanes a la festa major. Foto: Maria Teresa Gironès

Del concurs de pintura ràpida de l’Empordart.
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Sardinada del 15 d’agost. Foto: Maria Teresa Gironès

Coent sardines. Foto: Maria Teresa Gironès

Desembre 2016

Desfilada solidària de l’Oncolliga. Foto: Maria Teresa Gironès
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Meteorologia

Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre

Temperatura
mitjana període
1984-2015

Temperatura
mitjana
2016

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2015

Pluviometria
acumulada
2016

16,8
20,6
23,2
23,1
19,8
16,2

16,2
21,0
24,5
23,3
21,2
16,1

58,7
39,6
32,1
35,1
66,9
103,3

53,8
19,0
9,3
8,5
109,0
99,2

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

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC // LA TALLADA D’EMPORDÀ 2016

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Temperatura
mitjana període
1984-2015
Temperatura
mitjana 2016

Octubre

Demografia

NAIXEMENTS (des de juny de 2016):
Cèlia Casademont Gonzàlez, 01/06/2016

Habitants empadronats:

DEFUNCIONS (des de juny de 2016):
Maria Bruguera Perich, 1/01/2016
Juan Ferrer Carbó, 6/07/2016
Maria Carme Pons Pascual, 28/07/2016

segons les dades que consten
al padró d’habitants:

464 (a 21/11/2016)
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Pluviometria
acumulada
2016

Temperatura [ºC]

Pluviometria [mm]

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2015
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La Colla del Sinofós

Una colla
amb inquietud
Són les quatre de la tarda del dimecres 16 de novembre. De
fet, no caldria especificar el dia, perquè cada els dimecres
La Caseta pren un caire especial. Un grup de dones, molt
trempades, comparteixen unes hores del seu temps. Al local
s’hi respira un ambient distès, de confiança i al mateix temps
irònic perquè tot fent brometa —sana, s’entén— posen de
manifest les seves particulars situacions. De fet, d’aquí ve el
nom: “colla del Sinofós”. A una li fa mal aquí i a l’altra, allà;
però aquella estona que estan a La Caseta, els mals fugen...
I no és maco, això? Què més podem desitjar? Ser capaces de
reunir-se per passar-ho bé i deixar arraconats aquells petits o
grans maldecaps que sovint els treuen el son!
I és que compartir l’estona tot fent activitats diverses és un
remei ben sa. Les hores passen sense que se n’adonin perquè xerren, fan tertúlia —com es diu ara— de situacions
que els passen a elles o que passen als altres; sigui el que
sigui són xerrades reparadores.
No us penseu, també treballen, i molt! Fan manualitats que
són una filigrana i el millor de tot és que ho fan amb fi
benèfic: per col·laborar amb l’Oncolliga, amb la Marató de
TV3… Com també reparen o bé tornen a donar vida a objectes que ja quasi l’havien perduda, és a dir, reciclen, i la
veritat és que esdevenen realment noves peces d’art, capses
decorades o centres amb flors seques o ornaments nadalencs per obsequiar la família i amics.

Venda de manualitats. Foto: Maria Teresa Gironès

Com que la tarda la fan llarga i han dinat aviat, no hi pot
faltar el berenar. “El berenar no el perdonem —diuen—
poca cosa, just per aguantar”. Una infusió o un cafè descafeïnat amb llet d’ametlla i unes galetes. Però també fan
excepcions en dies especials com per exemple aniversaris i
berenen “com Déu mana”: pa amb tomata amb formatge
i embotit i coques casolanes.
L’activitat física no la deixen de banda, van fer dos tallers
per triar una activitat física moderada, un a càrrec d’un fisioterapeuta, i l’altre, de ioga per a gent gran. Elles, les dones, varen triar el fisioterapeuta per fer-lo de cares a l’any
que ve, i potser més endavant faran tallers de ioga.
També, les que volen, segueixen les classes que els fa una
fisioterapeuta al Parc de Salut.
Però no seria activitat integral si no treballessin
la capacitat mental: per tant, fan tallers de jocs
de taula i exercicis més específics per estimular
la memòria: una bona feina, i interessant!

Taller de flors seques. Foto: Fina Juárez

Ah! No ens n’oblidéssim! A les 5 és l’hora de la pastilla de
Sintrom, i la Fina, ja, treu el gerro d’aigua i els gots corresponents perquè cadascuna —les que la necessiten— la prengui.

Desembre 2016

Com que a més cal cuidar-se i saber-ne el perquè, la Fina i la Maria Dolors Guàrdia els organitzen tallers informatius de salut; fa poc n’han
fet dos, un sobre la hipertensió i l’altre sobre la
diabetis, a càrrec del farmacèutic Josep Vilabrú.
La seva inquietud les porta a anar més lluny i no es conformen a quedar-se al poble. No escatimen les excursions!
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La passejada en barca per l’estany també els va agradar, i per
acabar de arrodonir-ho, un bon dinar del menú de Can Roca
a Tailà, al restaurant dels pares, van especificar.

Sortida a Banyoles. Foto: Fina Juárez
Xerrada de salut amb Josep Vilabrú. Foto: Fina Juárez

Han anat a visitar “El màgic món del tren” a Santa Eugènia
de Berga, que —diuen— “va ser una meravella! Un món en
miniatura: platges, muntanyes, pobles, ciutats, ports, rius ...
on els trens van fent el seu trajecte. I tot tan ben cuidat! No
hi falten detalls!”.
Realment em van fer venir ganes d’anar-hi.
L’excursió a Montserrat va ser un altre esdeveniment que els
va impressionar ja que es van quedar una nit a l’hotel i les
van tractar a cos de rei. Van gaudir de les veus de l’Escolania
cantant el Virolai, que “fa posar la pell de gallina quan
l’escoltes” —diuen. “Ens va fer de guia Mn. Boada, vam
visitar el Museu —que també ens va agradar molt—, vam
pujar a Sant Joan amb el funicular, vam visitar la Santa Cova
i vam fer el Via Crucis nou”.
“Passar el dia a Banyoles va ser una bona excursió —varen
comentar—, feia un dia esplèndid, un sol...! Vàrem anar al
museu Darder, que ens va agradar molt, però no hi havia el
‘negre’. Ens van comentar que ja fa temps el van traslladar al
seu país, on li van donar la sepultura que es mereixia. També
vàrem visitar el Museu Arqueològic”.
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Parlem de teatre...
“Ah! Aquí sí que vàrem riure —expliquen. La Cubana és
una companyia que et fa riure encara que no vulguis, i amb
l’obra Gente bien, el musical ens ho vàrem passar molt bé!
La feien al teatre Coliseum de Barcelona”. No calen més
comentaris, la cara que hi posaven quan m’ho explicaven
ho deia tot: felicitat!
En canvi, Florido pensil (nenes) a l’Espai Ter de Torroella,
“què vols que et digui —van comentar—, bé, però ens pensàvem que seria millor”.
Ara ja pensen en Nadal; fer el taller nadalenc i el dinar que
faran el dia 14 de desembre a L’Empordanet, que, com que
sempre i en totes les activitats els agrada estar acompanyades
de com més gent millor, no s’obliden mai de fer-nos-ho saber.
Moltes gràcies per la vostra iniciativa i per encomanar-nos
les ganes de viure bé. Sou un exemple.

ROSER BAGUÉ PARETAS
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La Colla del Sinofós
ACTIVITATS PREVISTES PER AL 2017
Al mes de gener es començaran les sessions de gimnàstica
subvencionades per l’Ajuntament que duraran fins al mes
de maig. Es faran un cop cada 15 dies:
Dimecres 18 de gener
Dimecres 1 de febrer
Dimecres 15 de febrer
Dimecres 1 de març
Dimecres 15 de març

Dimecres 29 de març
Dimecres 12 d’abril
Dimecres 26 d’abril
Dimecres 10 maig
Dimecres 24 maig

Al març s’anirà a visitar la fàbrica de Xocolata Torras a
Banyoles.
De les properes sortides se n’anirà informant, tal com es va
fent fins ara.
Com és habitual, l’horari d’activitats a La Caseta és cada
dimecres de 4 a quarts de 9.

Les integrants de la Colla del Sinofós han cregut
que aquests pensaments podien ser útils als nostres lectors i lectores:

Pensaments de la mare Teresa de Calcuta
El dia més bonic, AVUI.

El que fa més feliç, SER ÚTIL ALS ALTRES.

La millor sensació, LA PAU INTERIOR.

La cosa més fàcil, EQUIVOCAR-SE.

El misteri més gran, LA MORT.

L’eina més eficaç, EL SOMRIURE.

L’obstacle més gran, LA POR.

El pitjor defecte, EL MAL HUMOR.

El millor remei, L’OPTIMISME.

L’error més gran, ENFONSAR-SE.

La persona més perillosa, L’ENVEJOSA.

La major satisfacció, EL DEURE COMPLERT.

L’arrel de tots els mals, L’EGOISME.

El sentiment més dolent, LA RANCÚNIA.

Les persones més necessàries, ELS PARES.

La pitjor derrota, EL DESÀNIM.

El regal més bonic, EL PERDÓ.

La força més potent, LA FE EN UN MATEIX.

La primera necessitat, COMUNICAR-SE.

La ruta més ràpida, EL CAMÍ CORRECTE.

La cosa més bella del món, L’AMOR.

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

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

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8 - 17142 - VERGES (Girona)
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Parlem bé, no costa tant!

Adeu
accents diacrítics
Acudit gràfic de Jordi Olivé publicat pel diari
Ara el dia 25 d’octubre de 2016.

¿Us sentiu tocats per la desaparició dels diacrítics, aquests accents
que tant costen d’aprendre i que tan útils semblen a l’hora de
distingir mots que s’escriuen de la mateixa manera?
En aquest article teniu una explicació i una opinió sobre aquest fet.

Fa poc l’Enigmàrius de Màrius Serra, en el programa El Matí,
de Catalunya Ràdio, deia: “L’accent de les emergències,
de 9 lletres”. La resposta era DIACRÍTIC (així jugava amb el
tema d’aquest article, els accents diacrítics, i amb el fet que
una emergència sempre provoca un dia crític).
El 29 de setembre passat, la notícia del dia va ser
que la Secció Filològica va presentar davant del
Ple de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) la proposta d’Ortografia de la llengua catalana. Dins
d’aquesta proposta de canvis, hi havia entre d’altres el de la
reducció de la llista de mots amb accent diacrític, de 150 a 14
(annex 1). L’aplicació d’aquesta normativa, ja aprovada, s’ha de
dur a terme progressivament durant un període de cinc anys.
Repassem primer què és un accent diacrític: és l’accent
que permet distingir el significat de paraules, normalment
monosíl·labes, que tenen la mateixa grafia.

I ara quin serà el proper pas? Abolir tots els accents? Adeusiau agudes, planes i esdrúixoles, i més endavant potser acomiadarem les H, les majúscules, convertirem sons iguals com
els de G i J en una sola grafia... I així progressivament. De fet
tots aquests canvis a l’hora d’escriure a tots ens facilitarà la
feina, qui no reconeix que en els missatges de Whatsapp la
majoria de vegades ja ho fa?
El que està clar és que: menys accents, menys maldecaps!
I ara? Quin és el futur de la nostra estimada i bonica llengua
catalana?
Annex 1» Accents diacrítics “supervivents” de la retallada:
bé (possessió / adverbi / conjunció) » be (nom de la lletra / xai)
déu (divinitat) » deu (nombre / font / del verb deure)
és (forma del verb ser) » es (pronom reflexiu)
mà (part final del braç) » ma (adjectiu possessiu)

Com si d’un tema polític o social es tractés, en fer pública
la intenció de l’IEC, hi va haver una gran repercussió i molta
reacció popular. Fins i tot el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va exclamar en una entrevista
“Quin error!”, quan van comentar el tema.
Les xarxes socials, els diaris, les televisions i ràdios catalanes
també anaven plenes de reaccions i opinions sobre la nova
normativa, comentaris de tot tipus, a favor, en contra, divertits, enginyosos...

més (quantitatiu) » mes (possessiu / dotzena part de l’any)
món (univers) » mon (possessiu)
pèl (vellositat) » pel (per + el)
què (relatiu tònic / interrogatiu) » que (relatiu àton / exclamatiu)
sé (forma del verb saber) » se (pronom reflexiu)
sí (afirmació) » si (nota musical)
són (forma verb ser) » son (acte de dormir)
té (forma del verb tenir) » te (infusió / pronom)
ús (acció d’usar / utilització) » us (pronom personal feble)
vós (vostè / forma de tractament) » vos (pronom feble)

Fins i tot s’han fet vídeos casolans defensant o felicitant la
idea que desapareguin els accents diacrítics (annex 2).
La feinada que han tingut fins a dia d’avui els professors de
llengua catalana a les escoles per convèncer els alumnes de
la importància dels accents diacrítics, i la feinada dels alumnes i les hores d’estudi per aprendre quines paraules havien
de portar accent, quines no i diferenciar-ne el significat!
I ara, en un tres i no res, deixen d’existir!
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S’escriuen sense accent diacrític els compostos i derivats,
com: adeu-siau, marededeu, rodamon o a contrapel.
Annex 2» Links d’interès:
www.iec.cat
www.youtube.com/watch?v=hRvmpkzgGqU

MÍRIAM PAGÈS

Número 18

Llibres a escena

UN SECRET DE L’EMPORDÀ, d’Imma Tubella
A la secció “Història”del número 9 d’Aspre i Pla (desembre 2011,
planes 32 a 34) recollíem el fet que ara serveix de base per a
la primera novel·la de la bisbalenca Imma Tubella.
El primer d’agost de 1935, un cotxe a tota velocitat enfila la recta de
Tor a Albons i de sobte s’estavella a
poca distància de la Creu. Al vehicle hi viatgen la rica hereva Maud
von Thyssen i el seu amant, el príncep Alexis Mdivani. La desaparició
d’un maletí amb valuoses joies i
l’interès de la Gestapo en els fets es
barregen en el convuls escenari de
l’Europa d’entreguerres. La novel·la
mostra el marcat contrast entre el
món luxós de la jet-set de l’època,
la realitat quotidiana de l’Empordà
i la misèria del refugiats catalans als
camps francesos.

