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Després de la pedregada de l’estiu, la calor ens va fer suar
de valent però ens la vam espassar amb remullades i parant
la fresca als vespres. L’estiu ens va portar les festes majors
dels nostres pobles i, aquest any a les seves acaballes, la
fira ErAquari. Va quedar ben palès que, tot i ser petit en
nombre d’habitants, el nostre municipi és gran en persones. La participació i el compromís per part de tothom va
ser extraordinari. Enhorabona a tots i a totes!
Arribats al setembre, s’inicia el curs escolar, es retorna a
l’activitat quotidiana i l’aire que ens envolta ja fa olor de
tardor. És temps de recollir el blat de moro i les pomes i,
aquest any, també el fruit de la llavor sembrada l’any passat
tot fent via l’11 de setembre. Alguns, com diu l’escriptor
Jaume Cabré, ens hem volgut guardar un lloc a la història
formant part del tram 623 de la Via Catalana. Estem cansats, per no dir farts, de la crisi i dels casos de corrupció
que ens sacsegen i que posen cada dia més persones en situacions de vulnerabilitat econòmica i social, i per això ens
manifestem i diem PROU! Davant però d’aquesta situació,
és important destacar la resposta solidària de les persones
senzilles del carrer a través de la seva participació en iniciatives com el Gran Recapte d’Aliments o en la Marató
de TV3, que haurien de ser una lliçó per a tots aquells que
només estan pendents dels homes de negre i, que segons
diuen, ara ja no ens vigilen.
Pel que fa a la Tallada, les obres del projecte “Viure al poble” també encaren la recta final. Han estat uns mesos
d’incomoditats, però el resultat haurà valgut la pena. A la
primavera, està prevista la inauguració del conjunt de les
actuacions d’aquest projecte.
Ara, i reprenent el fil del principi d’aquest editorial, comencem ja a sentir l’esperit de Nadal, aquell que ens predisposa
a compartir el nostre temps amb aquells que apreciem al
voltant de la taula de casa i a la vora del foc per resguardar-nos del fred de l’hivern, que ens fa sentir generosos,
fer-nos bons propòsits i oblidar les nostres diferències. Recordeu, però, que allò que ens cal és mantenir viu aquest
esperit tot l’any.
Fins al proper Aspre i Pla. Bon Nadal!
Consell de Redacció
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Fets i gent

Desfilada de moda per a Oncolliga
Organitzat pel Taller de Costura i amb la col·laboració de
molts voluntaris, vam celebrar una desfilada de moda a benefici d’Oncolliga Girona. La recaptació va ser de 769,13 euros.
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Actes reivindicatius
La Via Catalana

La N-II, tenyida de groc per una bona causa.

Onze de Setembre
al Puig Segalar

El cim del Puig Segalar ens va agermanar amb veïns d’Albons, Garrigoles, Ventalló i Viladamat.

Rius de Llibertat

La Festa Major de Tor va coincidir amb aquesta iniciativa per escalfar motors
de cara a l’Onze de Setembre.

El 14 de juliol, dins els actes de Rius de Llibertat, el gastrònom Jaume Fàbrega
va oferir una interessant xerrada a la piscina municipal.

9 de novembre de 2014
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Activitats d’estiu
Aquagym

Caminada nocturna

Futbol Festa Major 2013
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Bicicletada

Sardinada

Campionat de parxís
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Casal d’estiu

C/ La Bisbal a Figueres, s.n. (C/31, Km 359)
17134 La Tallada d’Empordà GIRONA
		
Shaun
Jennings mobile: (0034) 629 743 327
		 director tel/fax: (0034) 972 780 638
		
email: info@icasl.net
Servei de bugaderia i Venda de mòduls

Desembre 2013
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Canet
Halloween

Jazz a Canet

La Big Band de l’Escola de Música de Torroella ens va
fer passar una molt bona estona.
Un costum que arrela cada any amb més força: castanyes, moniatos i nit de la por.

Sant Mateu 2013

Jocs de cucanya.

Sopar d’estiu

Un costum agradable que el bon temps facilita.

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

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8 - 17142 - VERGES (Girona)
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17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Marenyà
Festa Major

Halloween

La mainada de Marenyà també va sortir a fer por i recollir xuxes.

Sopar de veïns

En Joan Andreu controlant el punt de cocció...

Una imatge del taller de scrapbook.

Desembre 2013

El sopar dels veïns a la plaça, com és tradicional.
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Fets i gent

Empord’Art
II Concurs de fotografia

Joan Maria Pareta
Núvol d’estornells
al vespre
1r premi categoria B:
joves/adults

Marta
Álvarez Costa
2n premi
categoria B:
joves/adults
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Maria
Cufi Batlle
3r premi
categoria B:
joves/adults

Alicia
Peinado Cufi
1r premi
categoria A:
nens/nenes
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Fets i gent

Empord’Art

Habitants empadronats: 467 (el 12/12/2013)
Hi ha hagut 11 empadronaments i 3 baixes per canvi municipi.

NAIXEMENTS:
Juna Puigdellívol Fabrellas (la Tallada) 15/10/2013
Abril Gràcia Bello (Tor) (11/11/2013)
DEFUNCIONS:
Cap

Meteorologia

Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Temperatura
mitjana període
1984-2013

Temperatura
mitjana
2013

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2013

Pluviometria
acumulada
2013

20,5
23,1
23,1
19,8
16,2
11,2

20,0
23,6
23,2
19,8
18,0
11,0

41,4
29,3
33,0
65,6
108,6
70,2

23,8
43,6
24,9
24,4
15,4
147,9

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

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC // LA TALLADA D’EMPORDÀ 2013
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Temperatura [ºC]

Pluviometria [mm]

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2013
Pluviometria
acumulada 2013
Temperatura
mitjana període
1984-2013
Temperatura
mitjana 2013
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La Colla del Sinofós

Benvolguts/des amics i amigues,
Finalment ha arribat la fred i els nostres carrers fan olor de xemeneies enceses; temps
per reunir-nos davant del foc i xerrar una mica de tot per fer passar el temps. Els dies i
sobretot les tardes es fan molt llargues… però el dimecres la Colla té per costum anar
a La Caseta a compartir moments d’esbarjo, exercici al Parc de Salut, solidaritat i bon
humor, que són coses que segons tots els experts són el millor remei per mantenir
bona salut i també contra l’envelliment. I com sempre, unes fotos de totes les nostres
activitats, que com ja veureu, no parem! Com sempre, unes fotos de totes les nostres
activitats que, com ja veureu, no parem quiets!
Us recordem que som a La Caseta tots els dimecres no festius, o que no hàgim anat a
fer una sortida, a partir de les de la tarda, fins cap a les vuit del vespre fent aquestes
activitats. Tothom serà molt ben rebut.
Salut a tothom.

Xerrada de cuina saludable

TALLER
MECÀNIC

Joan
Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària

Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
Tel. i Fax. 972 78 00 67

Desembre 2013

13

La Colla del Sinofós

Sortida a l’Estartit

Elna i Museu de l’Exili

Vàrem visitar el Museu de l’Exili i vàrem gaudir d’un bon dinar al Centre
Comercial Gran Jonquera.

Curs d’exercici físic
i prevenció de caigudes
15, 22, 29 de gener i 5 de febrer
a partir de les 3 de la tarda a La Caseta.
Obert a tothom i gratuït.
La maternitat d’Elna.
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Lourdes
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La Colla del Sinofós

Teatre:

Castanyada

Cançó d’amor i de guerra

Una sortida cultural que ens va fer passar una bona estona.

Bon ús dels
medicaments

Ummmm! Segur que eren molt bons.

El farmacèutic de Verges, Josep Vilabrú, ens va oferir una interessant
xerrada.

Túnel del Vent
d’Empuriabrava i Peralada

La Fina s’atreveix amb tot!
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Érem una bona colla!
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Manualitats
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Cultura popular
Conte de transmissió oral de pares a fills,
o millor dit d’avis a néts, aportat per Pere Pagès:

