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Tots fem història 
Full Informatiu Nº 11 de la vila de Tarroja – Agost  2019 

 

Darrera hora i canvi de portada, l’Alcaldessa em fa arribar una carta de Jordi Cuixart que dona resposta 
a la seva, enviada des de Tarroja per les festes de Nadal. Estem convençuts que avui la carta i el seu 
autor mereixen aquest lloc, per la qual cosa publiquem a continuació, sense més preàmbul i que 
cadascú faci la reflexió que li plagui.  
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N o t í c i e s

> Sant Joan, en Jaume Mas juntament amb 
els joves del municipi, van ser els 
encarregats d’anar a buscar la Flama del 
Canigó a Guissona i portar-la a Tarroja, 
amb bicicleta. 

 

     Contemplant la foguera de Sant Joan 

 
Els petits van saltar sobre el foc de petards 

 
La revetlla, organitzada pel jovent i 
conduïda per l’alcaldessa, va ser celebrada 
abastament per grans i petits. 
 > Inauguració de la piscina el darrer cap 
de setmana de juny. L’estiu aquest any ha 
arribat valent, el sol de juliol va deixar anar 
la fúria de la seva energia calorosa sobre la 
terra eixarreïda, ranejant massa dies els 
40º. La piscina és sempre un goig durant 
l’estiu, però en els nostres indrets, és un 
gran benefici per la salut, el gaudi i 
l’alliberament de tensió acumulada per 
causes diverses. 

 
Dies de piscina, un privilegi pels seus amants 

 
> Aquest final de juny la comarca  també 
vam tastar el nefast gust d’incendis tot i així 
van ser controlats puntualment i no es van 
lamentar pèrdues importants. No va ser 
igual a la província de Tarragona, que va 
patir una gran crema en zones boscoses, 
camps de conreu, granges d’animals i 
masies, amb tot, algunes poblacions es van 
haver de fer sortir els seus habitants per  
evitar mals majors. 
Les recomanacions dels nostres governants 
per estalviar els efectes nocius de l’onada 
de calor, van ser difoses per tots els mitjans, 
amb la intencionalitat d’arribar a tots els 
habitants del nostre país, tenir cura 
extremada de mesures personals i 
territorials, per evitar conseqüències 
irreparables. 
 
> En els darrers anys cada estiu, 
l’alcaldessa promou i agrupa els 
adolescents de la vila que voluntàriament 
s’apunten per treballar uns dies en el 
manteniment i millorament del mobiliari 
urbà. Dirigits per una persona adulta, la 
Mercedes (mare i  suport de l’alcaldessa). 
Aquesta vegada s’han pintat els bancs de 
fusta de la plaça Nova, també s’ha donat un 
bon cop de mà a l’espai de parc infantil i 
s’ha restaurat, pintat l’enfustat de l’espai 
enjardinat de la plaça de l’Església i les 
escales de fusta del jardí  de la carretera de 
Guissona. 
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La invitació a participar, és per a tots els 
adolescents a partir dels 10 anys.  
La recompensa també s’ho val: Entrada 
gratuïta a la piscina per tota la temporada, 
tastet de gelat per cadascú i granissat a 
escollir el dia final de la feina.  
 

 
Grup de treball per les tasques de millorament 

 
> Casal d’estiu pels petits durant tot el mes 
de juliol al matí, de nou a dos quarts de 
dues. Cada dia de la setmana amb activitats 
diverses, jocs d’aigua, d’equilibri, rotllanes 
amb cançons, i més... a la plaça Nova. Al 
terreny; caminada, cabana feta amb fang, 
tenir cura de gallines... a l’hort; una bona 
plantada i cuidar el planter d’enciam i altres 
verdures. 
Excursions a Montfalcó murallat i acampada 
per una nit a la font de Torrefeta.  

 
Els petits/es han començat a fer camí 

 

Les mares i acompanyants esperen 
carregar les motxilles al cotxe escombra 
amb el desig d’una acampada útil  i 
profitosa. 

> Festa de Sant Cristòfol de Lícia. Tres 
dies més tard del que marca el calendari, 
Tarroja, després de la celebració de la 
missa a les set de la tarda, com és habitual 
cada segon dissabte, és va fer la benedicció 
de tots els vehicles que es van apropar a la 
plaça de l’Església i a la plaça nova.  
Tradició arrelada a Catalunya, també a la 
nostra vila, després d’anys de no celebrar-
la, el P. Joaquin, va voler fer-ne esment i 
retornar a la benedicció de cotxes i vehicles 
per tots aquells vilatans amb voluntat 
d’assistir. 