Imma Tubella, asseguda, amb Margarita Vidal
a la presentació que va tenir lloc a Viladamat.
Foto: Joan Lorenzo

Imma Tubella, la que fou rectora de
la Universitat Oberta de Catalunya, té un extens currículum acadèmic i professional en el món de la comunicació.
L’autora va explicar a la presentació de Viladamat de finals de novembre que havia començat a escriure aquesta
història fa més de trenta anys, quan l’atzar va portar-la
a fer-se una casa a Albons al costat del lloc on va passar l’accident. Tothom va començar a parlar-li de les joies
d’en Mdivani i aquest succés va despertar la seva curiositat.
Tubella insisteix que ha bastit una obra de ficció a partir
de fets reals però amb la llibertat creativa que comporta

escriure una novel·la, deixant córrer la seva imaginació al
voltant de la trama. El resultat és un relat molt amè que es
llegeix amb interès i que us recomanem com a regal per a
qualsevol lector.
Publicat per Columna el passat mes de setembre, Un secret
de l’Empordà es manté en la llista dels deu llibres en català
més venuts des de fa setmanes.

MARGARITA VIDAL

FALGÀS - BAGUÉ
Menjars del món

Desembre 2016
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Llibres a escena

Club de Lectura de CaMaTorTa
Quan els nens eren a punt de tornar a l’escola al setembre, els membres
del Club de Lectura vam reprendre les trobades mensuals per compartir
impressions literàries i bons berenars els diumenges a la tarda.
Seguim disposant del suport de la Biblioteca Víctor Català,
que ens proporciona els exemplars dels llibres per als integrants de la cada vegada més nombrosa colla de lectors del
nostre grup; volem tornar a agrair a la Lídia i a la Maria Teresa, les bibliotecàries de l’Escala, el seu suport incondicional.

com es feien les excavacions de les tombes de Deir-El-Bahari
als anys vint del segle passat i us traslladarà a la XVIII dinastia dels faraons egipcis. Si voleu tenir més informació sobre
l’obra, us convidem a consultar lareinafarao.cat, on la mateixa autora us n’explica molts més detalls.

El diumenge 4 de setembre vam comentar, excepcionalment, dues obres: Don Joan o el festí de Pedra, de Molière,
i el llibre de viatges Islàndia, l’Illa secreta, de Xavier Moret.
L’obra de teatre de Molière és un clàssic que s’inspira en el
tema i protagonista de Tirso de Molina, qui amb el seu Don
Juan o el convidado de piedra posa les bases del seductor
i llibertí Tenorio, popularitzat també per grans compositors
com Mozart, amb l’òpera Don Giovanni, i el dramaturg
romàntic Zorrilla, autor d’una de les obres més conegudes
del teatre espanyol. J. B. Poquelin (Molière) no deixa mai indiferent els seus lectors i espectadors perquè aporta una visió crítica i irònica del temps en què va viure: la societat francesa del segle XVII, amb molts punts en comú amb l’actual;
d’aquí que la posada en escena que ha fet recentment el
TNC a Barcelona situï l’acció de l’obra al s. XX sense perdre
vigència temàtica.
El viatge per Islàndia que ens proposa Xavier Moret a Islàndia, l’illa secreta és un recorregut amè i engrescador fet amb
una prosa planera i senzilla; les descripcions dels indrets i
dels costums quotidians dels seus habitants, entrellaçat amb
apunts històrics i mitològics, ens fan viatjar amb la imaginació de manera agradable per uns paisatges d’esplendorosa
natura que ens convida a visitar una illa tan poc coneguda.
Canviant el temps i l’espai per l’Egipte faraònic, sense
moure’ns de la Tallada i de la mà de la Montserrat Segura,
que ens va acompanyar desinteressadament, el 2 d’octubre
ens vam traslladar a l’època de Hatxepsut, amb el comentari
de la novel·la per a totes les edats La reina faraó. Fem públic
des d’aquestes línies el nostre agraïment a l’autora per la
bona estona que ens va fer passar amb els seus comentaris
sobre l’obra i el procés de creació. Us recomanem la lectura
d’aquesta novel·la d’aventures que us farà conèixer molt bé
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Trobada amb la Montse Segura, autora de La reina faraó. Foto: Maria Teresa

Al mes de novembre, concretament el diumenge 6, vam
compartir opinions sobre Maus, relat d’un supervivent,
novel·la gràfica d’Art Spiegelman. L’autor explica, amb la
forma d’un colpidor còmic per a adults en blanc i negre,
com el seu pare va sobreviure a l’holocaust com a jueu a la
Polònia de la Segona Guerra Mundial, al camp de concentració d’Auschwitz. Les lectores del grup que van assistir a
la trobada van manifestar que es van sentir molt impressionades per la història i per la forma de relatar-la, i malgrat no
estar gens habituades a aquest tipus de format de lectura,
es va coincidir que l’experiència va ser molt enriquidora.

Comentari de la novel·la gràfica Maus. Foto: Maria Teresa
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Quan escrivim aquestes línies falta poc per a la següent reunió,
el 4 de desembre a les 6 de la tarda, i el text literari que centrarà els comentaris és El far entre els oceans, de M. L. Stedman. Amb una prosa excel·lent, molt visual i efectiva, l’autora
—que va néixer a Austràlia i més tard es va traslladar a Londres— situa l’acció a una petita illa davant de la costa australiana on viuen en Tom i la Isabel Sherbourne, una jove parella

que no ha pogut tenir fills, que són els encarregats del far. Els
temes tractats són tan universals com la felicitat, la maternitat,
la culpa i el perdó i, després de la recent estrena al Festival de
Venècia d’una adaptació cinematogràfica sobre aquest relat,
estem a l’espera que es porti a les nostres pantalles al gener.
Potser quan ens tornem a trobar, el 7 de gener de 2017, a La
Caseta, ja haurem pogut contrastar la novel·la i la pel·lícula.

Si encara no formeu part del Club de Lectura de Camatorta, animeu-vos i participeu-hi.
Si us interessa saber quines seran les properes lectures, aquí en teniu els títols i les dates dels
comentaris, el primer diumenge de cada mes:
MES (2017)			OBRA							AUTOR
GENER 			

Un film (3.000 metres)					Víctor Català

FEBRER			 La sang és més dolça que la mel				Josep Torrent
MARÇ			 Paraules a mitges					Blanca Busquets
ABRIL			 La maledicció dels Palmisano				Rafel Nadal
MAIG			 La dolça Caterina

				Montse Castaño

JUNY				El cel és blau, la terra, blanca: una història d’amor

Hiromi Kawakami

JULIOL			 L’amiga genial						Elena Ferrante

US HI ESPEREM!

MARGARITA VIDAL (Impulsora del Club de Lectura)

MACFONT, S.A.

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

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

Crida a una recerca
Quin sentit té publicar una revista com Aspre i pla? Si s’hi
pensa la resposta no és gens fàcil. Fa gràcia veure els fets i la
gent dels pobles del municipi recollits cada sis mesos. Això ens
reforça en la idea que formem una comunitat. La revista és un
mirall de lletres i paper on podem veure’ns i dir-nos: “Ah, sí!:
aquestes i aquests som nosaltres mateixos, i no estem gens
malament”. La revista també ens ensenya com érem, o com
havien estat els nostres avis o besavis. Tot això està molt bé.
Però si ens hi fixem bé, la imatge que ens
retorna la revista és parcial, perquè és molt
difícil que hi surti tot, o concedir a totes les
coses la seva deguda importància. I a més
a més és una imatge moguda, perquè la
realitat està en constant moviment, canvia i
és impossible d’atrapar-la.

Al mateix temps, tenim noves realitats, persones que s’han
traslladat a viure al poble i que viuen d’una manera diferent,
però que volen arrelar-s’hi i se’n senten veïnes. S’esborra la
diferència entre “els del poble” i “els forasters”?
Els 458 habitants registrats l’any 2015 representen una recuperació de la població important des de l’any 2003, en
què hi havia 332 habitants. Encara som lluny dels 569 de
l’any 1960 i, a més a més, la tendència s’ha frenat en els

Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials
La Tallada d’Empordà 1998-2015
500
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Dones
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350

En la redacció d’Aspre i pla tenim la sensació
que podríem fer de la revista no solament un
mer reflex de la vida dels habitants del municipi
sinó que podríem fer-ne un instrument de coneixement i d’estudi de nosaltres mateixos. Una
cosa és retratar-nos, i una altra, explicar-nos.
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En els darrers anys s’ha produït un canvi accelerat, una autèntica transformació del municipi.
Si mirem els quadres següents podem adonar-nos del poc
pes que la pagesia té entre les persones assalariades tot i
que entre les propietàries autònomes en té una mica més.
Desapareixerà del tot la pagesia o ja hem arribat al punt
d’equilibri? Quins factors han contribuït a aquesta situació?
Són reversibles? Alguna gent viu aquesta transformació
amb autèntica angoixa perquè el món de la pagesia sembla
que desaparegui i les formes de vida i les vivències personals
que hi van aparellades són engolides per l’oblit.
Afiliacions al Règim general de la SS segons ubicació
del concepte de cotització. Per sectors.
Setembre 2016. Font IDESCAT
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

18

6
25
81
75
187

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

darrers anys. En tot cas hi ha coses que cal mirar: som una
població envellida o hi ha un relleu generacional? I aquest
relleu té futur al municipi?
El cens d’habitatges familiars mostra un fenomen similar.
Des de principis de segle s’han incrementat tant els habitatges principals com els secundaris (segones residències). Qui
són els “nous” veïns de la Tallada? D’on vénen? A què es
dediquen? Quina participació tenen en el poble?

Una cosa és retratar-nos,
i una altra, explicar-nos.
Afiliacions al Règim d’autònoms de la SS segons
ubicació del concepte de cotització. Per sectors.
Setembre 2016. Font IDESCAT
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Total

18
:
5
38
62
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Vista aèria de la Tallada, a la dreta, Tor, i al fons, Marenyà. Foto: Joan Sierra

Habitatges familiars. Per tipus
		

Any 2011		

Any 2001

Principals		
163		
Secundaris		
96		
Altres				
Total			279

114
59
24
197

S’esborra la diferència entre
“els del poble” i “els forasters”?
Aquestes preguntes són importants per saber qui som i cap
on anem. Però n’hi ha d’altres igualment interessants per
explicar-nos.
Sobre els canvis econòmics: incidència de la crisi.
D’on vénen les rendes dels habitants de la Tallada?
Canvis en el pes dels sectors. El paper de la pagesia.
El treball des de casa.
Pel que fa a la demografia: rejoveniment de
la població? Procedència dels nous habitants.
Els habitants estrangers i la immigració.
En relació amb els canvis socials: Oficis. Classes
mitjanes. Jubilats. Dones i homes: les dones en la vida
pública i en la cultura. Les desigualtats socials: pobres
i rics a la Tallada.
Quant a l’urbanisme: dades sobre cases noves, cases
desocupades. Canvis en els plantejaments urbanístics.
Projectes i realitats.

Canvis culturals i antropològics: noves i velles
realitats. Les creences. Les tradicions i les noves
tradicions. L’oci. Els patronímics.
Les institucions, les agrupacions.
Què representen aquests canvis en relació amb
Catalunya o Europa?
Aquestes preguntes i d’altres són d’un interès positiu. El que
proposem és cercar-ne les respostes i fer-ho a partir d’un
grup de treball obert. La idea és aprofitar els successius números d’Aspre i pla per anar publicant els resultats de la
recerca en forma de dossiers. Fem, doncs, una crida a participar en aquest grup de treball a qualsevol persona que
hi estigui interessada. Passat festes farem una convocatòria
d’un primer contacte per explorar la viabilitat del projecte.
Mentrestant, la gent interessada podeu anar rumiant-hi.

LA REDACCIÓ D’ASPRE I PLA

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

Dinàmica dels diferents pobles.
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L’enquesta

L’església del teu poble
Avui parlarem de l’església. No pas de l’Església amb majúscula, la institució
eclesiàstica, sinó de les esglésies dels nostres pobles, d’aquests edificis històrics i
d’allò que s’hi fa. I ho fem a partir d’un instrument nou: l’enquesta.
Si hi ha cap edifici emblemàtic als nostres pobles són les esglésies, d’una senzillesa, harmonia i pulcritud que diu molt del
caràcter de la gent que, als volts del segle XII, les va construir
amb gran esforç i, segurament, amb una gran “pietas”, tot i
que ara molts pensin que es varen construir només sota “el
gran poder que tenia l’Església”. Nosaltres que, vulguem o
no, som hereus d’aquells avantpassats que aixecaren aquests
monuments de pietat i bellesa, què fem d’aquest llegat? Quina resposta donem a tota aquesta tradició?
I en especial, per a què serveixen les esglésies, la major part
del temps desguarnides de gent i de vida? Allà s’aixequen,
al bell mig dels nostres pobles, boniques i silencioses, refugi de coloms les seves pedres i teulades, marcant el tempus fugit les que tenen rellotge, testimonis de les penes i
alegries de la gent que ha nascut, viscut i mort al poble i
les seves contrades. Ara les tenim ben arreglades i bufones
gràcies a les últimes restauracions —l’última, la de Sant
Sebastià de Marenyà. Les tenim i apreciem com un bé cultural i artístic de primer ordre, perquè surtin als prospectes
turístics que editen l’Ajuntament i la Diputació.

Per a què serveixen les esglésies,
la major part del temps desguarnides
de gent i de vida?