El nan de la pipa
Heus aquí que una vegada hi havia un nen que sempre anava plorant pel carrer. Un senyor que passava per allà li preguntà:
—Per què plores, nen? Què et passa?
Ell contestà:
—És que quan vaig a l’escola els altres nens sempre em peguen i si m’hi torno sempre em guanyen i no hi tinc res a fer.
Aquell senyor, que portava una mangala (bastó molt fort i
gruixut), li digué:
—Mira, aquí tens aquesta mangala i quan us baralleu i et
peguin tu et defenses amb ella.
El nen li donà les gràcies, i així ho va fer. Quan els nens
anaven per pegar-lo ell es defensava amb la mangala, els
guanyava i els feia plorar a tots.
El senyor mestre, davant de l’enrenou que això produí,
l’expulsà de l’escola.
Així és que el noi marxà del poble i se n’anà mont enllà. Vet
aquí que quan feia una estona que caminava es trobà amb
un altre noi més o menys com ell. Es saludaren i es preguntaren com es deien. El noi que va trobar pel camí li va dir
que es deia Arrencapins. En preguntar-li el perquè d’aquest
nom el noi li digué:
—És que jo sóc molt valent i quan agafo un pi, l’arrenco, per
molt gros que sigui —I continuà—. I tu com et dius?
—Jo em dic el Noi de la mangala —I li explicà que ell també
era molt valent, i que amb aquella mangala màgica guanyava
a tothom.
—Bé, doncs, anem, anem, ja som dos valents.
Quan ja feia una bona estona que caminaven es varen trobar
amb un altre xicot com ells.
—Hola, noi! On vas? I com et dius?
—Doncs mireu, me’n vaig mont enllà i em dic Giramuntanyes.
—Caram quin nom!
—Em dic Giramuntanyes perquè jo sóc molt valent i quan
faig força sobre una muntanya, la giro de costat.
—Doncs ja anem bé, ja en som tres de valents.
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El de la mangala i l’Arrencapins li explicaren al nou company
el perquè dels seus noms i tots junts se n’anaren caminant.
Bé doncs, cap al tard, quan ja començava a ser vespre o força
fosc, no gaire lluny d’allà veieren una casa abandonada. Hi
anaren i es digueren entre ells:
—Mira, aquí estarem bé, la farem la nostra casa —I se
n’anaren a dormir perquè l’endemà es volien llevar ben
aviat, i com que s’hi volien quedar varen començar per distribuir-se la feina.
El de la mangala digué:
—Jo i l’Arrencapins podríem anar al camp a treballar, i tu,
Giramuntanyes, et podries quedar a fer el dinar —I així ho
van fer.
Quan en Giramuntanyes estava fent bullir l’olla al foc va sortir de per allà un nan molt petit, amb un cap molt gros i
fumant una pipa grossa com ell. Aquell nan s’assegué a la
vora del foc i a cada pipada que feia obria l’olla i hi tirava
una escopinada a dins. En Giramuntanyes, en veure-ho, el
va avisar i li va dir que era molt brut i que no volia que fes
allò. Però aquell nan de la pipa, com si no hagués sentit res,
i a cada pipada, la gran escopinada.
En Giramuntanyes el va tornar a avisar, però ell, res de res,
fins que es varen barallar. El nan de la pipa, a cops de pipa,
i en Giramuntanyes es defensava com podia. O sigui, que el
nan de la pipa el va ben estomacar i quan el va haver guanyat el nan va desaparèixer.
Quan els altres dos companys arribaren del camp no es podien creure que un nan hagués pogut guanyar en Giramuntanyes.
A l’endemà acordaren que l’Arrencapins es quedaria a fer
el dinar.
Igual que el dia abans, quan l’olla ja bullia al foc tornà a
presentar-se el mateix nan, també s’assegué a la vora del foc
i també a cada pipada feia la gran escopinada. L’Arrencapins
l’avisava, però ell, ni cas.
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—Mira que jo no sóc pas el d’ahir —li digué l’Arrencapins.
Però ell continuava fent el mateix. Es varen barallar i el nan
el deixà ben baldat.
Els dos companys, quan arribaren del camp, també varen
quedar sorpresos que un home tan petit pogués guanyar un
xicot tan valent.
L’endemà, el Noi de la mangala digué que es quedava ell i
que ja espavilaria aquell paio.
Quan l’olla començava a fer la xup-xup es tornà a presentar
aquell personatge tan estrany, i igualment com els dos dies
anteriors, s’assegué a la vora del foc i passà el mateix. Una
bona pipada, obrir l’olla, i la gran escopinada a dins.
El Noi de la mangala, que ja li havia pujat la mosca al nas,
li digué:
—Mira que jo no sóc pas com els altres dos d’ahir i abansd’ahir, eh?! —I El nan de la pipa, res, com si sentís ploure.
Amb aquestes que el Noi de la mangala, en veure que no
li feia cas, li va ventar un cop de mangala, que el nan li va
tornar amb un cop de pipa, i ja la vàrem tenir armada. Un a
cops de pipa i l’altre a cops de mangala, fins que el nan de
la pipa, en veure’s guanyat, va marxar corrents a amagar-se
sota una llosa.
Quan arribaren els altres dos companys el Noi de la mangala
els ho va explicar tot, i els va dir:
—El nan, en veure’s estomacat, ha vingut fins aquí, ha aixecat una llosa i s’hi ha posat a sota.
—Hem d’aixecar la llosa i mirar si el trobem —van dir tots tres.
Aixequen la llosa i hi troben un pou fosc i molt fondo.
—Hem de baixar-hi i agafar aquest nan.
Primer es va oferir per baixar en Giramuntanyes, però digué:
—Si veig que és massa fondo tocaré aquesta campaneta
—que havien trobat per allà—, i em torneu a pujar cap a dalt.
Ell sí que començà a baixar i els companys li anaven donant
corda. El pou era molt fondo, en Giramuntanyes no avisava,
però tampoc arribava mai a baix, així que agafà i féu sonar la
campaneta. Tot seguit, els companys el pujaren cap a dalt.
—Ara baixo jo —digué l’Arrencapins, i el mateix, en veure
que no arribava mai a baix també tocà la campaneta i els
companys també estiraren la corda i cap a dalt.
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—Ara li toca al de la mangala.
Però ell va proposar una altra condició. Si tardava massa
d’arribar a baix tocaria la campaneta, però en comptes de
pujar-lo altra vegada cap a dalt volia que deixessin anar
la corda de cop per poder arribar més aviat a baix. I així
va ser.
Quan va ser a baix es va trobar amb una estança molt
gran, maca i amb molta claror. A dins l’estança hi havia el
nan de la pipa amb una dona vella molt lletja i despentinada que tenia uns ullals molt i molt grossos, com si fos
una bruixa.
En trobar-se amb el nan de la pipa es varen barallar de
nou, l’un a cops de mangala i l’altre a cops de pipa. Com
que el de la mangala era molt valent, va guanyar al nan
de la pipa, a qui va ben estomacar. Després li va manar
que marxés i que mai més tornés.
Així va ser. Quan el nan de la pipa va haver desaparegut,
aquella dona vella, lletja i despentinada es transformà en
una noia jove i formosa amb uns cabells rossos com un fill
d’or, igual que una princesa d’un conte de fades.
El de la mangala volgué rescatar aquella “princesa” fent
sonar ben fort la campaneta. L’Arrencapins i en Giramuntanyes, que encara eren a dalt del pou, en sentir-ho li
tiraren una corda ben llarga perquè pogués pujar.
El de la mangala féu pujar primer la formosa “princesa”.
L’Arrencapins i en Giramuntanyes, en veure que havien
pujat una noia tan maca, ja no es varen recordar del de
la mangala i se’n varen anar amb la noia deixant el noi a
baix del pou.
El de la mangala prou anava tocant la campaneta, però
res. El pobre noi, a baix al pou!
Bé, el noi va mirar d’anar pujant com va poder i aconseguí
després de molts esforços arribar a dalt. Va anar a cercar
aquells dos amics i la noia, que ja havien marxat d’allà;
després de cercar-los pertot arreu, els va trobar i els va
recriminar el seu comportament, ja que no havien demostrat ser gaire bons amics.
La noia es va enamorar del valent de la mangala.
Es varen casar i varen ser molt feliços tota la vida.
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Sumar és créixer

El viatge impredictible
Aviat farà dotze anys que vaig decidir comprar una casa a la Tallada.
Jo en aquell moment encara no ho sabia, però aquella casa
es convertiria en la casa de la meva vida.
Ara farà deu anys que, després d’un canvi familiar que em
va fer obrir els ulls i adonar-me que havia trobat allò que
sempre havia desitjat, m’hi vaig instal·lar definitivament,
fugint d’un entorn urbà sempre detestat, però al qual em
trobava lligat per raons professionals principalment i també per la persistent negativa de la meva família de canviar
de residència per instal·lar-se en un entorn rural.
Al començament no va ser senzill compaginar la vida al
poble amb la meva feina de despatx a Barcelona. No era
només la distància, sinó la dedicació exhaustiva que demana la meva professió d’advocat —recordo amb carinyo el
que deia el meu estimat profesor i catedràtic Pi i Sunyer:
“la abogacía es una amante exigente”—, però a poc a poc
em vaig anar organitzant i me’n vaig anar sortint, i també
desenvolupant paral·lelament un procés de supressió de
múltiples coses i prejudicis inútils i superflus, procés que
recomano a tothom.
El fet de viure a la Tallada em va permetre, a més, dedicarme a una de les meves passions —potser l’única— que
m’ha acompanyat tota la vida: els cavalls. Tot i que la finca
que vaig comprar és un pel justa per a aquesta finalitat,
me les vaig arreglar amb tres eugues i un semental pura
raça espanyola, per criar poltres de sella. Tot plegat pura
afició, ja que era una producció minimalista. L’assumpte es
va acabar el 2007, any d’inici de la crisi, quan el mercat del
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cavall de lleure es va ensorrar per no aixecar-se mai més, o
almenys no com era abans.
Des d’aleshores, continuo tenint un parell de cavalls de sella i enganxe, per passejar, fer rutes i gaudir de la sempre
satisfactòria experiència de tractar (“remenar”, en dic jo)
uns animals que, per un inexplicable pacte que es perd en
el inici dels temps, accepten sotmetre’s a la nostra mà a
través d’un nexe d’unió tan antic com el món, sempre que
els tractis com déu mana.
Sóc amant de la soledat i em reconec com poc sociable, requisits que la meva vida a la Tallada complia sobradament.
Però la vida fa tombs sorprenents, i fa set anys algú allà dalt
va decidir que ja n’hi havia prou i va arribar la Mari Àngels
amb la seva filla Clàudia, que aleshores tenia quatre anys.
Reconec que la rebuda inicial no va ser gaire afortunada
perquè quan tan sols portaven dos dies a casa va esclatar
l’incendi de la nit del 6 d’agost del 2006, del qual vàrem
haver d’escapar per cames, però —deo gratias— ens en
vàrem sortir força bé.
Evidentment, la meva forma de vida ha canviat com de la
nit al dia, però a vegades, inexplicablement, la mateixa vida
ens dóna una segona oportunitat, i ara sóc molt feliç, sobretot des del naixement de la petita Valèria, que el proper
abril farà cinc anys.
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És obvi que l’Empordà, del
qual estic enamorat des que el
vaig conèixer durant la meva
adolescència, és una terra
d’un cert risc. No només són
els esmentats incendis, sinó
l’enorme nevada de fa uns
pocs anys, els tornados ocasionals com el que ens va arrencar
una gran acàcia que feia ombra als cavalls i que vés a saber
on va anar a parar, perquè no
l’hem tornat a veure mai més,
i la també familiar tramuntana. Tot això conforma una terra molt particular, tant en la
seva morfologia física com en
el caràcter dels seus habitants.
Però a nosaltres ens agrada.
La tramuntana, per si mateixa, desperta sentiments ambivalents entre el personal, des d’aquells que se senten
completament anul·lats i es tanquen a casa, fins a aquells
capaços d’objectivar el fenomen i admirar com brillen les
fulles d’olivera mentre bufa, però reconec que no la vaig
acabar d’entendre fins que vaig llegir els versos d’aquell
empordanès genial que va ser en Fages de Climent:

“Braços en creu damunt la pia fusta,
Senyor, beneïu la closa i el sembrat,
Doneu el verd exacte al nostre Prat
i mesureu la tramuntana justa,
que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat.”

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134
LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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L’Empordà és una terra molt particular,
tant en la seva morfologia física com
en el caràcter dels seus habitants.
Però a nosaltres ens agrada.
Si no recordo malament, l’Antoni Puigverd qualifica
l’Empordà com un paradís comme il faut: moderat i imperfecte, i no puc més que coincidir plenament amb ell. El
paisatge, la seva llum, els camps retallats geomètricament i
meticulosament, les feixes, la gamma de colors verds, ocres
i terrosos, que em fascinen a qualsevol època de l’any, el
clima variant, conformen un territori idíl·lic però enganyós. La dolçor de la plana i els turons, el silenci prodigiós
i la sensació d’aïllament es poden transformar en un tres
i no res en un escenari dantesc. Però aquesta capacitat
prodigiosa de canvi, la bellesa del territori en general i la
dels aspres —on vivim— en particular, és en gran mesura
conseqüència del treball inesgotable del pagès per treure
profit d’una terra més aviat pobra i ingrata, i aquest és el
principal motiu pel qual estimo el terraprim.
Bé, podria seguir però no em vull allargar. Ja no em queda
res més que agrair a tots els habitants del poble l’ajuda i el
suport que ens han ofert en moments difícils i que espero
saber correspondre sempre que calgui, i dir-vos que la nostra casa sempre estarà oberta per a tots vosaltres.