 

Introducció a la benedicció de vehicles 

> IV Setmana cultural, des de divendres 
dia 26 de juliol fins dijous següent 1 d’agost,  
activitats, tallers, animacions, esport etc. 
 
Dies 26 i 27, activitats relacionades amb la 
prevenció i actuació davant les situació de 
violència  masclista: dues sessions d'un 
taller organitzat per l´Ariadna Castellà 
juntament amb altres persones 
professionals on es va treballar la prevenció 
envers la violència de gènere. 
En una primera sessió es va projectar el film 
"Inside out" basada en les emocions. Un 
film que reflexiona sobre com gestionar les 
emocions, fet que condiciona les conductes. 
Un cop finalitzat el film es va organitzar un 
petit col·loqui sobre com les emocions 
influeixen en la conducta i amb les mateixes 
emocions, la societat valora diferentment en 
funció de si ets home o dona. 



Tots fem història agost 2019 

 

 4 

  

 
Assistents a les sessions i taller 

 
En un segon taller, dissabte, es va treballar 
les desigualtats entre dones-homes en 
diferents àmbits com el laboral, domèstic, la 
cura, sexual, entre altres. Va començar amb 
un simulacre de joc on s´havien de 
respondre una sèrie de preguntes, i segons 
la resposta et donaven un valor en 
tarrogins, 100 tarrogins, 200 tarrogins .. La 
sorpresa va ser que una mateixa resposta 
tant per una dona com per un home era 
valorada diferent, en el sentit que per un dia 
la dona cobrava el doble que el home. Així 
per exemple en una mateixa resposta a 
l´home se li donava 100 tarrogins i a la dona 
200 tarrogins. Amb aquest fet es volia 
visualitzar la quantitat de feines que 
realitzen igual l´home i la dona i pel fet de 
ser dona cobren menys per fer la mateixa 
tasca. Altres qüestions que varen sortir van 
ser l’ús del temps, com afecta laboralment 
tenir un fill?, quant temps dedica la dona a 
la cura de la llar i a pensar en les tasques 
domèstiques que s´han de fer? Pel sol fet 
de ser dona, hem de ser cuidadores, fer la 
compra, posar rentadores, ordenar la casa, 
tenir cura dels fills, ajudar-los en els deures, 
aixecar-se a la nit si es desperten, tenir cura 
dels avis, controlar la seva medicació,... i un 
gran etc. 
A totes dues sessions hi va haver una bona 
participació. 
Aquest dos tallers es van incloure dins la 
campanya i  finançament del Pacto de 
Estado i juntament  amb la col·laboració del 
Consell Comarcal, s'ha realitzat una bona 
publicitat amb el missatge "Adona-te'n la 
dona és lliure. Truca, informa't i/o 

denuncia. Contra la violència masclista 
900900120" #igualtatsegarra 
 
Dilluns 29, també a les vuit del vespre: 
Contes a càrrec de Patricia McGill per a tots 
el públics. 
La Patricia ens diu que explicar contes és 
donar la ma al qui està al costat, anar de 
passeig i transitar una història. És ordenar 
el món, desordenar-lo i tornar-lo a ordenar. 
Explicar és comunicar d’una manera 
particular. 
Una estona d’atenció, divertiment agradable 
que fa cavil·lar a la gent gran i els petits els 
fa adormir en somnis fantàstics i 
meravellosos. 
 
Dimarts 30 a les vuit del vespre, Bingo i 
berenar en benefici al patrimoni  de Tarroja. 
Fa uns anys que a poc a poc es fa camí en 
la restauració de l’església parroquial, que 
és patrimoni de la vila. Anem ja per la 
segona etapa i si no hi ha impediments aviat 
començarem la tercera. De mica en mica 
s’omple la pica, diu l’adagi.  
D’aquest bingo que tots vam gaudir es va 
fer una recollida de 200 euros 
 

 
El futur és garantit si el present s’encamina 

 
Els futurs adolescents van mostrar 
entusiasme i passió cantant els números del 
joc, distribuint-se una estona per cadascun. 
La generositat de l’alcaldessa és sobrada 
com sempre, obsequià a tots amb petits 
entrepans i gustosíssim pa de pessic  del 
qual tots ens vam llepar els dits.   
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Aspecte de la sala durant el joc 

 
Dimecres dia 31 al capvespre torneig de 
bàsquet 
 

 
Aspecte d’una bona jugada 

 
Dijous 1 d’agost a les deu de la nit bany 
nocturn a la piscina, lliure per a tothom des 
de les deu fins a la mitja nit. Els més valents 
es van submergir veloçment a l’aigua 
clarament platejada, l’espurneig que a 
efecte dels focus, reflectia com estels en la 
foscor de la nit, augurant una bona Festa 
Major. 
 