Església de la Tallada.
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I res més? Ah, sí! Els diumenges (a la Tallada, i a Marenyà
el primer diumenge de mes, a les 9.30 h) o dissabtes vespre
(a Tor a les 20 h) se sent repicar la campana per als qui vulguin anar a la celebració eucarística (missa), com també els
dies de precepte o festes assenyalades (Tots Sants, Nadal,
Pasqua, Sant Joan, etc.). Es resa, es prega per la comunitat, es llegeixen les Escriptures, es canta donant gràcies i
glorificant a qui és vida i que per als creients és un Déu
misericordiós. Semblaria lògic que en aquestes celebracions hi hagués gent de totes les edats i condicions, seria
el més lògic si tenim en compte la centralitat de l’edifici i la
cadena de generacions que han mantingut vives aquestes
trobades —per altra banda, les úniques socials tingudes
regularment als pobles.
Vam creure, doncs, des de la redacció de la revista, que
fóra bo fer un article sobre com viu el municipi la seva relació amb l’església, normalment un tema una mica tabú,
del qual no s’acostuma de parlar gaire. Va ser idea de qui
escriu fer passar una petita enquesta per la població del
nostre municipi per tal de tenir algunes dades objectives. I
aquest és el resultat de les setanta enquestes contestades.
Abans de tot volem donar les gràcies a tots aquells que, bé
via internet, bé amb paper, les han contestades. Passem,
tot seguit, a donar i comentar les dades de l’enquesta (vegeu els gràfics).
La primera pregunta, “Si desaparegués l’església del poble
on vius, la trobaries a faltar?”, va ser poc afortunada o no
prou ben plantejada. Ens referíem, òbviament, a l’edifici
romànic (església amb minúscula) i no a la institució (Església amb majúscula). Tampoc no apareixia aquesta pregunta en l’enquesta on line que va passar l’Ajuntament,
així que ens hem hagut d’acontentar amb les 24 enquestes de paper contestades, de les quals un 87% manifestaven que sí que la trobaria a faltar, i un 13%, que no. En
aquest punt sembla que hi ha una opinió quasi unànime a
considerar l’edifici de l’església com un senyal d’identitat
del poble, com un bé cultural a protegir, i prova d’això és
la cura que es té de mantenir-la neta, polida i “florejada”
cada setmana.
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sant Agustí— “inquiet està
el nostre cor fins que no
descansa en Tu”. Quant al
segon punt, sembla que
l’antiga fe de la salvació de
l’home s’ha decantat cap a
la ciència i el progrés, que,
en principi, prometen el benestar i la felicitat de la humanitat, però que ara ens
han sorprès amb la “crisi”.

Església de Marenyà.

A la segona pregunta, “Si fas ús de l’església és sobretot
per...”, es donaven quatre possibles respostes (vegeu gràfic).
La majoria (38%) en fa ús per assistir a cerimònies sacramentals com són bateigs, comunions, etc., tot i que l’enquesta
no aclareix si l’usuari hi va com a participant o com a assistent d’un acte social. És remarcable, també, que la segona
opció més adscrita sigui la de l’ús cultural (27%), una nova
funció de les esglésies com a espai de recolliment per a concerts i recitals. En tercer lloc apareix “per anar a missa els
diumenges” que, tot i que és un grup reduït (20%), supera
els qui “no hi van mai” (14%). Una dada important per a
la continuïtat del culte és que el 87% dels qui hi participen
tenen més de cinquanta anys, i el 46% més de setanta.
La tercera pregunta era la més compromesa i més atrevida
de totes perquè implícitament obligava a pronunciar-se sobre la fe, qüestió massa complexa com per tractar-la en una
enquesta. A la frase inacabada “A la missa del diumenge...”
s’hi donaven tres opcions (vegeu gràfic). La més escollida ha
estat “No hi vaig perquè no sóc creient” (46%), mentre que,
dels qui es confessen ‘creients’, una lleugera majoria (31%)
“no acostuma a anar-hi” i un grup més reduït (23%) “acostuma a anar-hi”. Aquest últim grup, òbviament, coincideix
bastant amb els qui a la qüestió anterior responien que feien
ús de l’església per “anar a la missa dels diumenges” (20%).
Per edats, el 43% dels qui es declaren ‘no creients’ tenen
menys de cinquanta anys, tot i que en aquest grup, en el
conjunt de les setanta enquestes, només un 54% es declara
‘no creient’, de l’altre 46% que es declara ‘creient’ només
un 1% acudeix a missa regularment i la resta “no acostuma
a anar-hi”.
En relació amb aquesta “crisi de fe” (el 46% es declara ‘no
creient’), mossèn Joan Planellas, abans d’una celebració a
Tor, l’atribuïa al fet que ara es viu “en un confort i complaença que fan que no es necessiti Déu per res” i que “encara es pensa en un empirisme dels anys trenta que la mateixa ciència actualment ha superat”. Sobre el primer punt,
sembla que es referia al fet que el món que ens circumda és massa sorollós i ple de distraccions, i de Déu —deia
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Quant al grup que es declara creient però que “no
acostuma a anar-hi” (31%), sembla evident que els temps
han canviat, i ara homes i dones ja tenen prou de maldecaps al llarg de la setmana —feina, escola dels nens,
burocràcia, impostos, etc.— que no guarden un espai per
a la missa dominical que se celebra a l’església. A més, les
agendes i els whatsapp van que treuen fum entre “grups”
i suggeriments, on destaquen trobades, espectacles, concerts, excursions, activitats esportives, etc. És una llàstima,
perquè la celebració eucarística no és virtual ni passiva, sinó
que és participativa, i la joventut (el 46% d’aquest grup té
menys de cinquanta anys) hi donaria més vivesa i alegria.

Església de Tor.

Església de Canet.

De les restants preguntes, més insubstancials, cal destacar el següent. Hi ha un nombre relativament gran de persones que dóna a entendre que “no li importaria que es
deixés de fer la missa del diumenge” (53%), la qual cosa
demostra una certa insensibilitat pel fet religiós; en canvi,
alguns dels qui no acostumen a assistir a missa declaren
—afegint alguna frase a l’enquesta de paper— que els en
sabria greu a causa de familiars o amics que hi van. Quant
a la pregunta cinquena, “Consideres que anar a missa és
cosa de gent gran?”, contra el tòpic que “anar a missa és
cosa de gent gran” la majoria nega que sigui així (91%), car,
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segurament, ho consideren una qüestió de fe. Per acabar, la
darrera pregunta, “Si vius altres formes d’espiritualitat…”,
ens reserva una petita sorpresa: un 21,3% respon que sí.
L’enquesta no pregunta de quina altra espiritualitat es tracta, però sí que es fa eco d’aquesta recerca individual que ara
es concreta en tècniques psicosomàtiques com el ioga procedents de l’orient. És significatiu que dos terços d’aquest
grup són dones, les quals sempre han estat més sensibles i
proclius a l’espiritualitat tant de la nostra religió tradicional
com d’aquestes noves tendències.
Esperem que aquest article amb l’estadística que l’acompanya
hagi donat una petita idea de com viu l’espiritualitat el nostre

És una llàstima, perquè la celebració
eucarística no es virtual ni passiva,
sinó que és participativa, i la
joventut (el 46% d’aquest grup
té menys de cinquanta anys)
hi donaria més vivesa i alegria
municipi. I des d’aquí demano disculpes pels judicis de valor
que hagi donat segons la meva personal visió del tema, però
en part ha estat així perquè la lectura de les dades no resultin tan fredes. Ara bé, les dades són les que són i cadascú,
evidentment, en pot fer la seva personal interpretació.

Resultats de l’enquesta “L’església del teu poble”

1

Si desaparegués l’església del poble on vius,
la trobaries a faltar? (24 enquestes)

2

Sí

3,13%

Si fas ús de l’església és sobretot per...
Anar a la missa
dels diumenges
10,14%

No

14,20%

Per assistir a bateigs,
comunions, bodes
o enteraments

27,39%

Per assistir a
concerts o altres
actes culturals

19,27%

21,87%

No hi vaig mai

3

A la missa del diumenge... (70 enquestes)

16,26%
32,46%
22,31%

Sóc creient
i acostumo a
anar-hi

4

Si es deixés de fer missa els diumenges,
t’importaria? (70 enquestes)
Sí
35,50%

35,50%

Sóc creient però
no acostumo a
anar-hi

No

No hi vaig perquè
no hi crec

5

6

Consideres que anar a missa és cosa
de gent gran? (70 enquestes)
6,9%

Sí

Vius altres formes d’espiritualitat que no siguin
les de la religió catòlica, com ara són el ioga, la
meditació, etc.? (70 enquestes)
21,30%

No
64,91%
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49,70%

Sí
No
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Oficina d’Atenció al Ciutadà
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Tallada d’Empordà

INFORMA

En aquesta secció incorporarem informació
de caràcter pràctic i puntual per al veïnat. D’aquesta
manera esperem millorar l’atenció a la ciutadania.

Novetats a la pàgina web municipal
Començarem per informar sobre algunes novetats a la pàgina web municipal que ens poden ajudar a fer consultes,
realitzar algunes gestions o fins i tot estar al dia de certes
informacions.
És molt important que hi tafanegeu i que la utilitzeu.

Clicant en aquest
bàner podeu
trobar els resultats
de les analítiques
mensuals de
l’aigua potable del
municipi.

En clicar en aquest
bàner trobareu
tota l’actualitat i la
informació de l’ADF
del Puig Segalar.

En aquest apartat trobareu
la informació pública de
l’Ajuntament dividida en
diferents categories per tal
de fer més transparent l’acció
institucional.

En clicar en aquest bàner trobareu
informació sobre la fira ErAquari.
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Els bàners són petites pastilles o botons que podem trobar en
una pàgina web i en clicar-hi al damunt ens redirigeixen cap
a una pàgina publicitària. Per extensió, també s’anomenen
així aquells botons que ens redirigeixen a continguts diversos. Avui us volem cridar l’atenció sobre els bàners de la
pàgina web municipal www.latallada.cat.

Clicant aquesta fletxa fareu córrer la
franja de bàners cap a l’esquerra.

Des d’aquest bàner
podeu efectuar els
mateixos tràmits
que si acudíssiu a
l’Ajuntament (instància
genèrica, sol·licitud
de llicència d’obres,
d’empadronament).

En clicar aquest
bàner trobareu
el darrer butlletí
municipal.

Clicant
aquest bàner
accedireu al
darrer número
d’aquesta
revista

Ofertes de treball del
portal de la Generalitat de
Catalunya “Feina Activa”
fins a un radi de 50 km. Es
renoven automàticament.

Hi podeu trobar
informació per a
la gent jove del
Baix Empordà:
projectes, feina,
estudis, sortida a
l’estranger...

En clicar aquest bàner hi trobareu
tots els documents del POUM (Pla
d’ordenació urbanística municipal).
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Cultura popular

CARTA ALS REIS MAGS D’ORIENT
A les acaballes del mes de desembre. Els dies curts i grisos, els paisatges tristos i
l’ambient molt fred, l’espessa boira que embolcalla els pobles i ciutats i una blanca
capa de neu que emblanquina les muntanyes més altes i els vellutats prats de les
valls no poden refredar l’entusiasme, l’emoció i l’íntima alegria que any rere any
irradien per tot arreu les festes nadalenques, i encara menys la il·lusió amb què els
menuts somien amb la simpàtica i bonica festa dels Reis.
Amb careta d’àngel, cabells rossos i amb no gaire més de cinc
anys, també esperava l’anual visita de ses majestats en Jan.
En Jan no tenia pare, només tenia mare. Una mare molt
jove i bella a qui estimava en gran mesura i hauria desitjat
tenir sempre al seu costat, però a qui amb prou feines podia
veure i abraçar uns pocs moments cada dia, perquè ella era
molt poc temps a casa, les seves ocupacions li ho impedien.

Després de llevar-se, tota la seva
preocupació era arreglar-se
i empolainar-se molt bé,
tal com ho exigia la seva
feina de model d’una
casa d’alta costura
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Per això en Jan estava de dia i de nit a càrrec d’una vella criada, que tot i les seves carícies i amabilitat, no podia satisfer
la set d’afecte maternal que el nen tenia.
Això no havia sigut sempre així. La mare d’en Jan no tenia
pas necessitat de treballar fora per guanyar-se la vida. I si
feia un parell d’anys que treballava, ho feia més per gust
que per obligació, encara que a vegades ella volia aparentar
el contrari, sobretot en certs moments en què sentia a la
seva consciència una cosa semblant a un petit rancor.
Quasi sempre arribava a casa a altes hores de la nit i després
d’entrar a l’habitació del seu fill per assegurar-se que estava
bé i fer-li un petó amb molt de compte per no despertar-lo,
es retirava a descansar fins ben
entrat el dia de demà.
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Després de llevar-se, tota la seva preocupació era arreglarse i empolainar-se molt bé, tal com ho exigia la seva feina
de model d’una casa d’alta costura. Quasi cada dia havia
d’acudir als innombrables compromisos, festes i reunions
que exigien les seves relacions socials.
Mentre en Jan es quedava un dia i un altre amb les ganes
d’abraçar la seva mare, d’estar al seu costat, de rebre les
seves carícies i jugar amb ella... i sobretot, que fos ella i no la
vella criada qui l’acompanyés a dormir, l’ensenyés a resar, es
quedés al costat del llitet explicant-li contes o alguna historieta, fins que els seus ulls es tanquessin per la son.
Aquestes ganes es convertiren en una vertadera obsessió
que anava en augment a mesura que passava el temps i
deixava en el seu rostre infantil un alè de fonda tristesa.
En acostar-se la tan esperada festa de Reis, que sempre
es mostraven tan generosos envers els nens que durant
l’any s’havien portat bé, en Jan va tenir la lluminosa idea
d’escriure a ses majestats una carta en què els demanaria
que li concedissin l’inefable regal de no veure’s contínuament privat de la dolça companyia de la seva mare i de no
haver d’estar sempre al càrrec de persones estranyes, i que,
com els altres nens, fos ella, la seva mare, qui el portés a
dormir i qui amb un petó tanqués els seus infantils ulls, fins
a somiar dolçament amb els angelets.
Era ja la vesprada del gran dia de Reis. En Jan va acomiadar
la seva mare, com tots els dies, li donà un amorós petó, amb
molt de compte per no malmetre l’impecable maquillatge.
Aquell dia també li donà una carta dirigida als Reis Mags,
recordant-li sobretot que no s’oblidés de tirar-la a la bústia
de correus.
La carta va anar a parar a la bossa de la mare, que no es va
recordar més que la portava, ni del seu fill, en una jornada plena de preocupacions molt diferents de les del seu fill:
amics, diversió, festa...

Abans de retirar-se a descansar,
es va recordar de la carta i també
que no l’havia llegit
A la nit, en arribar a casa i disposar-se a entrar a l’habitació
del seu fill, com tenia per costum, abans de retirar-se a descansar, es va recordar de la carta i també que no l’havia llegit
abans de comprar els valuosos regals del nen que els Reis
portarien al seu petit. Llavors, més per curiositat que per res
més, va obrir el sobre i la va llegir. La carta deia:
Estimats Reis Mags,
Estic molt trist i no tinc ganes de jugar ni de
riure, i no vull que em porteu res aquest any, però
sí que m’agradaria que féssiu el que fes falta i fos
necessari perquè la mare torni a ser com abans,
i no tingui tanta feina d’aquesta que no li permet
ser a casa i explicar-me contes i portar-me a
dormir. Tant de bo ho pugueu aconseguir!