Mariangels, Clàudia, Valèria i Jordi
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Hem anat a...

La Salut, el Far i Rupit
Hi ha llocs on no em cansaria mai d’anar. La sortida d’avui es pot fer
perfectament en un dia, encara que sigui curt. De fet, ja hem passat el dia
més curt de l’any i a poc a poc el sol aguantarà més estona.
Comencem pel santuari de la Mare de Déu de la Salut, de
Sant Feliu de Pallerols. Hem d’arribar a Sant Esteve d’en
Bas, ja sigui per la carretera que passa per Anglès, Amer
i fins a Sant Esteve, o bé per la carretera que passa per
Besalú i ens porta a Olot i a la Vall d’en Bas.
La carretera és meravellosa, plena de revolts i estreta.
Fantàstic, és per fer-la a poc a poc. Abans d’arribar a Coll
de Condreu veurem un rètol que ens porta a la Salut.
L’actual temple és del 1862, construït damunt d’una petita capella aixecada al segle XVII per Joan Carbonell, fill
d’una masia propera al santuari. Segons la tradició, Joan
Carbonell va trobar una imatge de la Mare de Déu a la
balma de Claperols i amb el temps hi va construir una
capella, amb una residència al costat, on vivia ell com a
ermità. La devoció a la Mare de Déu va créixer tant que va
obligar a ampliar el santuari i més endavant a construir-hi
una hostatgeria. La vista des del santuari és meravellosa.
Als nostres peus tenim els pobles de Sant Feliu de Pallerols i les Planes. Si el dia és clar podem fins i tot veure el
mar en la llunyania.

Santuari del Far
És un lloc impressionant. Només cal tornar a la carretera
i quan som a Coll de Condreu veurem un rètol que ens
porta al Far. Tot just trenquem veurem un restaurant, on
es menja bé i a un preu correcte. En el mateix santuari
també hi ha un restaurant, recomanable cent per cent.
Es tracta veritablement d’un far. L’ermita està just a la
punta del cingle. Una barana ens priva de caure al buit.
El cingle sembla talment tallat per un picapedrer. Els que
tenim vertigen és millor que no ens hi acostem gaire. A
sota tenim la petita església de Sant Martí Sacalm. Si el
dia és clar, hom pot veure Girona i els pobles banyats pel
riu Brugent i el Ter.

Hi ha habitacions i restaurant. Si volem passar un temps
de pau i tranquil·litat, podem trucar per reservar.

Tots els santuaris tenen les seves llegendes. Una d’elles
diu que uns mariners, que portaven sempre amb ells una
imatge de la Mare de Déu, van prometre col·locar-la dalt
de la muntanya més alta que veiessin si se’n sortien d’un
greu perill. Una altra llegenda parla que uns mariners
veieren des del mar una llum resplendent dalt del cingle
del far i van entendre que la Mare de Déu hi volia allí
una capella. El santuari és molt antic, apareix documentat el 1269, i ha passat per moments de gran esplendor
i d’altres prop de la ruïna. Hi ha hostatgeria, on podem
passar uns dies allunyats de les presses diàries.
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Rupit
És aquell poble que no s’hi entra per mar ni per terra,
sinó per pedra. És un poble de pessebre, tranquil, amb
carrers estrets i fortes pendents. Estem al bell mig del
Collsacabra, una mena de subcomarca en què el paisatge predomina per damunt de tot. Si ens hi passegem hi
trobarem masies antigues, senyorials, cadascuna d’elles
plena d’històries. Del castell de Rupit, ara inexistent, se’n
parla ja el 1040. Com a detall curiós, que la mainada recorda de la visita al poble, és un pont basculant, que quan
el passes remena una mica i a alguns no els fa gens de
gràcia. Si tenim ocasió, val la pena pujar al campanar. La
vista que ens ofereix és impressionant. Tenim als nostres
peus tot el Collsacabra.
Hem parlat del triangle la Salut, el Far i Rupit, però des
d’aquests indrets se’ns obren enormes possibilitats. Podem
arribar-nos a Cantonigròs, a l’Esquirol i a
Tavertet i fins i tot al santuari de Cabrera,
un lloc únic. La sort és que si volem podem quedar-nos a dormir ja sigui als santuaris o a fondes, com la de Ca l’Estrella,
a Rupit, o a la Devesa, ben a prop, a la
mateixa carretera. I, per descomptat, hi
menjarem bé, cuina de casa, elaborada
amb qualitat i a preus assequibles. Estic
segur que no ho acabarem amb un sol
viatge, és un indret per tornar-hi moltes
vegades i anar descobrint coses noves. A
l’estiu, gaudirem d’una frescor envejable,
i a l’hivern podem tocar neu. En podríem
dir ben bé la Suïssa catalana.

Josep Collelldemont

ROURA
TALLER MECANIC ROURA

Interiorisme Pintura Rehabilitació
Aluminis PVC
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Volta al món

Mèxic

Teothiuacán.

Un dels primers llibres que vaig llegir va ser El meravellós viatge de Nico Huehuetl a través
de Mèxic, d’Anna Murià, un relat fantàstic i estimulant que va marcar la meva infantesa. Vaig
recordar aquest llibre quan, per qüestions de feina, fa uns anys vaig haver de viatjar a Mèxic
i estar-me una setmana a la ciutat de Torreón, estat de Coahuila. No havia sentit mai parlar
d’aquesta ciutat, i vaig haver de buscar-la en un mapa.
No és una ciutat amb gaire atractiu turístic, però és gran, de
quasi un milió d’habitants, industrialment activa i amb un
campus universitari modern i de gran projecció a la regió.
L’únic interès destacable per a un visitant és un turó culminat
amb una estàtua d’un crist amb els braços estesos que imita
el famós Crist de Corcovado, des del qual es pot apreciar una
visió panoràmica de la ciutat i del desert que l’envolta.
A Torreón em van tractar molt bé, la gent és molt amable i
hospitalària. Una nit em van convidar a la Casa de España,
on vaig tenir l’oportunitat de compartir un sopar i tertúlia
amb descendents d’emigrats durant la guerra civil, i em va
alegrar molt el fet que alguns d’ells encara parlaven català i
sentien molta proximitat amb una terra que malauradament
no havien pogut conèixer.
Un cop acabada la feina m’havia reservat uns dies per fer
una mica de turisme. A Torreón, havent ja visitat el turó del
Crist i amb els 40 graus de temperatura que feia al mes de
maig, no hi havia massa més a fer, així que vaig decidir anar
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a Ciutat de Mèxic (Mèxic D.F.) i voltants, molt més interessant des del punt de vista cultural, social, artístic i històric.
Així doncs, anem cap allà.

Ciutat de Mèxic
El primer que sorprèn quan arribes en avió a la gran capital és la proximitat de les cases i edificis quan estàs a punt
d’aterrar. Just quan sembla que t’has d’encastar contra un
barri sencer i et preguntes si el pilot no deu ser un terrorista
d’Al-Qaeda emulant els seus col·legues de l’11-S, de sobte
s’obre una clariana i apareix miraculosament l’aeroport. Al
ser una de les ciutat més grans del planeta, m’imagino que
no es podia fer l’aeroport als afores, així que el van fer al
mig de la ciutat considerant com a mal menor que els veïns
i passatgers s’espantessin una mica.
Un cop aterrat, anar a l’hotel en taxi és fins i tot un viatge
agradable. Comences a veure l’activitat diària dels mexicans, carrers, avingudes, monuments, botigues, bars… Al-
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gunes parts del centre fins i tot no són gaire diferents de les
d’alguna ciutat europea.
Per moure’s per la ciutat hi ha diverses alternatives. Jo sempre que puc utilitzo la mateixa: caminar, i em vaig fer un bon
tip de caminar. Però Ciutat de Mèxic és massa extensa i si
vols veure determinades coses t’has de desplaçar en metro
o transport públic. El metro és relativament modern, funciona bé i no vaig tenir sensació d’inseguretat. L’únic que
has de tenir en compte si ets un home és no ficar-te en el
vagó de les dones. Efectivament, els vagons estan assignats
a un sexe determinat; ho van fer per evitar tocaments en els
casos habituals d’aglomeracions. Però curiosament per a les
dones no està prohibit anar al dels homes, i quan no hi ha
massa gent els vagons dels homes no són perillosos, així que
les dones els utilitzen. Això em va portar a fer una reflexió
profunda sobre la justificació de la discriminació positiva i
així m’entretenia cada cop que agafava el metro…
L’altra manera de moure’m va ser l’autobús. En el meu cas,
vaig fer de “guiri” i vaig utilitzar l’autobús turístic, una flota que constantment fa voltes per l’extensa ciutat. Amb un
tiquet d’un dia pots anar pujant i baixant tant com vulguis

i des d’allà on vulguis. Ah, a l’hora de comprar el bitllet no
heu de dir que és per “coger” l’autobús, és millor utilitzar
un altre verb o et miraran amb perplexitat (segur que molts
ja sabeu a què em refereixo…).

El Zócalo
La plaça del Zócalo és impressionant. En ple centre històric,
apareix enorme, immensa, plena de moviment, envoltada
per la catedral, el Palau Nacional i el Portal dels Mercaders,
i amb una monumental bandera desplegada estampada al
bell mig. Només de passejar per allà ja sents la grandària
de l’imperi que va liderar en el seu moment. La plaça està
permanentment ocupada per estands reivindicatius o escenaris per a actuacions musicals, així que aquest ampli espai
no dóna sensació de buidor. A més, ofereix la possibilitat
d’entrar a la majestuosa catedral o al Palau Nacional, dos
dels edificis més importants de la ciutat pel seu simbolisme.
Prop del Zócalo hi ha la plaça de les tres cultures, un lloc on
trobes pel mateix preu tota la història de Mèxic resumida.
En primer lloc hi pots trobar vestigis d’un temple asteca,
pertanyent a l’antiga ciutat de Tenochtitlan, sobre la qual

El Zócalo.
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es va construir la Ciutat de Mèxic actual, i on va governar
en Moctezuma, us sona? També hi ha un temple que representa l’època colonial, que va ser l’època de l’ocupació
espanyola, i finalment, com a tercera cultura, l’arquitectura
moderna criolla. Tot ben aplegat i ben maco.