Us prometo que seré molt bon minyó. He sentit
dir que els nens als quals la mare no els cuida,
no els porta a dormir, no els ensenya a resar i
no els explica contes de nens bons, quan són grans
són dolents, no volen la seva mare i no fan res
més que donar-li disgustos. Jo no vull ser així
perquè estimo molt la meva mare i per això desitjo
que em concediu el que us demano.
Us adora qui sempre us estimarà i serà sempre
molt formal i bo,
Jan

Sí, en Jan, amb aquesta senzillesa, havia escrit aquella commovedora carta. La mare tornà a llegir-la amb els ulls plens,
plorosos d’emoció. Després obrí la porta de l’habitació del
nen, s’acostà al seu llit i mentre el cobria de petons, li digué
que no se separaria més del seu costat, que seria la mare
que ell desitjava, perquè els Sants Reis farien el que fos necessari per no deixar-lo sol. I no pogué dir res més perquè
l’emoció que tenia no la deixà continuar.
En Jan dóna gràcies a Melcior, Gaspar i Baltasar per haver
atès la carta que en bona hora els envià.

Conte aportat per PERE PAGÈS
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Educar
Institut-escola Francesc Cambó

La nostra escola
En aquest article es parla d’una decisió molt important que ha
pres l’Institut-escola Francesc Cambó de Verges, on van els nens i nenes
del nostre municipi: la incorporació al programa Escola Nova 21
Aquesta és l’escola on van a aprendre quasi tots els nens i
nenes i nois i noies del nostre municipi de tres a setze anys.
Un total de cinquanta alumnes. És per aquest motiu que he
cregut interessant conèixer-la una mica millor. No podem
apreciar allò que no coneixem.
Sortosament, són moltes les famílies que hi tenen tracte directe a través dels seus fills o filles i ben segur en podrien dir
fets més concrets, perquè cada cas és un món; cada alumne,
una persona especial, diferent de l’altra, que necessita per
tant un tracte diferent.
M’agrada aquest terme, diferent, perquè és la manera
d’entendre la diversitat. Som diferents i això ens fa iguals.
M’he permès passar una estona amb la Sra. Mercè Pallí, directora del centre, i m’ha donat accés al Projecte Educatiu
de Centre el que hauria de ser l’essència de l’escola.
Una de les moltes noves iniciatives és formar part de l’Escola
Nova 21.

Un nou corrent educatiu
Per què Escola Nova 21? Doncs perquè ja vàrem tenir una
Escola Nova 20. A Catalunya, a principis del segle passat,
Rosa Sensat, una gran mestra, va crear una nova pedagogia: una manera diferent de fer escola. Durant la Segona
República, aquest nou corrent, anomenat Escola Nova, va
servir de model per a la renovació de l’ensenyament a Catalunya. Un grup de mestres varen saber girar les agulles que
marcaven el temps i la manera d’ensenyar. Varen posar com
a centre de l’esfera les i els ALUMNES (en majúscula). Un
fet tan tremendament obvi era i és encara en molts casos
inexistent. L’escola franquista va tallar de socarrel aquesta manera d’aprendre i va posar com a centre el mestre,
com a únic personatge que tenia veu a classe: “¡Silencio!”,
“La letra con sangre entra”. Per què? Doncs perquè deixar
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que l’alumnat pensés estimulava el pensament i la reflexió.
Aquesta resposta ens ho explica tot, no calen més paraules.
Unes dues-centes escoles de tot Catalunya, entre elles
l’escola Francesc Cambó, han manifestat plena disposició
a dur a terme el programa de l’Escola Nova 21. Treballar
en xarxa per compartir experiències és una de les principals estratègies positives d’aquesta nova formació, però de
moment, va començar en una reunió de bones propostes i
prou. Esperem que continuï!

L’alumnat és el centre
Com sempre, és cada centre, individualment, qui s’ha de
treure les castanyes del foc davant de situacions complexes
i difícils. És el professorat qui té la responsabilitat de millorar
i adequar les estratègies educatives perquè els seus alumnes
entenguin el que aprenen i tinguin consciència del seu propi
aprenentatge. Aviat és dit això! Però és un gran repte. Cada
alumne té el seu propi ritme d’aprenentatge.

Unes dues-centes escoles de tot
Catalunya, entre elles l’escola
Francesc Cambó, han manifestat plena
disposició a dur a terme el programa
de l’Escola Nova 21
A l’escola que tots volem, L’ALUMNE (en majúscules) és el
centre; és ell o ella qui aprèn, qui fa el procés per aprendre a
saber manegar-se en la societat que li toca viure. Els nens i nenes aprenen quan experimenten, quan es pregunten el perquè i busquen la resposta, quan s’equivoquen i saben rectificar, quan estan en contacte amb la natura per poder-la valorar
i estimar, quan relacionen els coneixements apresos, quan interactuen amb els companys i companyes treballant en equip
i convivint en respecte mutu. Sobretot, si tenen al seu costat
un mestre o una mestra que els dóna ànims, motivació i confiança, i posa al seu abast diferents canals d’aprenentatge.
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Actituds i aptituds
Un altre pilar de l’educació, hem dit que era el treball en
equip. Això comporta una sèrie d’actituds que cal treballar
i educar. A la nostra societat poques vegades estem sols i
treballem sols. Saber interactuar, relacionar-nos amb respecte i amb igualtat de gènere; escoltar i donar l’opinió quan
toca són aprenentatges que hem d’adquirir a l’escola. És
per aquest motiu que en diferents nivells, l’alumnat realitza treballs en equip i han de saber exposar-los davant els
companys i companyes de classe. També han d’aprendre a
autoavaluar-se i avaluar amb criteri el treball dels altres.
Tot i que hi ha pedagogs que creuen que les noves tecnologies, ordinadors, tauletes, mòbils, etc. no afavoreixen
l’aprenentatge, no les podem obviar. Estem en una societat
que viu immersa a la tecnologia. Tots nosaltres tenim a les
mans un mòbil que ens connecta amb l’exterior i que ens
facilita el coneixement en molts casos. És per aquest motiu
que l’escola posa a l’abast ordinadors, pissarres digitals i tota
mena d’aparells tecnològics per tal que l’alumnat aprengui a
fer-ne un bon ús i sàpiga escollir la bona informació.
No es pot deixar de banda el treball artístic, tecnològic i
d’experimentació al laboratori que es fa amb les pròpies
mans i que desperta la creativitat i la imaginació quan crees
el teu propi objecte o concepte. L’escola posseeix una aula
de tecnologia amb tota mena d’eines manuals per acostar
l’alumat a la vida real i quotidiana i despertar l’interès pel
bricolatge.
En la mesura que és possible es treballa la música com a eina
per despertar la sensibilitat i el coneixement dels diferents
corrents musicals. Per començar a tocar un instrument, opten per la flauta, ja que és el més assequible.
Per adquirir tots els aprenentatges és necessari que l’alumne
es trobi en un ambient distès, confortable, tranquil, que se
senti segur i que pugui tenir una autoestima positiva. Per
tant, direm que aquests objectius són els més importants
perquè són la clau de tots els altres. L’escola, mitjançant les
tutories de grup i les individuals, ha de donar resposta a les
necessitats emocionals de cada alumne i així aconseguir que
cadascú trobi el seu lloc i s’hi senti còmode.
No tots els nens i les nenes tenen les mateixes habilitats,
però sí que és ben segur que tots i totes en tenen. I aquesta
és la clau de la qüestió: saber potenciar allò en què cadascú
és més apte.
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Podríem dir que l’escola som tots, és
tota la comunitat qui educa

L’Institut-escola Francesc Cambó. Foto: Blocs XTEC

Contacte amb la natura
i implicació en l’entorn social
Els nens i nenes del nostre municipi tenen la sort de viure en
plena natura, i la nostra escola, conscient d’aquesta situació,
la sap aprofitar per tal d’estudiar-la. Regularment, programa
sortides didàctiques a tots els pobles i indrets del seu entorn.
“Per estimar la Terra, primer hem d’estimar on vivim”, un
bon lema.
L’educació és complexa i interdisciplinària, és a dir, que hi ha
molts factors que la condicionen. Podríem dir que l’escola
som tots, és tota la comunitat qui educa, és per això que
l’escola no ha de caminar sola, ha d’anar de la mà dels pares
i del poble en general. L’escola Francesc Cambó —la nostra
Escola— ho té clar i fa els possibles per treballar tots els
aspectes socials que es donen en els pobles i en la societat.
Per exemple, participar en festes com el carnaval, campanyes solidàries com la Marató o d’altres accions pro ONG,
recollida d’aliments o taps de plàstic per beneficiar alguna
persona que ho necessita; conscienciar de les situacions reals i crues que la societat en general viu, com poden ser les
guerres que generen desplaçaments de persones, camps de
refugiats, etc.
Una societat, o un poble que és solidari, que mostra sensibilitat pels qui pateixen i que fomenta la cultura és un bon
mirall per a les persones més joves que estan en procés de
formació. Són el nostre futur!

ROSER BAGUÉ PARETAS
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El col·leccionisme de plaques de cava

Una veritable comunitat
d’aprenentatge
Col·leccionar plaques de cava és una afició aparentment innòcua,
un joc quasi infantil. Tanmateix, en aquest article coneixerem
una comunitat de persones enderiades que s’han organitzat
cooperativament per desenvolupar la seva afició.
Pum! En aquestes festes de Nadal que el cava correrà a dojo,
ens trobarem sovint alçant les copes i brindant tot mirantnos als ulls. Però hi haurà algú que tindrà els ulls a terra o a
sobre la taula buscant el tap i la placa de l’ampolla acabada
de destapar. Aquest home o dona és un col·leccionista de
plaques de cava, un parent o un amic de col·leccionista. No
el compadiu. No és que ignori l’emoció de les festes, és que
la seva dèria pot més i se l’emporta a un món que la resta de
mortals desconeixem: el món de les plaques.

Una comunitat
Volia començar aquest reportatge sobre el col·leccionisme
de plaques de cava (o xapes) d’una manera convencional,
però després que en Nacho Vila m’hagi recomanat d’entrar
a la pàgina web xapes.net he quedat fascinat. Les plaques
de cava són un fenomen interessant i en parlaré més endavant, però allò que resulta sorprenent és el món dels
col·leccionistes de plaques, o almenys el dels col·leccionistes
que es relacionen a través d’aquesta pàgina web.
Tot i que es presenta com una “base de dades”, xapes.net
és una aplicació a través de la qual les persones interessades
en el col·leccionisme de plaques no solament es comuniquen i n’intercanvien, sinó que, d’una banda, es regulen i
organitzen, i de l’altra, registren, exploren i cataloguen les
plaques que es produeixen. En paraules d’en Nacho Vila:
“constitueixen una autèntica comunitat d’aprenentatge”.

prèviament poden establir relacions d’una gran complexitat
sense una estructura prèvia i sense jerarquies, amb la finalitat de desenvolupar una afició que els és comuna.

La manera com funciona la comunitat dels col·leccionistes
és molt interessant perquè és un exemple de com, a través d’internet, un grup ampli de gent que no es coneixen

Les plaques de xampany1, vulgarment “xapes”, es van començar a utilitzar a mitjans del s. XIX a partir del moment en
què Adolphe Jaquesson va patentar un model de placa de

Nacho Vila amb algunes plaques. Foto: Mercè Miralles

Les plaques

1 Tota aquesta informació la podeu trobar en diferents pàgines web i a la Viquipèdia.
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La comunitat dels col·leccionistes és un exemple
metall subjectada per un morrió de filferro a l’ampolla. Fins aleshores els taps dels
de com, a través d’internet, un grup ampli
vins escumosos se subjectaven amb corde gent que no es coneixen prèviament poden
dill. La placa resolia dos problemes: d’una
establir relacions sense una estructura prèvia
banda, atès que els suros emprats eren
molt porosos, dificultava l’evaporació del
i sense jerarquies, amb la finalitat de desenvolupar
gas i l’oxidació del xampany. De l’altra,
una afició que els és comuna
el morrió de filferro evitava la pèrdua
hem anat bastant enrere en això de les plaques. Les primeres
de moltes ampolles, ja que el cordill tendia a podrir-se en
plaques no s’utilitzen fins a principis del s. XX i les litografial’ambient humit de les caves.
des no es comencen a fabricar fins als anys setanta i no es
generalitzen fins als anys vuitanta.
Pel que fa a la forma, inicialment les plaques eren entallades, o sigui, tenien uns entrants considerables per fixar el
morrió. Posteriorment les entalles es van reduir fins arribar a
les plaques “retallades”. Actualment les plaques tenen una
mínima mossa per deixar lliure la superfície, on s’estamparà
El col·leccionisme de plaques de cava és una afició recent.
un motiu que les distingirà. En un principi, les plaques eren
Va iniciar-se en els anys vuitanta del segle passat, però ha
llises i només tenien un forat en el centre on es posava el
fet molt de camí perquè, al mateix temps que es desenvobotó o la xinxeta amb el número de la colla que l’havia deslupava l’interès per col·leccionar-ne, tant les caves com les
gorjat; era una mena de control de qualitat. Ben aviat els
marques anaven diversificant-ne els dissenys fins al punt que
fabricants van començar a estampar el seu nom en la placa.
avui en dia les plaques s’han independitzat del producte.
El procediment era artesanal, amb un encuny fet a mà i, per
Altrament dit, la vàlua d’una placa no depèn de la qualitant, cap placa no era igual. També hi ha plaques gravades
tat del cava o del xampany, sinó d’altres factors relacionats
o embotides d’enfora cap endins, són rares i de color de
amb el col·leccionisme mateix. De fet, les caves i les marques
coure. Des de començaments del s. XX es produeixen plahan creat sèries de plaques relacionades pel disseny, que els
ques litografiades, amb dibuix i color. A Catalunya sempre
col·leccionistes han catalogat i s’afanyen a completar. En
molts casos, el col·leccionista pot adquirir l’ampolla només
per l’interès de la placa corresponent. Això, òbviament, pot
acabar distorsionant el mercat del cava si finalment algunes
empreses embotellen caves de qualitat ínfima esperant que
es valorin per la placa.

El col·leccionisme

Classificant plaques. Foto: Mercè Miralles
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Xapes.net distingeix diverses categories de plaques. La primera és la que correspon a les “caves”, o sigui, les plaques
emprades pels cavistes que cultiven, produeixen i comercialitzen el seu cava. Hi ha també les “marquistes”, que
procedeixen de fabricants que adquireixen el producte i
només el comercialitzen sota una marca determinada. En
la categoria d’“autonòmiques” hi entren les dels vins escumosos com ara el txakolí. Un cas extrem són les plaques
“diverses” o “pirules”. Segons J. Viader, les “plaques diverses”, conegudes popularment per “pirules”, són plaques de molt diversa procedència, majoritàriament emeses
per particulars, empreses, associacions i institucions, amb
finalitats publicitàries, commemoratives o descaradament
recaptatòries. Finalment hi ha les “estrangeres”, que corresponen als escumosos produïts fora d’Espanya (xampany, presecco, etc.). L’última categoria és la de “pendents
d’identificar”.
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Una sèrie de plaques amb motius de rajola popular catalana. Col·lecció Ignasi Vila.

Aquesta darrera categoria ja ens indica la manera com
treballen els col·leccionistes de plaques. De fet no existeix
un catàleg “oficial”, com en el cas dels segells, perquè les
entitats que fabriquen les plaques són particulars. Ara bé,
xapes.net proporciona el catàleg més complet que existeix, perquè els seus associats comuniquen l’existència de
cada nova placa que troben i en proposen la classificació.
Una comissió anònima procedeix a validar la placa, a publicar-ho i a incorporar-la, si escau, al catàleg. D’aquesta
manera, la comunitat de col·leccionistes construeix el seu
coneixement de manera col·lectiva.

Sense afany de lucre
En principi, el col·leccionisme de plaques no és una activitat amb afany de lucre. Hi ha qui compra i ven plaques
i se’n poden adquirir en molts llocs com ara brocanters
o firaires. Allò que és més habitual, però, és el bescanvi.
Xapes.net facilita l’intercanvi en la mesura que permet a
cada associat de mostrar la seva col·lecció, les plaques
repetides, les que busca, les que no li interessen i fins i
tot d’amagar aquelles que no vol mostrar. A partir d’aquí
es procedeix a l’intercanvi i entren en funcionament les
regles del mercat, bàsicament la de l’oferta i la demanda. El web permet saber quantes plaques d’un mateix
model hi ha i quantes estan lliures. Lògicament, la vàlua
s’incrementa en funció d’aquest últim paràmetre: si en
circulen poques, el seu valor s’incrementa. Ara bé, hi ha
factors que poden incrementar incidentalment el valor
d’una placa: per exemple que algú la vulgui per acabar
una sèrie.

Algunes dades (22-XI-2016)
Nombre total de plaques validades
per xapes.net

140.910

La col·lecció més nombrosa

100.000

Usuaris de xapes.net

1.510

Tots els que hem col·leccionat cromos
de petits sabem de què van aquestes
coses. La diferència és que l’intercanvi,
la majoria de vegades, no és presencial.
Un cop acordat el bescanvi, les plaques
s’envien per correu. Aquest procediment explicita el fet que la comunitat
existeix sobre la base de la confiança. Certament, qui
no respon a aquesta confiança pot ser denunciat davant
de la comunitat i difícilment podrà seguir dedicant-se a
aquesta afició. En tot cas, cal dir que les trobades entre
col·leccionistes són freqüents i tenen la seva litúrgia, en la
qual hi entra obligatòriament l’edició de la corresponent
placa commemorativa. Recentment se n’ha celebrat una
a Torroella de Montgrí i el proper 18 de febrer se’n farà
una a la Tallada.
El funcionament en comunitat també es pot veure en
l’apartat de “grups”. Els associats s’agrupen per afinitats.
Alguns es refereixen solament a l’univers de les plaques,
com els qui volen comprar i vendre, o els que segueixen
possibles fraus (llista negra). Però n’hi ha que remeten a
aficions esportives, sensibilitats polítiques, fílies per animals, amics de l’esmorzar amb forquilla, etc. En altres
paraules, el col·leccionisme de les plaques funciona com
una mena de filtre identitari, un senyal que atorga confiança a les persones que hi participen.
Altrament, a més d’aquest món de relacions denses entre
persones molt diverses, hi ha les plaques en si mateixes:
moltes són objectes d’una rara bellesa, petites joies amb
dissenys forçosament molt elaborats atès que en un espai
molt petit no solament s’hi ha d’encabir la informació comercial o els eslògans corresponents, sinó que hi podem
trobar imatges i colors absolutament suggestius.
La comunitat de col·leccionistes de plaques de cava és
una organització complexa basada en l’interès per un
tema allunyat del lucre. Va molt més enllà d’un mer joc.
Absorbeix una quantitat de dedicació i esforços inconcebible, i, malgrat això, proporciona una enorme satisfacció
a les persones que en formen part. O dit d’una altra manera, només aquesta satisfacció explica la dedicació que
hi posen. En la nostra existència potser no tot s’explica
per l’obtenció de riquesa, hi ha també una altra economia
que té com a benefici la sociabilitat, el joc i la confiança i
el respecte mutus.

RAMON CASARES
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La processionària del pi
Alguna vegada, passejant pel bosc o a prop d’una pineda, hem sentit a
questa coïssor molesta que de seguida atribuïm a l’eruga processionària.
En aquest article s’expliquen les conseqüències devastadores de la
proliferació d’aquests animalons i també els remeis possibles.
L’any passat vam veure un fenomen que
jo, del meu record, no recordo haver vist
mai: els pins rossejaven i quedaven sense
fulles. Eren els efectes devastadors de la
processionària del pi. Això passava a banda i banda del camí de Tor al Puig Segalar
havent passat “l’Argilera”, on ara hi ha les
antenes, tant pel costat de Sant Grau com
pel costat de Marenyà. La zona entre la
Creu dels Caiguts i el torrent de Vall-llobera
n’era la més afectada.
La processionària del pi, Thaumetopoea pityocampa, és una papallona nocturna estesa
per tot el territori. Els danys els causen les
seves larves, que s’alimenten de les fulles de

qualsevol espècie de pi. Els insectes adults
neixen a l’estiu, entre juny i setembre, i
de seguida fan una posta d’entre 120 i
300 ous. Al cap de quatre o cinc setmanes neixen les erugues, que es desenvolupen i creixen durant la tardor i l’hivern.
Aquestes erugues tenen un mecanisme
de defensa molt eficient. Estan guarnides amb una munió de pèls urticants
de colors variats i llampants (cada eruga
en pot tenir set-cents mil), cosa que les
fa tòxiques per ingestió i provocadores
d’urticàries i al·lèrgies. D’altra banda, tenen comportament gregari i sovint se les
veu en filera seguint fils de seda quan es
Mapa de la zona afectada.
desplacen per menjar o per baixar al terra
abans d’enterrar-se. Aquest fet és el que els dona el nom de
processionària, perquè sembla que vagin en processó.

Bosses als pins

Pins completament defoliats.

Desembre 2016

A l’hivern fabriquen nius de pèls sedosos de color blanc anomenats bosses, situats a la part més assolellada dels pins. Això
els permet aguantar les temperatures de l’hivern, fins a 10
graus sota zero, i només en surten per alimentar-se. Cap als
mesos de febrer i març les
erugues baixen dels arbres
en processó i busquen un
lloc per enterrar-se i passar a la fase de crisàlide,
a partir de la qual es formarà l’insecte adult. Això
també ho fan de forma
gregària i construeixen
nius proveïts de pèls urticants. Algunes papallones
neixen el primer any, però
moltes tarden dos o tres
anys, i algunes més.
Bosses d’erugues.
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Remeis eficaços
Què podem fer-hi? Contra la
plaga s’hi pot lluitar de diverses
maneres, més o menys eficients.
Una primera forma és la destrucció mecànica de les bosses,
tallant-les i després submergintles en aigua o tractant-les amb
insecticida. Aquesta forma de
lluita és força complicada quan
l’àrea afectada és tan gran.
Una altra manera és el tractament de les zones més afectades amb insecticides, específics i
respectuosos amb el medi, mitjançant avioneta o helicòpter.
Erugues de processionària.

Estan guarnides amb una munió
de pèls urticants de colors variats
i llampants, cosa que les fa tòxiques
per ingestió i provocadores
d’urticàries i al·lèrgies

També hi pot ajudar la col·locació de trampes amb feromones sexuals que atrauen els insectes adults i queden atrapats, cosa que evita que es puguin reproduir. Tanmateix,
posar caixes niu per a ocells insectívors faria augmentar la
població de depredadors.

Les poblacions de processionària són difícils de controlar, per
la qual cosa esdevenen una seriosa plaga. Hi ha una sèrie
de factors que juguen a favor seu. En primer lloc, la nostra
muntanya està evolucionant després de l’incendi del 2006
d’una manera gairebé lliure d’intervenció humana, sense
gairebé cap tipus de gestió per part dels propietaris ni per
part de les administracions pertinents. Això ha propiciat un
recobriment vegetal molt dens de pins joves, hàbitat idoni
per a les erugues. En segon lloc constatem que aquests darrers anys tenim unes tardors i uns hiverns molt suaus, amb
molt poques glaçades, que fan possible una major supervivència de les poblacions d’erugues. Si l’escalfament global
és un fet, aquest problema podria anar a més.
Les erugues de la processionària tenen depredadors naturals,
con són les formigues i alguns ocells insectívors com el cucut,
les mallerengues o la puput. És ben bé que la disponibilitat
d’erugues fa pujar la presència dels seus predadors, ja que
aquest any passat passejant per la muntanya es podien veure
grups d’una dotzena de puputs. Aquests ocells són capaços
de menjar-se tant les erugues com les pupes o crisàlides.
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Totes aquestes accions haurien de ser impulsades per les
administracions pertinents. A Catalunya, de 96.000 hectàrees afectades l’any 2015, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca en va tractar set mil, i aquest any estava
programat tractar-ne vint mil. Crec que al nostre municipi ja
s’ha fet el tractament. En l’àmbit municipal, des de la Tallada

L’impacte ecològic és més important, ja
que es debiliten els arbres i s’alenteix
el procés de recuperació del bosc
d’Empordà i amb la participació dels municipis veïns s’ha redactat el Pla de prevenció d’incendis forestals de l’Agrupació
de Defensa Forestal “Puig Segalar”, en el qual hi ha un annex sobre “Recomanacions de gestió davant l’afectació per
processionària del pi”.
De manera particular seria bo que cada propietari fes una
aclarida de les seves pinedes, i especialment afavorís el desenvolupament de les alzines, que són molt més lentes de
creixement que els pins. Això seria més factible si hi hagués
ajudes per fer-ho.
Tot i que l’impacte econòmic sobre el nostre municipi és
petit, perquè la gent no viu del bosc, sí que hi és més important l’impacte ecològic, ja que es debiliten els arbres i
s’alenteix el procés de recuperació del bosc. D’altra banda,
l’impacte visual negatiu ens hauria de motivar a millorar, en
la mesura que pertoqui a cadascú, el nostre entorn.

Insecte adult.