La Virgen de Guadalupe
A Mèxic pots menysprear, insultar o renegar de tothom, excepte de la Virgen de Guadalupe. Pobre del que es fiqui amb
ella!!! És més sagrada que el mateix Jesucrist. La història
d’aquesta Verge és que en l’època de la recent arribada dels
espanyols es va aparèixer a un indígena, però reanomenat
Juan Diego, a qui la Verge va encarregar que parlés amb el
bisbe per construir una església en el lloc de l’aparició. Com
que el bisbe no va fer cas a un simple indígena, la Verge se
li va tornar a aparèixer i li va deixar la seva imatge estampada en un tros de roba (una tilma, capa que utilitzaven
els indígenes) com a prova de l’aparició. Total, que davant
d’aquesta evidència tan clara el bisbe finalment es va creure
el bon jan, va ordenar construir la basílica i fins i tot més
endavant en Juan Diego va ser canonitzat, ja que després de
veure la Verge en persona seria d’insensats no convertir-se
immediatament al catolicisme.
Aquesta tilma és realment misteriosa, es conserva en la mateixa basílica i pràcticament no s’ha corromput pel pas del
temps. A més, la imatge de la Verge està plena d’enigmes,
el que molts consideren una prova científica de l’autenticitat
del seu origen diví. També a l’entrada de la basílica existeixen nombrosos quadres de Juan Diego, però curiosament
en tots apareix amb barba, i és ben sabut que els indígenes
no tenien barba. Vaig preguntar-ne el perquè, però ningú
no em va saber respondre. Com veieu, hi ha molts misteris
en aquesta història, però torno a repetir, pobre del mexicà
que la desmereixi públicament!!!

Guadalupe.

Chapultepec
Com ja he dit abans, Ciutat de Mèxic és molt extensa, una
de les més extenses del planeta. Això i la seva ubicació enmig d’una vall genera importants problemes de contaminació de molt difícil solució. Una de les propostes més estrambòtiques per reduir la contaminació va ser la d’instal·lar uns
ventiladors gegants als afores de la ciutat perquè expulsessin
l’aire. Es pot entendre que finalment no s’hagi fet.
Per sort, al mig de la ciutat existeix una zona verda grandiosa, que mitiga aquests problemes. És el bosc de Chapultepec, que ocupa una enorme extensió de terreny i que inclou
dos llacs artificials i l’interessantíssim Museu d’Antropologia.
Passejar per Chapultepec és relaxant i regenerador, a més de
ser la millor medecina per netejar els pulmons.

D’excursió: Teothiuacan
Va ser la ciutat sagrada escollida pels déus per crear el centre
de l’univers, encara que hi ha gent que està convençuda
que la van construir els extraterrestres, o sigui que si hi aneu
ja esteu avisats. Situada a uns cinquanta quilòmetres de la
capital, Teothiuacan és el lloc més espectacular que he vist
de Mèxic, sobretot tenint en compte que la ciutat va ser
construïda fa uns dos mil anys, i que en el seu moment va
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ser una ciutat de les més poblades i actives d’aquella part
del continent. El que resulta més interessant són les dues
piràmides, una anomenada del sol i l’altra de la lluna. La de
la lluna és més petita, i està al final d’una llarga avinguda
anomenada dels morts (entre això i els extraterrestres ja hi
vas amb un cert recel…). Com que són piràmides truncades,
s’hi pot pujar a peu mitjançant unes escales no del tot regulars, i des de dalt tens una vista de tot el conjunt arqueològic
que em va plantejar més preguntes que respostes.
L’únic que distreu de la pau i reflexió que se sent al passejar per aquest recinte tan extens i espectacular és l’atac
d’incomptables venedors ambulants, que per molt que diguis que no vols res ells insisteixen per fer-te veure que estàs
en un error. Ofereixen peces de bijuteria, ceràmica i objectes
diversos, molt macos i bé de preu, però que a mi en aquells
moments no m’interessaven en absolut.
En qualsevol cas, les ruïnes de Teothiuacan et transporten
a una època i una cultura diferent de la nostra, tant en el
temps com en l’espai, i d’aquelles pedres em vaig emportar
aquell contrapès necessari per valorar millor qui som i com
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som nosaltres en realitat i una perspectiva nova des d’on
observar la nostra naturalesa i el nostre destí. En definitiva,
una excursió altament recomanable!!!

L’última foto
L’última nit, al recollir la clau a la recepció de l’hotel, em vaig
entretenir una estona xerrant amb l’amable recepcionista.
Just abans d’acomiadar-nos em va dir si havia vist una botiga
de pollastres situada a pocs carrers del mateix hotel. Em va
sorprendre la pregunta, i en dir-li que no, em va aconsellar
que no m’ho perdés. Així que m’hi vaig atansar un moment
i quan vaig ser-hi al davant vaig poder llegir clarament, en
lletres ben grans, el nom de la botiga: “GILI_POLLOS”. Malgrat era de nit, vaig fer-ne l’última foto del viatge per conservar una mostra del caràcter d’alguns mexicans, però encara dubto si aquest caràcter reflecteix abundància del sentit
de l’humor o absència del sentit del ridícul… En fi, si tinc
ocasió de tornar a Ciutat de Mèxic potser entro a comprar
un pollastre i ho aclareixo.

CARLES GISPERT PELLICER
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Entrevista

Vicenç Fiol i Navarra:
i amb el somriure, la revolta
Et mira als ulls mentre parla lentament evocant la seva vida. El cos no té
la força d’anys enrere, però desprèn una energia silenciosa que emana d’uns
principis que l’han acompanyat sempre: ser llum, mai tenebra.
Les hores passen a un ritme diferent quan ens fem grans.
Aquella intensitat de la joventut deixa pas a la reflexió i al
balanç, impregnats d’una cadència diferent que la mateixa
lògica del temps imposa. Des de la residència Bisbe Sivilla de
Girona, en Vicenç reflexiona sobre la seva vida i comparteix
amb nosaltres alguns dels seus records.
Va néixer a la Jonquera el 12 d’agost del 38, fill d’en Pep i
la Caterina. El pare va venir de Beget junt amb nou germans
per buscar una vida millor; alguns es van quedar a Catalunya, d’altres van triar França. Treballava a bosc, una feina
feixuga per dur el plat a taula. La mare, Caterina, era filla
d’Espolla. El matrimoni va tenir quatre fills —tres nois i una
noia— entre el quals en Vicenç és el segon.
En Vicenç va anar poc a l’escola, aviat van triar per a ell el
camí del seminari. “Perquè no siguis carboner com el teu
pare”, li va etzibar una tia, feliç que així aprendria de lletra.
Aquí ens recorda “vaig marxar de la classe obrera, i vaig
tornar-hi!”. Primer avís per a qui pensés que la seva seria
una vida convencional.
1949. Seminari de Girona. “No t’ensenyaven a pensar, només a memoritzar. El nivell era molt baix”. Considera que
l’únic objectiu de la institució en aquells anys era “preparar
capellanets burgesets benpensants”. Primer xoc frontal
d’en Vicenç amb la realitat d’uns anys de foscor; podien intentar inculcar-te unes idees, però ell començava a tenir les seves
molt clares. Sent parlar uns seminaristes més grans del Grupo
de Jesús Obrero, un moviment sensibilitzat pel col·lectiu treballador i, ràpidament, s’hi veu reflectit: ell volia tornar a les
arrels i exercir d’obrer, treballar manualment. Per a les autoritats les reunions d’aquells idealistes no eren un problema,
l’enrenou va venir quan van intentar posar-ho en pràctica.
L’any 1961, en Vicenç és enviat a la seva primera destinació
com a vicari: Tordera. Al municipi del Maresme gairebé tot
girava al voltant d’una fàbrica tèxtil, Fibracolor, un exemple
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En Vicenç, fa quatre dies...

de pèssima gestió que era l’habitual en aquells anys: postguerra, direcció en mans de militars que no en tenien ni idea
i que únicament eren allà per premiar la seva fidelitat a la
Cruzada.
En absència del rector titular de la parròquia, durant una
missa matinal de diumenge, en Vicenç s’atreveix a qüestionar el sistema capitalista; l’empresa havia anunciat
l’acomiadament de setanta treballadors, un fet que ell considerava injust. Com era de preveure, la missa del vespre del
mateix dia va ser multitudinària. Ell diu que tenia una gran
tranquil·litat, gens de por. Va repetir el mateix missatge del
matí. La reacció de les autoritats no es va fer esperar.
Dilluns, a primera hora, “un cotxàs quilomètric” aterra davant la rectoria. La direcció general de Fibracolor i el rector
titular de la parròquia li exigeixen que rectifiqui el seu mis-
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satge i demani disculpes públicament per les seves paraules:
“Usted tiene que subir al púlpito y retractarse”, repeteix textualment tants anys després. La seva resposta també
és textual: “por imperativos de mi conciencia, no solo
no pediré perdón, sino que me reafirmaré en el camino
del evangelio”. La trobada va acabar-se amb un “aténgase a las consecuencias” que no feia preveure res de bo.
El bisbe Cartanyà el crida a consultes i li pregunta “com podia
ensenyar qüestions socials si no n’havia estudiat”. Les
“consecuencias” no van trigar a concretar-se: l’envien a Caldes de Malavella, on el rector havia d’informar discretament
el bisbat cada quinze dies de les seves activitats. Una mena
de llibertat condicional, en essència. Mossèn Bars, el titular de
Caldes, era un home colèric amb qui, malgrat tot, en Vicenç
va establir una bona amistat. Se’l va fer seu tenint cura de la
seva mare, de noranta anys, amb qui compartien habitatge;
la dona estava malalta i en Vicenç se n’ocupava. Una victòria
per humanitat. Al cap d’un temps, Mossèn Bars, en un rapte
de sinceritat, li fa saber que ha comunicat al bisbat que no
seguirà més en les seves tasques d’informant, per una qüestió
de consciència. Entre ells no parlaven mai de temes socials,
era una mena de pacte de silenci sobre allò que clarament els
distanciava. Encara va seguir a Caldes un any més.

Un policia de Figueres va intentar “convertir-lo”: “sus ideas
son coincidentes con los libros de Marx”. La seva resposta és per emmarcar: “celebro que Marx se haya convertido”. Lapidari.