Desembre 2016

RAFEL HEREU
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«El Pokémon
del cementiri de la Tallada»
La Caseta. Matí plujós de dissabte de finals d’octubre. La reunió del
consell de redacció d’Aspre i Pla avança a bon ritme i les idees per al
proper número de Nadal plouen damunt la taula. Seguim un cert ordre
però sovint s’imposa la nostra mediterraneïtat i les converses creuades
salten d’un tema a l’altre, teixint una deliciosa complicitat creativa.
De sobte, algú comenta: “Sabeu que al cementiri de la Tallada hi ha
Pokémons?” “Queeeeè????” Ja tenim protagonista per al proper
“Apunts del Natural”. Avui el coneixereu una mica més.
Agafo la llibreta de notes i el mòbil que
fa de tot, a veure si tinc sort i puc aconseguir quatre declaracions i una bona
fotografia. Volto una estona davant la
porta del nostre cementiri, les flors dels
darrer Tots Sants em fan companyia, en
silenci darrere el reixat, testimonis muts
del record. Res em crida l’atenció, llevat de la pau habitual del lloc. Ahir vaig
parlar una bona estona per telèfon amb
el meu fill per tal que em documentés
sobre això dels Pokémons. En la seva
infantesa n’era un gran aficionat, però poca cosa en vaig
treure en clar: les modes tecnològiques passen molt de
pressa i aquells primers espècimens de la Game Boy Color
s’han vist àmpliament superats per la realitat augmentada i
la geolocalització. M’exalta el nou i m’enamora el vell, que
deia el mestre Foix.
Què ha estat això? M’ha semblat sentir un soroll pel cantó
del mur que mira a Tor. “A Maria, que hi ha algú?”, entono. Res. Hi torno: “Hola! Bon dia”. Quatre pardals em miren i xerrotegen, m’estimo més no saber què diuen, potser
marxaria amb la cua entre cames...
Va, darrer intent: “Que hi ha algú?”. “Qui coi és a aquesta
hora?”, em responen. Ep, encara tindré sort!
“Senyor Pokémon, soc de la revista Aspre i Pla i m’agradaria
xerrar una estona amb vostè”. La punta d’un batí de quadres
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escocesos treu la vora, desconfiadament,
rere el mur. “Hola, bon dia”, repeteixo
amb el posat més amistós de què soc capaç. “No vinc a ‘venre’ res”, li dic per
guanyar-me la seva confiança. És tímid,
a fe de Déu. Ara sí, finalment es manifesta. És baixet i rodanxó, m’arriba justet
justet a la cintura i encara no sé si és
mascle o femella —poder hauria de ‘cupairejar’ i dir “baixeta i rodanxona”...—;
va, Joan, deixa’t d’hòsties i vés per feina, que fotrà el camp! Sí, sí, “bon dia”,
torno a dir com un home boig. El batí li deu anar com a
mínim tres talles petit i el cinturó que el tanca amb prou
feines compleix el seu propòsit. Porta unes velles sabatilles d’estar per casa, eixarrancades, i em mira encuriosit
amb un punt de mala llet, sembla no haver dormit gaire
bé. Al cap hi du una boina negra i arran de llavi, un brot
de fonoll que fa anar d’una banda a l’altra i a estones
m’hipnotitza. Li trobo una retirada a en Josep Pla.
No sé ni per on començar.
Li he portat quatre galetes que corrien per casa, de les
que van sobrar del darrer ErAquari, i les hi ofereixo amb
gest amable. S’ho mira amb posat desconfiat però al final, amb un gest rapidíssim que no es correspon amb les
seves formes, passen de la meva mà a la seva boca en una
fracció de segon. Empasso saliva, però sembla que li han
agradat i es relaxa un xic. Aprofito el moment i li dic que
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la seva fama —una mica de sabó sempre ajuda— ha arribat a les meves oïdes i
he pensat que potser voldria explicar-me
alguna cosa per compartir amb els seus
veïns a través de la nostra revista municipal, que es diu Aspre i Pla i que fem...
“Em dic Clefairy”, em talla impacient,
“però no sempre m’he dit així. El meu
nom actual és una barreja de Clef (clau
musical en anglès, referida a la clau de
sol o de fa) i Fairy, que també en anglès
vol dir fada. Sóc un Pokémon de primera generació, amb
solera, com si diguéssim, i visc bàsicament de nit, quan
la lluna em dóna l’habilitat de poder volar. De dia, si no
m’emprenyen, dormo”. Em disculpo repetidament, ara
entenc la rebuda. “Dic que abans no em deia així perquè
el meu mal cap per un excés de programes escombraria televisius, i especialment d’anuncis, em va transformar en
el que sóc avui. Abans em deia Poliwag,
però el coi d’espiral de la panxa em marejava cada cop que em mirava al mirall
i m’havia engreixat tant menjant xuxes
que ja no m’entrava res! Un dia, de la
cuina estant, vaig sentir un anunci que
deia “Fairy, el milagro antigrasa”. Sense
encomanar-me a res ni a ningú, ja em
tens esperitat anant a comprar tots els
pots que vaig trobar d’aquell producte
verd que havia de tornar-me la figura
esvelta de la meva adolescència. Omplo la banyera i m’hi
fico en remull, amb música relaxant i quatre espelmes
d’olor enceses. L’estona passava i cada cop agafava més
fred, però la panxa no baixava. Tanco els ulls una estona
i al final em quedo endormiscat. Quatre hores després
em desperto i em miro al mirall: m’havia transformat en
el que avui tens al davant! Pitjor el remei que la malaltia, abans feia 1,80 i avui no arribo a 80 centímetres!!”.
Tracto de consolar-lo, jo tampoc jugaré mai a l’NBA i em
tiba tot. Sembla que les meves paraules el tranquil·litzen
una mica i es deixa anar. “Vaig arribar a la Tallada fa uns
quants mesos i com que no tenia on quedar-me, després
de cinquanta-tres voltes al coi de rotonda aquesta amb
el pal i el drap al mig, vaig optar per quedar-me aquí,
al cementiri, cansat de voltar i perquè va agradar-me el
color de la façana, semblava tranquil i acollidor. I aquí
m’he quedat”. Li explico que el “drap” és l’estelada, un
símbol del poble català que anhela la independència, i li
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pregunto en què ocupa les hores, allò
que cantava en Perales de “a qué dedica el tiempo libre”. “Començo el dia
llegint El Punt i així em poso al corrent
de l’actualitat. Faig un esmorzar lleuger,
res, quatre llesques de pa amb tomata,
un raig de vi, una mica de pernil i un
parell d’arengades amb un ‘carajillo’
de rom Pujol per rematar. Després vaig
a estirar una mica les cames cap a la
Covico, si no fa gaire vent, que aquest
collons d’aire em regira l’enteniment!”.
Li dic que l’aire és sovint tramuntana, un dels nostres fets
diferencials, i em contesta que ja ho sap i fins i tot que va
sentir un renec empordanès que repeteix sempre que pot:
“fot una tramuntana que gira els collons als gossos!”. Riu
entusiasmat i es posa vermell com una magrana.
Després de fer el volt, fa un sol pujant
esperant l’hora de dinar. Els callos de
l’Empordanet el tornen boig i espera la
temporada de bolets amb delit. També
l’apassionen les garoines i altres animalons amb clova. No té mal gust, la
veritat.
Algun dia s’arriba fins a Marenyà, diu
que li agrada molt l’església. Va visitar-la
fa unes setmanes amb quatre companys
més i al vespre van escapar-se fins a La
Devesa de Tor, a fer un glop i contemplar el bestiar del país. A la tarda, migdiada obligatòria
per agafar forces per a la volada nocturna. “L’Empordà
des de l’aire a la llum de la lluna és un espectacle! El Ter
vorejant Canet és com un conte de fades”.
“Em trobo bé aquí, la veritat, m’agrada el vostre municipi”. Sap que fem moltes activitats i és fàcil que qualsevol
dia el veiem participar en alguna d’elles. Li agrada cantar
i s’està rumiant fins i tot apuntar-se a una coral. Li explico la nostra tradició del Nadal, el tió i els Reis precedits
per la gran festa de la solidaritat, la Marató de TV3, que
enguany celebra el 25è aniversari. Em mira i somriu, em
penso que ja som amics.
Ens acomiadem, i mentre torno cap a casa penso que sí,
la veritat, som terra d’acollida.

JOAN LORENZO QUINTANA.
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Sobre Merlí
“Em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar”. Així comença aquest
original professor la seva primera classe de batxillerat a un institut.
He estat més de trenta-cinc anys professora de filosofia i no crec que sigui
pertinent començar així les classes. A
primer de batxillerat, l’alumnat està a
l’expectativa davant una matèria nova
i els primers dies són decisius; però,
no tot s’hi val. Penso que el professorat no hem d’usar el seu llenguatge
(que, a més, en aquest cas és clarament sexista). Hem de preparar les
classes amb rigor, pensar bé quin enfocament acadèmic els pot desvetllar
més l’interès, com entendran millor
els conceptes, quins recursos diversos
podem usar, etc., sempre tenint clar
que el nostre objectiu fonamental és un bon aprenentatge
i no la diversió (finalitat més adequada, és clar, per a una
telesèrie).
Merlí, com molta gent sap, és una sèrie de TV3 que tracta d’un professor de filosofia que vol deixar empremta en
el seu alumnat usant mètodes poc convencionals, entre
els quals sobresurt un llenguatge totalment antiacadèmic.
Exemples de “merlinades” de les seves classes (extretes del
llibre que hi ha a la foto):
Estic fins als collons de la gent que diu
que la filosofia no serveix per res.
Filosofia i poder tenen una tensió sexual no resolta.
Alguns diuen que la felicitat està en les petites coses…
Una merda…
Per què som així de fills de puta?
Què collons importa el que digui la gent???
T’ha d’importar una merda…
Com és lògic, el seu estil no deixa indiferent a ningú i genera divisió d’opinions, molta entre el professorat i les famílies, no tanta entre l’alumnat, que majoritàriament estan
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encantats de la vida amb unes classes tan
sorprenents. Entre els teleespectadors ha
tingut molt bona recepció: mig milió llarg
d’espectadors, fent una mitjana aproximada, han mirat setmanalment la sèrie fins
ara. Segons l’anàlisi que es fa per franges
d’edat, hi sobresurt el públic més jove, amb
una quota de pantalla de més del 40%.
Partint d’aquesta dada, podem destacar
que l’horari ha estat molt criticat perquè
cada episodi nou acaba a tocar de la mitjanit. És una bona hora per a joves, que han
de ser a les 8 del matí, millor ben descansats, a classe?
Per què ha esdevingut una sèrie tan popular? Em centraré a
comentar-ne dos aspectes.

El seu estil no deixa indiferent
a ningú i genera divisió d’opinions,
molta entre el professorat i les famílies,
no tanta entre l’alumnat,
que majoritàriament estan encantats
de la vida amb unes classes
tan sorprenents
1. El gran èxit de la sèrie no té gaire res a veure amb la filosofia, que n’hi ha molt poca. Sí que hi ha una bona síntesi,
molt breu, d’algun tema important del pensador o pensadora que dóna nom a l’episodi del dia; el nucli, però, sempre
són les diverses aventures vitals dels protagonistes, amb una
relació força difusa amb el tema filosòfic plantejat. La filosofia no és més que la guinda del pastís. Tinc la impressió que
és com una altra sèrie qualsevol, que té com a marc un institut i que, per tant, tracta fonamentalment dels problemes
de la joventut i del seu entorn proper, professorat i família.
Té un bon guió i també una bona realització (un aplaudiment per a en Francesc Orella, en Merlí). El seu creador,
Héctor Lozano, té estudis de direcció escènica i dramatúrgia
a l’Institut del Teatre de Barcelona. Segons els entesos, es
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nota que coneix molt bé les regles de la ficció televisiva. Ell
mateix diu que ha escrit la sèrie “que hauria volgut veure
quan era adolescent”. Hi va fent entrar molts temes de la
realitat social actual i força són de tipus sexual, tema omnipresent i, és clar, molt atractiu per al jovent (relacions sexuals, homosexualitat, transsexualitat, un vídeo eròtic sobre
una alumna, etc.). El resultat és una sèrie de ficció però que
juga constantment amb la realitat. Emmiralla o distorsiona
el que passa als instituts? Òbviament, no es basa en cap
estudi sociològic, però tothom que ha estat a un institut
sap que, a vegades, hi passen algunes coses semblants als
arguments de la sèrie (encara que ni de lluny tan concentrades). Així doncs, podem considerar Merlí una barreja de
ficció i realitat, molt ben combinada per atraure audiència i,
de passada, fer una certa “pedagogia”, però no de filosofia
ni de mètodes per ensenyar-la.

De moment, si volem diversió
i entreteniment, mirem Merlí.
Si preferim la reflexió seriosa,
llegim filosofia
2. El principal protagonista és un professor “enrotllat, guai,
divertit…” (ell mateix s’hi qualifica en l’episodi “Freud”, quan
comença a qüestionar el seu personatge). Aquest tipus de
professor és enormement atractiu i enlluernador: Merlí és el
professor-motivador, que sap atreure l’atenció; és el professor-provocador, sobretot pel llenguatge antiacadèmic que
usa freqüentment i l’alliberament de les normes tradicionals
que proposa; és també el professor-amic, que es preocupa i s’ocupa del que passa a l’alumnat. Però, quan s’acaba
l’excitació de la motivació, què fem? No he vist mai aquests

joves concentrats estona en un text o en un llibre d’un/a
filòsof/a. Sense automotivació i esforç, hi pot haver aprenentatge? Es poden tenir realment tants amics i/o amigues com
al Facebook? Aquí, em sembla, hi ha una clara distorsió de
la figura del professor, que pot crear malentesos en aquests
temps tan confusos. En Merlí-professor perd els papers.
Els temps estan canviant i, darrerament, amb molta rapidesa. Però, cap a quin model de societat i d’humanitat correm? Què és el més essencial que s’ha d’ensenyar després
de l’alfabetització bàsica? Què val la pena saber al segle XXI,
quan Internet ho sap tot? Una vida harmoniosa és possible?
El pensament més racional de tots, que és el científic (digna
herència de la filosofia clàssica), ens ha ensenyat a dubtar i
a sortir provisionalment de dubtes fent servir el parsimoniós
mètode científic. Però els complexos éssers humans som raó
i també sentiments i volem, i necessitem, seguretats. Quines
seguretats, socialment dominants, són irracionals? Etc., etc.
Pensant-hi bé, ens adonem que tenim més preguntes que
respostes; és clar, com la filosofia des de sempre.
De moment, si volem diversió i entreteniment, mirem Merlí. Si preferim la reflexió
seriosa, llegim filosofia. La mala notícia és
que per llegir i pensar cal esforç i temps i,
justament, en els temps que corren, tan súper estimulants i estimulats, qui té temps?
Ja ho va anticipar el filòsof preferit de Merlí,
Nietzsche, quan diu: “(…) Per tal d’exercitar
d’aquesta forma la lectura com a art, cal
sobretot allò que avui en dia s’ha oblidat
més… cal allò que exigeix gairebé de ser una
vaca i no pas un ‘home modern’; RUMIAR”
(La genealogia de la moral).

Merlí és seguit per un públic molt jove.
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Parlem de Merlí amb els joves: què en pensen
Atès que aquesta sèrie té com a protagonistes un grup de joves
de batxillerat i està contextualitzada en un institut, hem cregut oportú
i interessant saber-ne l’opinió dels joves del nostre entorn.
És bo adonar-se que, en moltes situacions de la vida, la visió
dels joves no és la mateixa que la dels adults. Sovint donem
per fet el que pensen, sense donar-los l’opció de manifestarse. Això pot crear una distància en la relació. És convenient
escoltar-los.
A l’institut-escola de Verges, “la nostra escola”, 41 alumnes
de 4t d’ESO ens han donat la seva opinió sobre Merlí, sobretot a través d’un qüestionari que els hem passat. Hem pogut
constatar que 17 alumnes, és a dir, un 41%, no miren la sèrie.
Els motius més repetits: l’horari (massa tard), perquè els interessen altres tipus de sèries o perquè no miren la TV.
Al qüestionari es feia referència a quatre aspectes que resumim a continuació.
Sobre la sèrie en general: manifesten que és una sèrie
divertida i interessant perquè està ambientada en un institut
i, per tant, tracta de la vida dels estudiants i de temes propis
de joves. O sigui, els agrada perquè presenta situacions del
dia a dia dels adolescents.
Sobre l’assignatura de filosofia: ens diuen que els ha
ajudat a pensar sobre els temes que van sortint a la sèrie.
Creuen que la filosofia pot ser una assignatura interessant.
Ara bé, “la sèrie n’ensenya la part divertida”, diu un/una
dels enquestats.

Sobre el professor Merlí: tots opinen que és un professor
molt enrotllat, collonut, fa bromes, connecta amb els alumnes,
els parla de persona a persona, els entén, etc. Diuen que el
llenguatge que utilitza és correcte perquè parla com els joves
i, per ells, és el millor. És “el puto amo”, diu un/una alumne/a;
“el professor que tothom ha somiat tenir”, diu un/una
altre/a. Referent a la relació que aquest professor manté amb
alguna mare dels alumnes i alguna professora creuen que, en
la seva vida privada, pot fer el que ell vulgui. No els importa.
“Fora de l’escola segueix essent una persona més i no un
professor”, manifesta un/una alumne/a. Quan els preguntem
si la imatge que la sèrie dóna dels professors podria ser real,
la gran majoria diuen que sí, tot i que alguns/algunes creuen
que és una mica exagerada.
Sobre la relació entre els alumnes: manifesten que reflecteix una realitat molt propera. Destaquen que el grup
classe està unit, perquè, tot i que hi ha diversitat d’alumnes,
es respecten entre ells, tenen bona relació i confiança. És un
grup classe que a tots/totes els agradaria tenir.
Parlant del tema de la sexualitat, manifesten que està molt
bé. Com a la sèrie, consideren que la sexualitat s’ha de tractar amb total normalitat. Els aspectes que hi surten són molt
habituals. S’exposen sense vergonya i això és bo per als adolescents. “Es normalitzen les orientacions sexuals i la identitat de gènere”, diu un/una alumne/a.
Els hem preguntat si la sèrie pot influir en les actuacions dels
adolescents i creuen que sí i molt, en alguns casos. “Segurament, voldran assemblar-se a ells”, escriu un/una alumne/a.
“A mi no m’ha canviat la forma de ser”, manifesta un/una
altre/a.
Per acabar, agraïm la col·laboració de l’institut-escola de
Verges, especialment de la direcció, la tutoria i l’alumnat de
4t d’ ESO del centre. Les amables respostes dels i les alumnes ens han permès fer aquesta breu radiografia de les opinions dels joves sobre aquesta sèrie d’èxit.
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Història
La casa del mestre

Acta municipal
del 9 d’octubre de 1940
Som a principis de curs escolar de 1940. La guerra civil s’ha acabat i el nou
règim es fa notar en la llengua de les actes municipals: castellà rigorós.
El nou consistori ja està constituït i, naturalment, hi ha coses que cal endreçar. Una d’elles, urgent, té relació amb el
mestre de l’escola. Aleshores a la Tallada hi havia una escola
amb dues aules unitàries, una per als nois i una altra per a
les noies. O sigui que hi havia un mestre per als nois i una
mestra per a les noies. Això venia ja d’abans de la guerra1,
quan en ple període republicà el municipi va assolir els 500
habitants i va tenir dret a dos mestres.
Al final de la guerra les noves autoritats franquistes van endegar una “depuració” ideològica i professional dels mestres que va comportar en molts casos la jubilació o el trasllat
forçosos. En l’acta municipal del 23 de febrer de 1941, tanmateix, hi figuren com a “maestros nacionales” el senyor
Jaume Lloberas i la senyora Rita Bussó, els mateixos mestres
que hi havia abans de la guerra. La senyora Rita Bussó era la
mestra de la Tallada des de 1905. S’hauria hagut de jubilar
pel maig de l’any 1941, amb 69 anys. Ara bé, l’agost del 36
s’havia vist obligada a deixar el poble perquè el seu marit
era perseguit (cal pensar que per no ser afí a la revolució).
Sembla que l’any 1941, la Sra. Rita Bussó encara era titular
oficial de la plaça, tot i que no va tornar a exercir. El fet que
ambdós mestres continuessin essent titulars després de la
guerra fa creure que ningú del poble els va denunciar davant
la Comissió Depuradora Provincial.
Quedem-nos amb el Sr. Lloberas, perquè és el protagonista
de l’acta municipal que avui volem comentar. Havia arribat
a la Tallada el 1934 amb 23 anys per fer-hi de mestre i es

Al final de la guerra les noves
autoritats franquistes van endegar
una “depuració” ideològica i
professional dels mestres

va instal·lar a l’hostal del poble, a Can Silvestre. A la casa
del mestre, que era en l’edifici que l’escola compartia amb
l’ajuntament, hi vivien en aquell moment la senyora Riteta i el seu marit, el senyor Pujol, secretari de l’Ajuntament.
L’any 1937 el Sr. Lloberas va ser mobilitzat i va anar al front.

1 Vegeu La Tallada d’Empordà, mestres i vida a l’escola en temps de la segona República, de Roser Bagué i Paretas, Ajuntament de la Tallada, maig de 2006.
Aquesta publicació és molt interessant com a estudi de memòria històrica.
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Vet aquí, doncs, que per col·locar el
mestre van haver de desplaçar el ple
de l’Ajuntament i tancar al magatzem
l’oficina del Partit Únic
I d’on sortirà aquest local? Doncs vet aquí que es pot habilitar, “interinamente”, això sí, “el local que linda con la Carretera, y que actualmente está destinado para la organización
de F.E.T. y de las J.O.N.S, introduciendo en él las modificaciones que sean necesarias”.2
FET i JONS eren les sigles que corresponien a Falange Española Tradicionalista i Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, el partit fruit de la unificació dels diferents partits
“nacionals” que després coneixeríem com Movimiento Nacional. Actualment pot sorprendre’ns que l’ajuntament i el
partit estiguessin en el mateix edifici. Però això és una de les
característiques de les dictadures: com que no hi ha eleccions, ni pluralitat de partits, no cal dissimular: les institucions públiques i el partit únic són el mateix.
O no. Perquè, on va anar a parar el partit únic?
Jaume Lloberas amb una part dels nens i nenes de l’escola l’any 1940.
Del llibre La Tallada d’Empordà, mestres i vida a l’escola en temps de la
segona República.

Acabada la guerra, el tornem a trobar a la Tallada. Ara, però,
s’ha casat i vol instal·lar-se al pis del mestre i així ho comunica a l’alcalde:
“Acto seguido el Presidente [l’alcalde] dió cuenta a los reunidos de la petición hecha por el Sr. Maestro Nacional de
este Municipio D. Jaime Lloberas con referencia a los deseos
que tiene este de habitar la casa destinada a vivienda para
los Sres. Maestros. Viendo el Sr Alcalde y Gestores (?), el mal
estado que está actualmente, por unanimidad, se acuerda
proceder a todas cuantas reparaciones de puertas ventanas
sean necesarias” (acta de 9 d’octubre de 1940).

Doncs, “al [local] que actualmente servia de Almacén”.
Vet aquí, doncs, que per col·locar el mestre van haver de desplaçar el ple de l’Ajuntament i tancar al magatzem l’oficina
del Partit Únic. En tot cas, la causa s’ho mereixia, perquè el
Sr. Lloberas era un mestre molt apreciat en el municipi —hi
té un carrer dedicat— i fins i tot en el moment del més negre
franquisme a la Tallada van tenir clar que l’educació anava
per davant de totes les altres coses. O almenys així ho sembla, llegint les actes municipals.

RAMON CASARES

Fins aquí tot va sobre rodes. Però el mestre vol com a menjador el local on l’Ajuntament fa els plens i no sembla cosa
de deixar el nou mestre sense una peça on menjar. Decideixen, doncs, “habilitar un nuevo local para sesiones de esta
Corporación”.
2 Tant el pis del mestre com els altres locals que s’esmenten eren en
l’actual edifici de l’ajuntament de la Tallada.
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Àlec Wilson: crear, dissenyar i
treballar amb les mans
Sempre has sigut un manetes?
Des que me’n recordo que ho sóc.

Hem anat a veure l’Àlec a casa seva, a Marenyà.
Ens rep amb una pila de quadres als braços i ens
fa passar a una gran sala plena de garrafes buides,
pòsters emmarcats (“originals”, remarca l’Àlec) i
un gos de fusta mexicà policromat extraordinari. L’Àlec va néixer a Londres, però de molt petit
els seus pares ja es van instal·lar a Marenyà.1 Té
quinze anys i fa quart d’ESO a l’institut de Verges.

En general començo
per una idea, però
el resultat final
mai no és el mateix
que la idea

Alguna gent ha coincidit a definir l’Àlec com a
“manetes, inventor i creatiu”, cosa que no deixa
de ser insòlita en un noi de quinze anys. Com
que a Aspre i pla som incondicionals de la creació
l’hem volgut entrevistar.

D’on et vénen les idees?
De coses que veig. Normalment les busco a internet i en trec moltes idees. I
L’Àlec de petit. Foto: Daniela Israel-Wilson
també arreglo coses que no funcionen.
Hi estàs d’acord, que ets “manetes, inventor i creatiu”?
O en faig de noves a partir d’elements diferents, com per
S’ho rumia una mica: Hi estic d’acord.
exemple ajuntar una moto i una bicicleta per fer una motocicleta o una bicicleta amb motor.
Ja es pot veure que l’Àlec és de poques paraules, però intenta
que aquestes paraules siguin justes i precises.
Quines són les creacions de què et sents més satisfet?
Potser d’un carro per a la baixada de carretons de Bellcaire,
era com un cotxe de carreres.
D’on et ve l’interès pels invents? Hi ha algú en la teva
família que també sigui un manetes?
El meu pare sempre ha pintat com a afició i li agrada consExplica’ns com va anar...
truir coses. El meu avi per part de mare és enginyer indusAmb el meu pare, vam trigar tot un estiu per fer el carretó. El
trial, treballa en una planta nuclear a Alemanya i quan anava
primer any hi vaig baixar i vaig arribar al final. No va ser dels
a casa seva sempre féiem alguna cosa junts, i la meva mare
més ràpids (vaig arribar el penúltim), però ens van donar el preés dissenyadora.
mi a l’originalitat. És clar que tampoc érem gaires participants...
Com és el procés per generar un invent? Què t’inspira?
Tot. En general començo per una idea, però el resultat final
mai no és el mateix que la idea.
Això ja ho deia Plató: les idees són perfectes, però les
realitats, no tant...
No és ben bé això: a mesura que vas avançant la idea canvia,
s’adapta a allò que fan les mans.

Un “invent” amb fusta. Foto: Daniela Israel-Wilson

Però hi ha cap procediment determinat?
No hi ha cap patró conscient. Bé, potser algú l’hi podria trobar, però jo no en sóc conscient. Segueixo un procés molt

1 Vegeu Aspre i pla n. 7, “Can Payet, la nostra nova llar”, pàgs. 23 i 24. La Tallada, 2010.
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Racó jove
Has cobrat per alguna creació?
Sí, personalitzo comandaments de Play Station, o
mòbils a petició, els pinto. Mireu —ens ensenya
diversos treballs a la pantalla del mòbil—. Utilitzo pintura en esprai i plantilles. Els dissenys són
meus. Per fer-ho poden cobrar-te molts quartos i
jo cobro molt menys. Així em pagaré el viatge de
final de l’ESO.

A la baixada de carretons de Bellcaire.
Foto: Daniela Israel-Wilson

Amb el seu pare i el carro per a la baixada
de carretons. Foto: Daniela Israel-Wilson

intuïtiu. En general, no faig croquis ni prenc mides, és la diferència amb el que faria el meu avi.
Els invents són cars? D’on treus els materials?
No són cars perquè utilitzo materials de deixalleria, que no
costen diners. De petit feia servir més la fusta i ara faig servir
més tota mena de metalls com ara ferro, coure...
Deus tenir un bon taller.
Sí, hi ha de tot, fins i tot serres radials, i hi puc fer soldadura
tant de metalls com de circuits (amb estany, etc.).

Actualment tens algun invent entre mans?
Sí. Vull fer un trike: un tricicle amb una roda grossa al davant i
al darrere dues rodes de carretó recobertes de tub de PVC per
poder derrapar en les baixades i els revolts.
Tot això et distreu dels estudis?
No hi influeix. El que passa és que jo en algunes matèries no
sóc gaire bo.
Ho discutim i acaba reconeixent que potser és que hi ha coses
que li interessen més i d’altres que no li interessen tant. De fet,
alguns professors valoren molt les seves habilitats: A l’escola
em venien a buscar per fer alguns treballs. A l’insti no tant.
Com et veus en el futur?
No sé què faré, però no vull cap feina d’oficina.
A mi m’agrada treballar amb les mans. En tot
cas m’agradaria fer disseny gràfic i disseny de
producte, com la meva mare. I també disseny
per ordinador: Photoshop, edició de vídeo i
disseny de pàgines web.

Això és millor que a l’institut!
En acabar l’entrevista visitarem aquest taller, que sembla
un immens embolic de trastos,
objectes sense cap utilitat aparent i màquines diverses. Enmig
d’aquest galimaties hi ha una vella Harley Davidson a mig muntar —un antic projecte del pare
de l’Àlec. En un racó, l’armadura
d’una premsa hidràulica per fabricar patins d’skate. Quadres de
l’Àlec que representen un Cadillac i un Chevrolet. En un traster adjunt hi veiem l’híbrid de
bicicleta i moto, que és, de fet,
una motocicleta antiga. Aquest
sembla un dels mons de l’Àlec.
N’hi ha d’altres però.
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Hi ha altres coses que t’interessin?
Sí, m’interessa molt la robòtica, l’electrònica i la
informàtica. Ara faig un curs de robòtica, i puc
dissenyar algun aparell senzill per fer que els
llums s’encenguin o s’apaguin a distància amb
la veu, per exemple.

Hem acabat discutint què hi ha d’art i què
d’enginyeria en els interessos de l’Àlec. I
què hi ha de creació en els objectes més
pràctics. Però aquesta ja seria una altra història, que no sembla preocupar gaire l’Àlec:
per a ell tot s’encadena i es relaciona i no té
necessitat de posar límits ni etiquetes a allò
que li interessa mentre pugui treballar amb
el cap... i, sobretot, amb les mans.

L’Àlec durant l’entrevista. Foto: Ramon Casares

ABRIL SAIS
RAMON CASARES
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Córrer per no anar enlloc?
L’enorme progrés material que vivim les societats desenvolupades
té moltes conseqüències col·laterals. Una, preocupant per al nostre
benestar, és el sedentarisme. Tenim cotxes que es mouen per nosaltres,
treballem o ens divertim amb l’ordinador ben asseguts,
els mateixos pagesos llauren, planten, recullen, etc. des dels tractors,
podem comprar on-line, etc. Sovint no ens cal moure’ns.
El contrari del sedentarisme és
l’activitat física. Quan és reglada, ja es considera esport. Podem caminar per anar a treballar o a buscar bolets; podem
caminar només per moure’ns;
podem caminar segons les regles de la marxa nòrdica. Tot
és fer activitat física i només en
l´últim cas és també un esport.
Doncs bé, si l’activitat física ja
no és imprescindible, moltes
vegades, en el nostre dia a dia,
per què cal fer-ne? Per què cal
córrer per no anar enlloc? (o caCaminada popular a Canet.
minar o nedar o anar en bicicleta, etc.). La millor resposta, segons els coneixements actuals,
és ben simple: cal fer activitat física, del tipus que sigui, per
fer salut. Aquest és l’objectiu essencial de l’activitat física
que volem defensar en aquest escrit. Per això, deixarem
de banda tant l’esport professional (que no sempre és bo
per la salut i té clarament uns altres objectius) com també
la pràctica de l’activitat física vinculada al culte al cos (per
exemple, la vigorèxia), finalitat que pot ser contrària a una
vida saludable.
Entenem el concepte salut en el sentit ampli que va introduir
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1946: “la salut
és un estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència de malaltia”. És clar que aquest benestar
és un estat ideal, impossible d’assolir completament, però
és l’horitzó de referència que ens cal tenir. A més, aquesta
definició ens fa conscients de la gran complexitat del nostre
benestar, en la mesura que ens diu que cal tenir en compte no només l’aspecte físic sinó també el mental i el social
(i, alguns afegirien, l’espiritual). Doncs bé, volem defensar
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que l’activitat física, feta amb la mesura adequada a l’estat de cadascú,
és una condició important (tot i que
no suficient) per millorar el nostre benestar en totes aquestes dimensions.
La nostra salut se sosté sobre moltes
potes. La gran pota genètica la rebem i nosaltres no hi podem fer directament res. Ara bé, sí que podem
afavorir la salut en totes les potes que
depenen del nostre estil de vida, com
l’alimentació i l’activitat física que
fem o deixem de fer.
A continuació fem una relació de les
raons que ens donen els experts (que
sovint estan interrelacionades) per
defensar l’activitat física (Font: Pla d’activitat física, esport
i salut. Generalitat de Catalunya i Ministerio de Sanidad.)