El bisbat ha canviat de titular i ara té al capdavant Narcís Jubany, que decideix enviar en Vicenç a Figueres. A la capital altempordanesa hi va fer una estada molt breu: onze mesos.

Un altre membre de les forces d’ordre públic, que li professava simpatia, en una conversa privada li adverteix: “Vicente, ¡ las denuncias llueven!”.

“Figueres estava cosit de policies”. Pels que no conegueu
l’església de Sant Pere de Figueres, es troba en ple centre de

Les queixes de la Dirección General de Seguridad provoquen que el bisbe Jubany el cridi i, home molt diplomàtic,
l’enviï a una comunitat religiosa
de França, Prado, que centrava les
seves activitats en la classe obrera.
Potser, amb una mica de “sort”, li
agrada i es queda a França i així tenim el problema resolt…

Compartint taula i conversa amb una colla d’amics.

la ciutat i n’és la parròquia de més pes. En aquells anys tenia
el barri xino al cantó, al carrer de la Jonquera i el col·lectiu
gitano instal·lat al barri del Garrigal, també a tocar. Dos temes problemàtics dels quals en Vicenç parlava sense embuts
en les seves intervencions pastorals.

En Vicenç s’adona ràpidament que
el seu lloc no és allà i vol tornar a
Catalunya. Ho fa al cap d’un any.

Envoltat d’una colla de joves.
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Aquí ningú el volia, era “perillós”.
El bisbe imposa al rector de Palafrugell que l’aculli com a vicari. Som
al 1966 i durant els cinc anys que
s’hi va quedar, en Vicenç comença
a aplicar el model d’església que ell
defensa.
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Entrevista
Entra en contacte amb la classe obrera, amb nombrosos treballadors ocupats a la indústria del suro. Ell volia oferir una
altra cara de la església, que era vista com una institució
tenebrosa.
Té les idees molt clares, i les defensa: es nega a anar a la processó de Corpus, es declara insubmís total en unes formes
que no sent com a seves. Són anys rics i viscuts i avui pensa que va aconseguir fer el canvi. Moltes reunions amb la
gent, va fer molts amics en trobades de formació per donar
a conèixer “el que havia de ser l’església”. Compartien,
discutien, volia que el veiessin com un dels seus: era feliç.
Regencós, a pocs quilòmetres de Palafrugell, l’acull durant
els propers set anys. Aquí ja hi arriba com a rector.
En Vicenç ha madurat i vol fer un pas més: el seu objectiu és
el treball manual. Li fa saber al bisbe Jubany, que li respon que
“s’ho pensarà”. Deixa passar dotze mesos i davant la manca
de resposta oficial, decideix anar-se’n a fer d’obrer a la Industrial Corchera de Palafrugell, una fàbrica de transformació de
suro. Tot seguit, coherent amb les idees que defensa, envia
una carta al bisbe on li fa saber que renuncia al sou de capellà
“con efectos inmediatos”. Farà de capellà, però es guanyarà la vida com a treballador manual. No en rep resposta.
Acompanyat dels seus pares.

Al cap de tres mesos de ser a la fàbrica, li surt la possibilitat
d’aprendre a un taller de la Bisbal l’ofici de planxista de cotxes. Li consta que l’emprenyada del bisbe va ser monumental. No van tornar a parlar mai més.
1978. Ullà, la seva nova destinació com a rector, sense
moure’s del Baix Empordà. Aquí ve per quedar-s’hi: trentados anys. Comença a treballar de planxista al Taller Autoplàcid, a la Closa del Llop de l’Escala, on farà tota la seva vida
professional.
A Ullà els veïns estan una mica desconcertats, però alhora
orgullosos de tenir un capellà que treballa. Va impactar, però
diu que la gent “fardava de tenir un capellà obrer”. El
van acollir molt bé. La seva obsessió era que el veiessin com
un més, accentuar el sentit de poble. Consolida la seva forma i estil de fer les coses, i és estimat per la comunitat. Durant molt anys, cada dia a dos quarts de sis del matí, hivern i
estiu, puja al castell del Montgrí,; “era la meva manera de
demostrar estimació per la terra”.
Els darrers tres anys en actiu els passa entre nosaltres, com a
rector d’Albons, Bellcaire, Marenyà, Tor i la Tallada.

30

La seva manera de ser també ha provocat que algunes persones ni entenguin ni acceptin la seva manera de comunicar
el missatge de l’Església. Malgrat tot, pensa que són minoria, i per contra, molta gent se li ha acostat dient-li que
els havia ajudat a “alliberar-se i a viure la religió d’una
manera natural i diferent”.
“Quan és l’hora ens hem de saber retirar”, diu avui. Es
evident, però, que els bons no es retiren mai: encara fa algunes classes de català per a immigrants, tot i que se sent
físicament cansat i la salut limita algunes de les activitats que
voldria fer. Llegeix, passeja, conversa…
Li pregunto pel Sant Pare actual. Hi veu una porta oberta a
l’esperança per la qual s’entreveuen alguns signes de cap on
pot anar l’Església. Si la cúria no ho torça, pensa, potser se’n
sortirà, però no serà fàcil.
Ora et labora. No podríem trobar un millor exemple d’aquesta
sentència.

Joan Lorenzo Quintana
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Parlem bé, que no costa tant!

Parlem bé el català
En aquest número d’Aspre i Pla hem pensat que és una bona idea continuar fent
memòria de les expressions i paraules catalanes que degut a la influència d’altres
idiomes estem perdent o paraules que tot i que cada vegada parlem millor el català
encara fem servir, i en realitat no ho hauríem de fer. Aquesta vegada les hem ordenat
per ordre alfabètic.
Adelantar 4 Avançar
Aplaçar4 Ajornar
Apretar 4 Prémer / Pitjar / Empènyer / Collar
Arrastrar 4 Arrossegar
Assustar 4 Espantar
A rajatabla 4 Fil per randa
A tranques i barranques 4 A empentes i rodolons
Colmo 4 Súmmum
Colxoneta 4 Matalàs
Cuidado! 4 Compte! / Ull viu! / Alerta!
Decepcionar 4 Decebre
Despedida 4 Acomiadament / Comiat
Donar el pego 4 Fer el fet
Donar-se pressa 4 Afanyar-se
Donar problemes 4 Portar problemes
Empotrar 4 Encastar
Emputxar 4 Empènyer / Empentar / Fer una empenta
Enfermetat 4 Malaltia
Engatussar 4 Ensarronar / Entabanar
Enterar-se 4 Assabentar-se
Estar pillat 4 Sonat / Atrapat / Al·lucinat / Penjat
Gordo 4 Gras
Jaleo 4 Xivarri / Disbauxa / Rebombori / Xerinola / Batibull
Jefe 4 Cap
Juerga 4 Gresca / Gatzara / Disbauxa / Barrila / Tabola
Lligon/a 4 Seductor / Enamora-nois/es / Trenca-cors
Pendó (sentit negatiu)
Lograr 4 Aconseguir

Mamon 4 Bandarra / Cabronàs / Malparit
Mandón 4 Manaire
Marron 4 Escàndol / Moguda
Meollo 4 Sarau / Bullici
Morro 4 Barra
Munyeca 4 Canell
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Novio/a 4 Xicot/a
Paro 4 Atur
Pepinillo 4 Cogombre
Pèsam 4 Condol
Pesadilla 4 Malson
Petxuga 4 Pit
Pillar 4 Captar / Agafar / Arreplegar / Enxampar
Piropo 4 Amoreta / Floreta / Compliment
Pitar 4 Xiular
Qüentista 4 Comediant / Pallasset
Rajar-se 4 Desdir-se’n / Fer-se enrere
Recado 4 Encàrrec
Rissa 4 Riure
Sentar-se 4 Asseure’s
Ser un liante 4 Ser un cerca-raons
Ser un cerca-bregues
Sombra 4 Ombra
Tacanyo 4 Garrepa
Tonteries 4 Ximpleries / Rucades
Tragar 4 Empassar (una cosa) / No poder veure
No poder sofrir (una persona)
Tragon 4 Golafre / Fartaner
Trastada 4 Malifeta
Trilliços 4 Trigèmins / Bessonada de tres
Trola 4 Bola / Mentida
Tumbona 4 Gandula
Txabacà 4 Groller / Vulgar / Xaró
Veure-se-li el plumero 4 Veure-se-li el llautó
Vestuari 4 Vestidor
Virgueria 4 Floritura / Filigrana
Vistasso 4 Cop d’ull
Voltereta 4 Tombarella
Xapussa 4 Bunyol / Nyap / Potineria
Xungo 4 Fomut / Fotut
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Afers exteriors

EN JOAN I LA M. GRÀCIA
Nosaltres som de la Tallada
Jo, la M. Gràcia, hi vaig néixer, filla de la Remei i d’en Lluís de cal Pastor.
Jo, en Joan, vaig néixer a Ullà. La meva família es va traslladar a
la Tallada quan tenia sis anys, i recordo vivament tant l’amabilitat
dels veïns com la por que passava a l’escola.
Ara al poble no hi ha ni mestres ni capellà. Quan nosaltres érem petits, eren una referència fonamental i tenien
una autoritat pràcticament absoluta. La nostra generació som testimonis que, com això, tot ha canviat molt.
Els carrers eren sense asfaltar i no hi havia xarxa de clavegueram. Gairebé tothom vivia de la terra, que es treballava amb animals o a mà, i del bestiar, que es tenia als
patis i a les corts de la planta baixa de les cases. Es batia
a les eres i tothom s’ajudava. L’agutzil feia les crides amb
la seva corneta. Al poble hi havia dues botigues, un flequer, dos molins de gra i dos ferrers. Anàvem a l’escola
municipal, que tenia dues aules, una per a nens i una per
a nenes, i s’estudiava tot en castellà. I un llarg etcètera.
Tots dos érem de la mateixa colla. Érem una bona colla:
l’Imma de can Net, la M. Dolors de cal Barber, la M. Dolors de can Roger, la M. Assumpció de can Japot, en Josep
M. de ca l’Estrada, en Joan Solà, en Joan Oliva, nosaltres
dos, i, de Tor, en Rafel Hereu i en Joan Mallorquí.
Als catorze anys, després de fer el batxiller elemental,
marxem tots dos del poble per continuar estudiant, com
tants altres companys. Un cop fora de la Tallada, seguim
camins diferents durant molts anys.
Jo, en Joan, vaig fer formació professional mecànic, a Girona, amb en Joan Solà. Vivíem a casa d’uns amics de
la seva família. Posteriorment vaig treballar en diferents
tallers. Amb la crisi dels vuitanta, als vint-i-cinc anys, la Diputació em va contractar de bomber forestal, i vaig descobrir que era la feina de la meva vida. Posteriorment, vaig
fer oposicions i des d’aleshores sóc bomber. En aquesta
feina m’hi he compromès molt, hi he après moltes coses i
hi he gaudit tant com mai no hagués pensat.
Jo, la M. Gràcia, acabat el Batxillerat i el COU a Girona, vaig anar a estudiar filosofia a la Universitat de Bar-
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celona (UB). Des d’ aleshores que conec en Nacho Vila
(quantes batalletes per les quals hem passat tots!). Acabada la carrera, vaig fer oposicions. Després de fer les
pràctiques a Girona, vaig obtenir la meva primera plaça
a l’institut Ramon Muntaner de Figueres (on, per cert,
vaig tenir d’alumnes en Carles de can Martinot i la seva
dona). Volia fer el doctorat i em va interessar tornar a
Barcelona. Al cap d’uns anys, però, torno a Girona, a
l’institut Santiago Sobrequés, on encara avui treballo.
Això per viure amb en Joan, que no volia saber res de la
gran ciutat.
Nosaltres també som de Girona. Girona és el nostre pis, al barri de Vista Alegre. Aquí és on hem viscut
més temps. Hi hem tingut els nostres dos fills, la Maria
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i en Pau, que actualment estudien a Barcelona; ella fa
sisè de medicina i ell quart de CAFE (coneguda com a
INEF). Girona és la nostra feina, a l’institut i al parc de
bombers. Girona és també l’escola dels nostres fills, les
piscines municipals (ens encanta nedar!), el cinema dels
dissabtes, el teatre de tant en tant, les passejades pel
centre i pel Barri Vell... No en tenim cap dubte, Girona
enamora.

bicicleta. Anem veient el mar entre la vegetació i els pins.
Arribem fins a la platja de cal Gambo, on a vegades ja hi
ha la Dolors Maurici i la Dolors de can Costey banyantse. La sorra encara és tèbia i no està trepitjada. L’aigua
és ben plana i tan transparent que veus els dibuixos que
fa la sorra al fons. I, per descomptat, és ben fresca. Ens
banyem, alegres i meravellats de tanta bellesa; bellesa
cada dia una mica diferent.

La Tallada és casa nostra. Al poble hi viu una part important de la nostra família; hi fem les trobades familiars
i amb amics. Hi venim, nosaltres i els nostres fills, sempre
que podem: els caps de setmana, per celebrar les festes
del poble i també per passar-hi les vacances.

Ja vindrem! Ara no estem ben bé ni a un lloc ni a un
altre. Però esperem, en un futur proper, quan les obligacions laborals ens ho permetin, poder compartir encara
més la nostra vida amb familiars i veïns del poble. Aleshores, escriure a “Afers exteriors” serà història passada;
com, ben mirat, ho és tot ràpidament. Per això, volem
acabar amb aquests versos essencials, que hem recordat
fent aquest petit balanç:

Ja hi tenim la nostra casa i hi estem empadronats.
Ens agrada anar tornant a la Tallada. Ens agrada passejar-hi a peu i amb bicicleta, anar a caçar espàrgols o
bolets, treballar l’hort, aclarir els pins i plantar alzines a
les pinedes cremades de l’avi Lluís. També ens encanta
perquè és a prop del Montgrí i d’Empúries.
D’alguna manera, Empúries ens sembla el paradís a
l’abast de la mà. Tot i que, a vegades, ai!, fa tramuntana,
l’aigua és bruta o hi ha meduses. Sempre que podem,
sobretot a l’estiu, agafem la bicicleta al matí aviat, i cap
allà. Després de desitjar un bon dia a la Dolors Pascual,
enfilem per la carretera, o pel pla, cap a Tor. Saludem
alguns veïns que trobem (sovint en Marc Resta, el seu
pare, en Josep M. Pareta...). Admirem el cel suau i el
verd dels camps d’userda. Passant per Albons i pel camí
dels Pilans, arribem a Empúries. És fantàstic contemplar
el golf de Roses des la flama olímpica. Pedalem, encantats, pel passeig d’Empúries. A aquella hora, sempre és
ple de gent que corre, que passeja o que també va amb

Al començament hi ha el meu final. En successió
s’alcen i cauen les cases, s’esfondren, s’estenen,
són retirades, destruïdes, restaurades, o bé en el seu lloc
hi ha una esplanada, una fàbrica, un camí de ronda.
Vells carreus per al nou edifici, vell fustam per als focs nous,
vells focs per a les cendres, i cendres per a la terra
que ja és carn, pelatge i excrements,
os d’home i de bèstia, espiga i fulla.
Les cases viuen i moren: hi ha un temps per construir
i un temps per viure i engendrar
i un temps perquè el vent trenqui el vidre balder
i sacsegi l’empostissat on saltirona el ratolí de camp
i sacsegi l’espellifat tapís teixit amb silenciosa divisa.
(T.S. ELLIOT a Quatre quartets. Trad. A. Susanna
per ed. El cercle de Viena. 2010.)

el planter de casa

les millors varietats d’avui fetes a prop vostre
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Economia

Tinc uns quants diners
estalviats, on els poso?
Lògicament, primer de tot s’han de tenir estalvis, i molta gent
malauradament no en té. Però si en teniu uns quants, pocs o molts, o si en
el futur en podeu tenir, aquest article intentarà oferir algunes pautes per
ajudar a prendre la millor decisió sobre què fer-ne. Penseu que la diferència
entre una bona decisió i una mala decisió sobre els estalvis pot representar
una notable quantitat de diners que es guanyen o es perden, així que convé
reflexionar amb criteri abans de decidir què fer amb els estalvis.
» Què voldríem?
L’ideal de qualsevol estalviador seria tenir els seus diners en
un lloc segur, que creixessin molt i que en pogués disposar
quan volgués. En altres paraules, no voldria cap risc, voldria
molta rendibilitat i disponibilitat immediata. Exceptuant els
plans de pensions (dels quals ja parlaré més endavant) i
alguna altra cosa, la majoria d’inversions financeres ofereixen disponibilitat o immediata o bé en pocs dies, així
que podem centrar el dilema en la rendibilitat i el risc.
» Risc i rendibilitat
Rendibilitat significa el que ens donen pels diners, el que
ens produeixen els estalvis, el que els fa créixer. El risc és
la possibilitat de perdre’n una part o la totalitat, i com més
alta sigui la probabilitat de perdre i més la part exposada,
més risc. És fàcil veure que la rendibilitat està relacionada
amb el risc. És a dir, més d’un vol dir més de l’altre. Això
passa perquè la majoria preferim situacions segures que

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

Servei de Perruqueria
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Aromateràpia
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Moxa Alquímica
Depilació ipl (Laser)
Altres.......
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no pas arriscades, encara que també hi ha persones que
en determinades situacions prefereixen córrer riscos diríem
que gratuïtament. De tota manera, un estalviador típic només acceptarà més risc si a canvi li donen més rendibilitat.
Aquest rendiment per sobre del normal per compensar el
risc no desitjat és el que s’anomena prima de risc, i segur que us és familiar, ja que va ser portada de diaris durant l’etapa més profunda de la crisi, en referència al risc
d’invertir en deute espanyol (arriscat) en comparació amb
l’alemany (segur).
Així doncs, si volem més rendibilitat també hem d’assumir
més risc. On està la dificultat pràctica? Doncs que hem de
ser capaços de valorar si aquesta rendibilitat de més compensa o no el risc assumit. Posem algunes combinacions
d’aquesta parella de fet:
» Risc nul:
Si no volem cap risc, on millor tindrem els estalvis és en
un dipòsit. Estrictament parlant hi ha un risc mínim, que
el banc faci fallida total i el Fons de Garantia de Dipòsits
també. Però no tingueu cap dubte que és molt més segur
i rendible tenir els estalvis en un dipòsit que no pas sota el
matalàs.
En aquest cas, com que no hi ha risc, només ens hem de
fixar en la rendibilitat. Com a regla general, el criteri per
triar el millor dipòsit és la TAE. Què és la TAE? Les sigles signifiquen Taxa Anual Equivalent, i és una manera de recollir
tota la informació sobre els terminis, el moment en què
paguen els interessos, si hi ha comissions, etc. en una única
taxa d’interès fàcil d’entendre i comparar. Així, si un banc
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ens ofereix un dipòsit amb una TAE del 2,5% i un altre
amb una TAE del 2,8%, el segon és preferible al primer. En
resum, per decidir-nos per un dipòsit o un altre, demanem
sempre i fixem-nos sempre en la TAE!!!

preferents és un cas d’inversió d’aquest tipus, és a dir, una
inversió d’alt risc en valors que pugen i baixen, i que quan
a l’emissor les coses li van malament els diners s’escolen
per l’aigüera.

» Risc moderat:

» Plans de pensions

En aquest cas un bon lloc on posar els estalvis és en un
fons d’inversió. Bàsicament el que faran amb els nostres
estalvis serà invertir-los en borsa, o en deute de països.
Ja sé que invertir en borsa és arriscat, però com que cada
fons inverteix en molts valors diversos, fa una cosa molt
interessant que es diu diversificació de risc, és a dir, redueix
el risc. Això passa perquè quan s’inverteix en molts valors
diferents, uns poden pujar i d’altres baixar, així al final la
cosa pot quedar equilibrada i el risc és menor.

Posar els estalvis en un pla de pensions significa bàsicament dues coses. La primera és que no tornaràs a veure els
teus diners fins que et jubilis. La segona és que els diners
que hi posis et permetran una desgravació fiscal molt important. Si una cosa compensa l’altra dependrà de cadascú, de la seva edat, circumstàncies personals, necessitat
de liquiditat a curt i mig termini... El que sí que és cert és
que hi ha un risc que les pensions en el futur siguin més
baixes que ara, però també hi ha un risc que si fem un pla
de pensions, en el moment de jubilar-nos hi trobem menys
del que esperàvem.