A. Beneficis físics/fisiològics
Redueix el risc de patir malalties cardiovasculars,
hipertensió arterial, càncer de còlon i de mama
i diabetis (tipus B).
Ajuda a controlar el sobrepès, l’obesitat i el
percentatge de greix corporal.
Enforteix els ossos perquè augmenta la densitat òssia i,
per tant, implica menys risc d’osteoporosi, sobretot si
ja es fa de jove.
Enforteix els músculs i millora la forma física i l’agilitat.
En general, els estudis indiquen que tot l’organisme en
surt beneficiat, de fer activitat física.
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B. Beneficis mentals/psicològics
Millora l’estat d’ànim i, per tant, redueix el risc de patir
estrès, ansietat i depressió.
Augmenta l’autoestima.
Ajuda a dormir millor: menys risc de patir insomni i
interrupcions del son.

Segons els coneixements actuals,
és ben simple: cal fer activitat física,
del tipus que sigui, per fer salut
C. Beneficis socials
Afavoreix la sociabilitat.
Augmenta l’autonomia i la integració social.

En general, proporciona benestar psicològic. Hi ha nombrosos estudis que relacionen la salut mental de la població i els hàbits d’activitat física. Així mateix, hi ha estudis
que indiquen que els programes d’activitat física redueixen
considerablement els símptomes d’ansietat i depressió.

Hi ha estudis que indiquen
que els programes d’activitat física
redueixen considerablement els
símptomes d’ansietat i depressió

De manera general, podem dir que l’activitat física millora clarament la nostra qualitat de vida i, per tant, els
seus beneficis són indubtables, tant individualment com
col·lectivament.
Així doncs, córrer per no anar enlloc? No! Córrer per gaudir
de més salut física, mental i social. Córrer per viure millor. O,
com diu l’Arcadi Alibés en el títol del seu llibre, Córrer per
ser feliç.

PAU SAGUÉ VILAVELLA
(Graduat en C.A.F.E.)
NOTA DE LA REDACCIÓ
Al nostre municipi es fan diverses activitats físiques. Dues es
fan setmanalment a un local del mateix Ajuntament, prèvia
inscripció i pagament (25 euros/mes). Són:
Ioga
Cada dilluns de les 19 a les 20 h.
Qi Gong. Meditació
Cada dijous de les 19.30 a les 20.30 h.
Ambdues, de manera diferent, treballen tant el cos com la
ment. Els seus beneficis estan cada vegada més confirmats.
La inscripció continua oberta.
Marxa nòrdica a la platja de Pals.

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134
LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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Mindfulness, en poques paraules
Què és el mindfulness
o atenció plena
Mindfulness, en anglès, es tradueix com ‘atenció plena’.
Però no és tenir la ment a vessar, plena de coses, sinó al
contrari, és estar present, amb la ment completa, oberta i
curiosa, amb tota l’atenció posada en l’aquí i l’ara. Mindfulness és ésser conscient. Ésser conscient del moment present
tenint molt en compte el teu cos, el que sents, el que penses
i el que està passant al teu voltant. Mindfulness és també
una actitud davant la vida, una manera d’entendre’t a tu
i de relacionar-te. I una eina terapèutica. Moltes coses, oi?
No. Realment és molt molt simple. I d’aquí la seva grandesa.
Perquè mindfulness, en poques paraules, és:
Estar atent al moment present i a res més.
I per estar atent entenem escoltar el nostre cos,
els nostres pensaments, els nostres sentiments
i el nostre entorn més immediat.
En fer-ho, esdevenim conscients. Conscients
de nosaltres mateixos. I això ens fa més lliures,
més capaços de decidir el que volem i cap on
volem anar.
Canviem la perspectiva des d’on observem la nostra
vida. Des d’on ens veiem a nosaltres mateixos.
Ens tornem a preguntar “qui sóc?”.
Per fer-ho, ens ajudem de la respiració.
La respiració com l’àncora que ens porta a l’aquí i
l’ara, que ens acompanya des del dia que naixem
fins al dia que morim; hi és sempre, no para mai, és
el nostre recurs per mantenir-nos en el present. Un
recurs fàcil, barat i accessible a tothom.
El mindfulness es practica, s’entrena. La pràctica és
el camí i l’arribada a la vegada. A través de la pràctica millorem, avancem. La pràctica del mindfulness
s’assembla molt al que entenem per meditació.
Així doncs, una possible definició de mindfulness
bastant col·loquial seria: és meditació a l’occidental.
És la meditació budista traduïda al nostre sistema
cultural: pràctic, estructurat, sistematitzat i amb un
objectiu clar.
El mindfulness és també una eina terapèutica que
té el suport de l’evidència científica.
Realment, és molt senzill d’explicar; posar-ho en
pràctica implica una mica més de repte.
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L’actitud mindful implica:
No crítica. Reconeixem sense jutjar els judicis
que apareixen a la ment. Els observem.
Paciència. Sortim del temps. L’ara i aquí.
Curiositat (de descoberta). Mantenir la ment
del principiant.
Confiança.
No esforç. “Enlloc on anar, res per fer ni per
aconseguir”. Es tracta d’estar despert aquí i ara i prou.
Acceptar les coses tal com són, tal com arriben per
conèixer-les bé i després actuar. Deixar anar.
Deixar ésser. Que les coses siguin com són.

D’on ve?
Als anys setanta, en plena època hippie, als EUA, un jove
metge de Boston se’n va anar al Tíbet i a Birmània. Allí el va
fascinar la pràctica de la meditació i la cultura budista.

Jon Kabat-Zinn.

Després d’anys practicant, aquest jove, que es deia Jon Kabat-Zinn, va veure que aquella pràctica podia ser molt beneficiosa per a la resta del món, però que calia “traduir-la”
als valors de la cultura occidental per poder exportar-la amb
èxit. Als anys vuitanta, Kabat-Zinn crea el centre de mindfulness dins de la Universitat de Massachusetts, on s’instaura el
programa REBAP (Reducció de l’Estrès Basada en l’Atenció
Plena). La clau d’aquest èxit és l’eficàcia demostrada en
múltiples estudis d’investigació en format d’assaig clínic
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El mindfulness té arrels
en la meditació budista
tibetana i birmana,
l’exploració del cos i el ioga

Com fer-ho?

que l’han convertit en una eina terapèutica assequible per
al tractament no només de l’ansietat, l’estrès i la recaiguda
de la depressió sinó també per al tractament de l’obesitat,
les addiccions, per enfrontar-se al dolor crònic i per a moltes
altres aplicacions. L’èxit és rotund i la comunitat científica
internacional, a poc a poc, va caient als seus peus, cosa que
n’augmenta de manera exponencial la producció científica
relacionada, i això deriva en noves teràpies (teràpia cognitiva basada en el mindfulness, entre d’altres) i el reconeixement científic de la seva eficàcia en múltiples patologies tant
somàtiques com psicològiques.

Quan cal posar-ho en pràctica?
Quan el recomanaríem?
Avui és un bon dia!! Sempre, cada dia és el moment perfecte per començar a experimentar, a conèixer-te una miqueta més, a relacionar-te amb tu mateix i amb els altres des
d’aquesta nova perspectiva.
Perquè la pràctica sigui efectiva i positiva, és completament
necessària la pràctica continuada, dia rere dia, sis dies a
la setmana. Per això, és important estar motivat, preparat
i compromès amb tu mateix per començar. Normalment,
quan estem passant una època difícil, estressant, amb nervis
o amb baix estat d’ànim, quan hem augmentat massa de
pes per l’angoixa, quan fa temps que no dormim bé, donant
voltes als problemes, o quan estem consumint més alcohol
o tabac del que voldríem... tots aquests serien també bons
moments per començar-ne la pràctica, ja que el fet de tenir
un objectiu clar ens ajuda a estar més motivats a mantenirnos constants.
“La pràctica continuada del mindfulness fa que fem les paus
amb el món i amb nosaltres mateixos, ens reconcilia amb el
present i ens fa més lliures.”
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Tot i que ja fa més de trenta anys que el Dr.
Jon Kabat-Zinn va iniciar el seu programa a
la Universitat de Massachusetts, no ha estat
fins fa pocs anys que ha arribat a les nostres
terres. Això fa que l’accés a cursos i tallers
de mindfulness amb personal ben preparat sigui escàs. Tot i
això, a Figueres i a Girona hi ha centres amb personal molt
ben entrenat i coneixedor de la disciplina i cada vegada hi
ha més espais a prop del nostre poble on s’ofereixen programes específics per a l’inici de la pràctica de mindfulness. Si
no tenim els diners ni la disponibilitat d’acudir a un centre,
sempre podem començar informant-nos-en en profunditat,
llegir sobre el tema (amb els llibres que us recomano, per
exemple) i començar l’aventura sols. Segur que descobrireu
respostes sorprenents.
Com que ara el mindfulness sembla que està de moda, veureu que hi ha multitud de cursos online, lectures i cursos disponibles. Personalment recomano conèixer bé amb qui estem
aprenent i anar a les fonts originals, com per exemple els llibres de Jon Kabat-Zinn mateix. Si el que volem és resoldre un
problema més específic o greu (addiccions, trastorn psicològic
o psiquiàtric) és convenient fer-ho amb un bon terapeuta que
tingui la formació de mindfulness complementària de la de
psicologia o psiquiatria. En aquests casos, i sempre, posar-se
en mans d’un bon professional és essencial.

Lectures recomanades:
Mindfulness per a principiants. Jon Kabat-Zinn.
Editorial Kairós. Un molt bon llibre per iniciar-se en
el món del mindfulness. Fàcil de llegir, amè, amb
missatges clars i curts. S’acompanya d’un CD
amb àudios per començar-ne la pràctica, i en català!
Vivir con plenitud las crisis. Jon Kabat-Zinn.
Editorial Kairós. Seria la base de la pràctica del
mindfulness en profunditat. La base del programa
de reducció de l’estrès en vuit setmanes.

IRENE FALGÀS
Metge especialista en psiquiatria
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Obrim boca

Dolços de Nadal
El torró és un producte que arriba a les taules per Nadal en preparacions
industrials o artesanals, però també es pot fer a casa o aprofitar els torrons
sobrants per fer una altra mena de dolços. En Nacho Vila ens ha fet arribar
aquestes dues receptes ben nadalenques

Torro de crema cremada
Ingredients

P500 g de sucre
P500 g d’ametlla en pols
P9 ous
P100 ml d’aigua

1 Es fan bullir 400 g de sucre amb l’aigua. Al cap d’uns

4 Quan es refreda es gira i es treu del motllo.

cinc minuts el sucre ja està perlat i s’apaga el foc.

5 Simultàniament es prepara una crema amb 3 ous

2 Simultàniament es barreja l’ametlla en pols i 6 rovells
d’ou. S’hi pot posar una mica de vainilla (opcional).

sencers i 100 g de sucre. Es barreja tot i es posa durant
2 minuts al microones.

3 A la barreja s’afegeix el sucre perlat i es posa en un

6 Es deixa refredar i es posa amb una espàtula sobre el

motllo d’alumini folrat amb paper per fornejar (paper per
al forn). Ha d’estar ben premut.

torró. Finalment es posa una mica més de sucre per sobre
i es crema.

Crema de Xixona
Ingredients

P300 g de torró de Xixona
P300 g de xocolata blanca
P200 g de pinyons

1 S’esmicola el torró de Xixona.
2 Es fon la xocolata blanca durant dos minuts al microones.
3 Es torren els pinyons (al forn a 150 graus).
4 Es barregen els tres components quan la temperatura ha baixat
a uns 30 graus.

5 Es posa en un motllo prement fort i quan es refreda està
llest.
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Viu el Nadal

a la Tallada
d’Empordà

VIII Campionat de Tennis Taula

Dissabte 17 de desembre, 16 h. Empordanet. Inscripcions 30 min. abans. Cal portar pala.

Taller de circ (de 6 a 16 anys)

Dimecres 28 de desembre, de 10 a 13 h. Empordanet. A càrrec de l’Escola de Circ de la Bisbal.
Places limitades. Inscripcions ﬁns al 20 de desembre a mlucero@baixemporda.cat.

Cinema de Nadal, amb crispetes!

Dijous 29 de desembre, 17 h. Sala de l’Ajuntament.

Contes musicats (de 3 a 8 anys)

Divendres 30 de desembre, de 11 a 13 h. La Caseta.

Recollida de cartes pels Patges reials i Caga Tió

Dissabte 31 de desembre. 11:30 h. Tor i 12 h. Tallada, on seguidament cagarem el Tió.

Taller de cuina de Nadal: Gingerbreads

Dimarts 3 de gener, de 17 a 19 h. La Caseta. Places limitades. Inscripcions ﬁns al 20 de
desembre a mlucero@baixemporda.cat.

Vine a les

Taller de fanalets

Dimecres 4 de gener, de 10 a 12 h. La Caseta.

Cavalcada de Reis

Divendres 25 de desembre,

Dijous 5 de gener, 18:30 h Tor i 19:45 h. la Tallada.

Pessebre vivent i Concert de Nadal
Diumenge 8 de gener, 18 h. Església de la Tallada.
Ajuntament
de la Tallada
d’Empordà

Quines!

Col·labora:

17:30 h a la Tallada.
Diumenge 1 de gener,
18h a Tor.