Ara, malgrat tot, hi ha risc, però també més rendibilitat.
L’avantatge dels fons d’inversió és que com que n’hi ha
tants, podem triar si volem un fons que tingui estratègies
d’inversió més arriscades per aconseguir més rendibilitat,
o un altre amb estratègies més conservadores. Per tant,
abans de posar els estalvis en un fons d’inversió cal estudiar bé a quin els posem i si s’adequa al nostre perfil
d’estalviador moderat o més arriscat.
» Risc alt:
Invertir directament a la borsa comprant uns determinats
valors és la manera més ràpida de fer-se ric o de fer-se pobre. Com que és un món molt tecnificat, només els professionals solen obtenir-ne guanys. Si un estalviador particular
es dedica a posar els seus diners directament a borsa sense
els coneixements tècnics suficients el més probable és que
en surti escaldat. Ara, també li pot sortir bé, així que és
una opció a considerar. El malauradament famós cas de les

» En resum
Sobre què és millor no hi ha una resposta única i vàlida per
a tothom, però sí que hi ha dues pautes al meu entendre
molt clares. La primera és que per evitar riscos no hauríem
de posar tots els diners al mateix lloc. És el que hem dit
abans de diversificar. En diversificar reduïm riscos, i això
és bo per a molts estalviadors. La segona és que abans de
prendre una decisió important demanem consell a algú de
confiança, això sempre ens ajudarà, ja que el món de les
finances és molt complex, els números de les operacions
financeres no són com els que s’expliquen a l’escola i els
bancs ofereixen productes sovint difícils d’entendre clarament. Per tant, un bon consell a temps pot evitar maldecaps en el futur.

CARLES GISPERT PELLICER

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

Visita a les pintures
de Sant Esteve de Marenyà
Dins del programa de la Festa Major de Marenyà em va ésser
concedida l’oportunitat d’exposar, en forma de visita guiada, el meu projecte
sobre les pintures murals de l’església de Sant Esteve.
Pels meus estudis d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, i en el context de l’assignatura de Conservació del
Patrimoni, vaig tenir la possibilitat de fer un treball sobre
una obra recentment restaurada. L’interès cap a les meves
contrades empordaneses em van impulsar a aturar-me davant l’exemple de Marenyà, on poc temps abans s’hi havia desenvolupat un seguit d’intervencions de conservació
i consolidació. Gràcies a la seva inclusió en el programa
Romànic Obert, i a la participació activa del Bisbat de Girona
i l’Ajuntament de la Tallada, la nostra petita església de Sant
Esteve va resultar ser una capsa de sorpreses, no tan sols
per l’actuació en l’estructura de l’edifici, sinó també per la
curosa restauració de les pintures, la qual va fer visible una
gran part de la coloració i del traç fins aleshores imperceptibles. Vaig entrevistar-me amb la Núria de Toro, de l’empresa
4restaura, amb qui vaig compartir l’interès pel que hi havia
representat a la conca absidal. Després de les seves recomanacions bibliogràfiques, i amb l’ajuda del professor Pere
Beseran, vaig iniciar una recerca personal entorn a la iconografia i la iconologia de Sant Esteve de Marenyà. Aquesta
odissea em va portar a la pintura del primer romànic (s. XII),
propera a l’anomenat Cercle d’Osormort. Gràcies als estudis
de J. Dols 1 i J. Sureda 3, juntament amb la gran aportació de
J. Badia i Homs a Catalunya Romànica 3, vaig poder aproximar-me a una primera lectura del contingut.
Tot plegat em va semblar tan interessant que vaig estimar
la possibilitat de divulgar el meu estudi i les meves conclusions a la resta d’habitants del municipi. I així, el diumenge 4 d’agost a les onze del matí vaig realitzar una petita
visita comentada a Sant Esteve de Marenyà. Vam iniciar el
recorregut des de l’exterior de l’església, a fi de poder-ne
fer una contextualització prèvia i explicar els orígens de
l’església. Posteriorment, tots junts vam accedir a l’interior

de l’edifici per tal d’exposar allò relatiu a les pintures de
l’absis. En primera instància, ens vam detenir a explicar el
parell de registres inferiors conservats. L’interès principal
del conjunt recau sobretot en les escenes del primer nivell,
on s’endevina l’hagiografia de sant Esteve, el protomàrtir a
qui es deu l’església. En pendent, i separats per l’obertura
d’una petita finestra, es localitzava la crucifixió de crist
i la visitació al sepulcre de les tres Maries. Finalment,
l’explicació sobre les pintures va centrar-se en la hipòtesi
d’un apostolat en la part superior i d’una gran Maiestas Dei
(gran mandorla amb la figura de Déu entronitzada) en el si
de la conca absidal.
Finalment, vaig anar concloent el meu discurs a partir de
fer esment de les característiques estilístiques del conjunt.
Incloses sota la denominació del “Mestre d’Osormort”, les

1 DOLS, J., “El Mestre d’Osormort”. D’art nº 1. Barcelona, 1972 p. 12-70
2 SUREDA, J., La pintura romànica a Catalunya. Alianza Forma. Madrid 1981 (1981) p. 228-29, p. 296-97
3 BADIA, J., “Sant Esteve de Marenyà”. Catalunya Romànica. L’Empordà I Vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona (1989) i BADIA, J.,

L’arquitectura medieval a l’Empordà, vol I (Baix Empordà). Diputació Provincial de Girona. Girona, 1977 (1977) p. 398-99
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pintures de Marenyà presenten coincidències cap a altres
exemples propers (com Sant Joan de Bellcaire o Sant Sadurní d’Osormort), tots ells, d’ascendència francesa. Aquestes
coincidències s’evidencien a través dels traços esquemàtics
i gruixuts, les tonalitats terroses i la gran presència del color
ocre, entre d’altres. També vam poder apreciar la resta de
motius ornamentals policromats de l’edifici, els quals, malgrat no procedir tots de la mateixa cronologia, posaven de
manifest la llarga vida de la construcció. Abans d’acomiadarnos em va semblar convenient ressaltar la importància de
conservar les pintures de Sant Esteve de Marenyà in situ,
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davant el panorama actual dels grans conjunts murals romànics. És una gran sort que encara avui en dia puguem gaudir
de la presència d’aquestes pintures en el si de l’entorn per al
qual havien estat concebudes i realitzades.
Per a més informació respecte d’aquesta qüestió podeu
adreçar-vos a l’ajuntament de la Tallada, on trobareu l’estudi
complet de l’església de Sant Esteve de Marenyà, així com
els materials i bibliografia emprats en aquesta recerca.

Cecília Pareta Vilamitjana
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Sóc en Nil, tinc 11 anys, visc entre els pobles de Tor i la Tallada,
al sud de Marenyà.
M’agraden molt tots els esports,
entre ells el futbol, en el qual participo activament des dels 5 anys,
quan vaig començar l’escoleta amb
el club futbol base l’Empordanet.
Actualment jugo en la categoria
d’Aleví A preferent, com a migcampista.
Els estius normalment vaig de colònies, a vegades de futbol (dos
anys al Campus Xavi, en el Collell)
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o d’aventura (amb Rosa dels Ven
ts al
Montseny), la resta d’estiu vaig al casa
l
de la Tallada, on m’ho passo mol
t bé
amb totes les activitats que fan i amb
els monitors i altres nens. Una de
les
coses que més m’agrada del casal
és
l’acampada.

A l’estiu també vaig a la piscina mun
icipal i al campus de futbol que organitza el club futbol base l’Empordanet.
M’agradaria, quan sigui gran, juga
r
en un equip de futbol de 1a o 2a divisió.
Nil Güell Moreno
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Per passar l’estona

No sé on sóc!
Un senyor que va amb cotxe i s’adona que s’ha perdut,
maniobra i pregunta a algú que va pel carrer:
—Disculpi!, vostè em podria ajudar? He quedat a les dues
en punt amb un amic, porto mitja hora de retard i no sé
on sóc!
—És clar que sí —li contesta—, vostè és en un cotxe, a
uns set quilòmetres del centre de la ciutat, entre 40 i 42
graus de latitud nord i 58 i 60 de longitud oest.
—Vostè és enginyer, oi? —diu el del cotxe.
—Sí senyor, ho sóc. Com ho ha endevinat?
—Molt fàcil, perquè tot el que m’ha dit és “tècnicament
correcte”, però “pràcticament inútil”: continuo perdut,
arribaré tard i no sé què fer amb la seva informació.
Aleshores, l’home del carrer li pregunta: —Vostè és polític, oi?

—Efectivament —respon orgullós el del cotxe—, com ho
ha sabut?
—Doncs perquè no sap on és, ni cap a on va, ha fet
una promesa que no pot complir i espera que un altre
li resolgui el problema. De fet, vostè està exactament en
la mateixa situació que estava abans de preguntar-me,
però ara, per alguna estranya raó, sembla que la culpa
és meva.

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

Joana Raspall
i El petit príncep
El 2013 que ara s’acaba ha estat un any de diverses commemoracions d’àmbit literari; ja
us vam parlar del centenari del naixement de Salvador Espriu a l’Aspre i Pla de l’estiu; esmentem ara els de Joaquim Amat-Piniella, Joan Teixidor, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Joana
Raspall. I és a aquesta autora a qui volem dedicar ara un espai, pocs dies després de la seva
mort, perquè malgrat ens ha deixat físicament no podem oblidar la seva gran tasca cultural
i de promoció de la llengua catalana.

Joana Raspall,
una vida llarga
i plena de
paraules

El seu immens llegat literari ateny diversos gèneres. D’entre
les seves obres narratives, en trobem tant per a adults (Diamants i cul de got, El cau de les heures i El calaix del mig i el
vell rellotge) com per a nens (Contes del si és no és, La corona i l’àliga). En el teatre destaquen les peces infantils El pou i
L’invent. També va escriure articles periodístics i treballs lexicogràfics, amb els seus tres diccionaris: el de sinònims, amb
Jaume Riera, el de locucions i frases fetes i el d’homònims i
parònims, amb Joan Martí.
Però destaca especialment en l’àmbit de la poesia, amb diversos reculls publicats com Ales i camins, Llum i gira-sols,
Instants (Haikus i tankes) i el molt recent Batec de paraules.
Una de les principals característiques de tota la seva poètica
és la plenitud vital que desprenen i qualsevol element, impressió o sentiment és motiu per a un poema delicat i senzill,
sempre des d’una òptica positiva i encoratjadora.
Molts dels seus textos lírics van destinats als infants i als joves, per això és una autora molt coneguda a les escoles, on
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tot sovint es reciten els versos de Degotall de poemes, Bon
dia, poesia, Versos amics o Joana de les paraules clares. Tots
porten un missatge ben explícit a favor de tots aquells valors
que eduquen en la solidaritat, en la igualtat i en la diversitat.
Per a Joana Raspall, el valor últim de l’amistat i de l’amor no
és altre que la il·lusió i l’estímul per viure feliços.
Aquí teniu un “tastet” per gaudir de les seves paraules senzilles i profundes:

Només amb un somriure
que em facis, tot passant,
ja m’omplo d’alegria
i veig el món més gran.
No em pesa la cartera;
si fas el pas lleuger,
no em quedaré endarrere,
ja t’aconseguiré.
(De Font de versos. Barcelona: Baula, 2003)
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vanitós que només vol ser admirat, l’afany de posseir amb
egoisme…) i també arriba a entendre que només amb el
compromís es creen lligams i vincles forts i que que val la
pena haver viscut per tenir un amic, per haver estimat.

El petit
príncep,

d’Antoine de
Saint-Exupéry
Aquest any 2013 també celebrem el setantè aniversari de la
publicació del llibre El petit príncep, i el 2014, el setantè aniversari de la mort d’Antoine de Saint-Exupéry, un bon motiu
per recordar aquesta obra, plena de grans valors.
Aquest relat senzill amb rerefons filosòfic, que es presenta
com una paràbola, convida a buscar respostes dins l’interior
de les persones (“Només hi veiem bé amb el cor. Tot el que
és essencial és invisible als ulls”). D’entrada trobem la mirada neta i curiosa de l’infant que se sorprèn de l’actitud
dels adults amb qui es troba. El protagonista descobreix el
contrast de valors i l’absurditat i debilitat d’alguns comportaments humans (l’afany de poder i autoritat del rei, el

A dia d’avui, setanta anys després, El petit príncep ja ha esdevingut una obra magna de la literatura universal, i s’ha
arribat a traduir a més de 250 llengües i dialectes.
Si ja heu tingut el plaer de llegir-la, la relectura no us deixarà
indiferents i en tornareu a gaudir.
Infants i grans, si encara no la coneixeu, esteu de sort: us
emocionarà!
Per conèixer millor aquests autors i obres podeu consultar:
www.joanaraspall.cat
joanaraspall.blogspot.com.es
www.antoinedesaintexupery.com
www.xtec.cat/web/centres/celebracions2013/
anypetitprincep/materialsdidactics

Margarita Vidal

Club De Lectura de CaMaTorTa
En els darrers mesos, hem continuat l’activitat habitual
de comentari mensual de diverses novel·les:
7 de juliol: Quan érem feliços, de Rafel Nadal, amb la
presència de l’autor. Tornem a agrair-li la gentilesa de venir a
La Caseta de la Tallada d’Empordà, on vàrem compartir una
animada tertúlia sobre la seva obra i un petit berenar per
acabar aquesta agradable trobada.
6 d’octubre: Quadern d’Aram, de Ma. Àngels Anglada.
10 de novembre: El ball, d’Irène Némirovsky.
1 de desembre: La nevada del cucut, de Blanca Busquets.

Amb Rafel Nadal, l’autor de Quan érem feliços.

Tothom hi és convidat.
I s’ha fet la presentació del llibre Les ulleres de canviar el
punt de vista, de Jaume Riu, un dels nostres veïns de Tor.
La proposta per a la trobada de gener és l’obra de Patrick
Modiano En el cafè de la joventut perduda.
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ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
Margarita Vidal
Impulsora del Grup de Lectura
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Medicina i salut

Som natura i som amor

Quan ens allunyem d’allò que som, perdem energia
i acabem emmalaltint.
Si entenem el problema, podem trobar-hi solucions.
L’alimentació desnaturalitzada és causa de malaltia, i si bé
no n’és l’única causa, sí que n’és una part important.
I quina és la millor dieta?
Sens dubte, una dieta basada principalment en aliments
vegetals, on no faltin verdures crues (amanides variades i
abundants fulles verdes) i fruites.
Els vegetals crus són rics en nutrients i també en fitonutrients (substàncies contingudes en els vegetals que tenen
propietats medicinals), i altament desintoxicants.
Per lògica, com més natural i enter és un aliment, millor.
- Millor els aliments frescos, de temporada, que els
conservats durant temps.
- Millor els cereals i farines integrals (que són complets
en nutrients i rics en fibra), que no els cereals i farines
refinats. Així, millor un plat d’arròs integral que un plat
d’arròs blanc.
- L’únic oli saludable és l’oli d’oliva verge premsat en fred.
- Els fruits secs (avellanes, ametlles, nous), les petites
llavors (pipes, sèsam, llinet), i les olives eco, aporten els
greixos vegetals més saludables. En cru conserven tots els
seus beneficis.
És preferible que tots els productes siguin ecològics.
Respecte dels aliments d’origen animal:
- Pel que fa als peixos, és millor consumir aquells que no
són de grans dimensions, tot evitant la tonyina, el salmó i
el marisc. Si s’ha de triar, millor el peix que la carn i, quant
a les carns, millor les blanques que les vermelles.
- Els millors ous són els ecològics i de gallines criades a
l’aire lliure.
- No abusar dels làctics.

Aliments que cal evitar
o moderar-ne molt el consum
- Els aliments desnaturalitzats, com ara els olis refinats
i els fregits, els greixos vegetals transformats (margarines, hidrogenats) continguts en molts aliments processats, com les cremes de cacau i les maioneses, i el sucre.
- Sabeu que el sucre es relaciona amb hiperactivitat i nerviosisme, amb infeccions, osteoporosi, diabetis i càncer? I
que els hidrogenats i les margarines i afavoreixen el càncer
i malalties cardiovasculars, entre altres?
- Carns processades, patés, embotits i altres derivats.
- Moderar el consum de sal, i substituir la sal refinada per
sal marina.
El problema són els excessos. Un excés de proteïna animal genera tòxics i acidifica el nostre organisme, cosa que
carrega els òrgans d’eliminació (fetge i ronyons) i debilita el
sistema immunològic. Sabeu que en els països industrialitzats on hi ha un alt consum de làctics i proteïnes d’origen
animal és on hi ha un índex més elevat d’osteoporosi? I que
segons estudis estadístics, els vegetarians tenen els ossos
més forts i menys risc de malalties cardíaques i càncer?
Us heu fixat en quants productes hi ha sucre, farina refinada de blat, greixos trans i/o làctics afegits? I en quants
àpats fregim? Teniu costum de llegir les etiquetes dels productes?
Durant una malaltia, qualsevol tractament que descuidi una
dieta equilibrada i desintoxicant, és com posar “pegats”
que poden caure en qualsevol moment. D’aquí aquestes
frases: ”No és el microbi el que ens emmalalteix sinó el terreny àcid, pobre i desequilibrat del nostre cos que l’atreu,
de manera semblant com l’aigua bruta i podrida atreu els
mosquits”.
“El microbi no és res, el terreny ho és tot”
Es tracta de mantenir el terreny del nostre cos en un estat
òptim de salut amb l’alimentació com una part important,
però no és l’única, com hem assenyalat al principi. Per això
és tan important en el tractament de tota malaltia no descuidar les altres parts: el contacte amb la natura (sol, aire...)
i la part mental i emocional.

Ton Gallart Figueras

Formada en Alimentació Conscient,
Mestra de Reiki, Psicòloga
Tel. 655481850 - tongafi@gmail.com
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El Taller de Cuina ha fet…

FOIE D’ÀNEC
Ingredients:

•
•
•
•
•

Preparació:

1 foie d’ànec (250-280 g)
Sal
Pebre
1⁄2 got d’armanyac
1⁄2 got d’oporto blanc

Posarem dins una plata durant mitja hora a macerar el foie, prèviament salat i empebrat, amb
l’armanyac i l’oporto.
El treurem de la plata i l’embolicarem amb film
transparent unes sis vegades, de forma que quedi
ben tapat.
El posarem al microones un minut a temperatura
alta o màxima.
Un minut sobre el marbre.
I altra vegada un minut al microones a la mateixa
temperatura d’abans. El deixarem refredar i el posarem a la nevera 24 h.
Treurem el paper film i ja es podrà menjar.

BISBALENC
Ingredients:

Preparació:

•

1 paquet de pasta de full

Preescalfem el forn a 180º.

•

1 pot de cabell d’angel

•

50 g de pinyons

•

Una mica de sucre

•

1 ou per pintar

Posem de base la pasta de full sobre la safata del forn i la punxem amb una forquilla. Escampem el cabell d’àngel a la part central de
la pasta fent una tira tot al seu llarg, després
la tanquem amb les mans humides perquè ens
quedi la massa ben segellada,
la pintem amb ou i li posem
sucre pel cim i pinyons.
El posem a coure uns trenta minuts fins a veure’l
ben ros, el retirem i el
deixem refredar.
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Viu el Nadal a la Tallada
Casal de Nadal
de 3 a 12 anys

Dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre
i 2 i 3 de gener
de les 9 a les 13 hores
Local Social l’Empordanet
Preu: 12 Euros/dia
60 Euros/setmana empadronats
70 Euros/setmana no empadronats
Organitza: Ajuntament de la Tallada

Taller infantil de
decoració de Nadal
Dilluns 23 de desembre
a les 10 hores
Casal de Tor
Organitza: Casal de Tor

Missa del Gall

Dimarts 24 de desembre
a les 22 hores a l’església de Tor i
a les 23 hores al Casal
Celebració nadalenca amb torrons,
tortell i cava per a tothom. Cantada de
Nadales i lectura de poemes a càrrec
dels assistents.
Organitza: Casal de Tor

Quina de Nadal a la Tallada
Dimecres 25 de desembre
a les 18 hores
L’Empordanet
Organitza: Comissió de festes

Cinema de Nadal

Divendres 27 de desembre
a les 17 hores
Local Social l’Empordanet
Preu de col·laboració: 1 Euro
Organitza: Grup de joves i voluntaris

Torneig Tennis Taula

Dissabte 28 de desembre
a les 16 hores
Local Social l’Empordanet
Preu de col·laboració: 1 Euro
Inscripcions 30 min abans a l’Empordanet.
Cal portar la pala.
Organitza: Comissió d’esports

Recollida de Cartes
per part del Patge Reial

Diumenge 29 de desembre
a les 12 hores al Local Social l’Empordanet
a les 12.30 hores a Tor a la plaça
Organitza: Comissió de Reis, Taller de Costura i Casal de Tor

Quina de Nadal a Tor
Diumenge 29 de desembre
a les 18 hores
Casal de Tor
Organitza: Casal de Tor

Taller de Fanalets

Divendres 3 de gener
de les 16 a les 18 hores
Local Social l’Empordanet
Preu de col·laboració: 1 Euro
Organitza: Grup de joves i voluntaris

Cavalcada de Reis

Diumenge 5 de gener
Xocolatada
a les 17.30 hores al Casal de Tor
Arribada dels Reis
a les 18.30 hores a Tor i
a les 20 hores a la Tallada
Local Social l’Empordanet
Organitza: Comissió de Reis,
Taller de Costura i Casal de Tor