 
Nocturn a la piscina amb els agosarats banyistes 

Divendres 2 d’agost a les sis de la tarda 
finalització del curset de natació, amb 
durada des del 15 de juliol  al 2 d’agost amb 
la participació de 12 nens/es, que el monitor 
va separar en dos grups en funció del nivell 
que tenien cadascun. Entrega de diploma a 
tots els participants i fi de festa amb coca i 
xocolata per a tots. 

 
Participants al curset, alguns no van poder 
assistir a l’acte final. 

 
EL mateix dia 2 a la vesprada el tradicional 
sopar al poliesportiu a càrrec de l’empresa 
de càtering “Cal Planes “ de Ponts. 
Semblava que els comensals eren menys 
nombrosos que altres anys, tot i així es van 
servir 170 sopars. La nit, amb una 
temperatura ben agradable va fer poc 
necessària la jaqueta per cobrir les espatlles 
o bé el mocador per reguardar el coll de la 
frescor de la nit. 

 
A continuació del sopar una jugada al 
BINGO, sempre amb premi pel primer que 
canta BINGO!!!. Mentre els participants a VI 
Escala HI-Fi s’anaven preparant. Tot i que 
aquest any l’espectacle no va arribar a la 
categoria d’any anteriors, volem agrair als 
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generosos que sense més preàmbul, es van 
presentar a l’escenari per a fer-nos passar 
una bona estona i deixar una estela de 
genialitat en concloure la nit. 
Vegeu alguns dels participants que amb tota 
rapidesa vam poder captar a càmera ràpida 
algun dels seus números. 

 
Sebastià en plena actuació 

 

 
Els més joves a punt d’actuar amb els patins 

 

 
Família Cando en actuació 

Dissabte 3 d’agost, a les 11 del matí Festa 
de l’escuma a la plaça Nova. Els més petits 

van gaudir a cor que vols. El dia acompanyà 
amb un sol magnífic. 

 
Grup de nens i nenes a la plaça plena d’escuma 

 
A la tarda activitats a la piscina amb 
inflables, pinta cares, coca amb xocolata... 
organitzat per FESTARROJA. 

 
Petits i grans es van atrevir a baixar pel tobogan 

 
L’èxit dels inflables és espectacular, agrada 
a tots, els petits baixen pel tobogan i tornen 
a donar la volta per recomençar. Molts dels 
adults que observen se’n deleixen de fer 
allò mateix i que la timidesa els impedeix 
actuar com a infants almenys una vegada. 
 
De sis a set de la tarda, visita guiada al 
petit museu de “Cal Cerverí”. La Lourdes 
amb l’amabilitat i l’entusiasme de sempre, 
explica fil per randa les característiques de 
cada eina i les novetats que cada any va 
incorporant. Aquesta vegada incorpora “el 
raconet de la dona”, aquell espai que la 
dona sentia seu i que podia deixar volar la 
seva imaginació amb el treball manual que li 
era adient en aquell temps.  
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El racó de la dona 

 

Al capvespre d’aquest dissabte ple 
d’activitats “The Clown Family” a la plaça de 
l’Església, lloc on els petits en companyia 
de pares i acompanyants van fer corranda 
per seguir les instruccions del pallasso que 
hàbilment els anava dirigint i acompanyant. 
 

 
Jugant grans i petits ho passen divertit 

 
 

 
La plaça Nova a punt per a sopar 

 
 

 

A les vuit de la mateixa tarda abans de 
començar FESTARROJA la plaça Nova a 
punt per a fer un bon àpat. Un canvi de 
escenari, agradable, acollidor, còmode, on 
es va poder sopar i fer tertúlia 
tranquil·lament, mentre, al carrer Baix 
sonava la música anunciada en el 
programa.  

 
Els participants a la festa anaven i venien 
entre el carrer baix, la plaça Vella, la Plaça 
Nova, parant l’oïda a la música que sonava 
en cada espai. 
Més entrada la nit el silenci guanyà dins la 
població mentre un nou espai de música 
mes adreçada al jovent, començava a sonar 
al poliesportiu, amb vistes de finalitzar a 
altes hores de matinada  
 
Diumenge 4 d’agost a les 12 del migdia 
missa solemne de Festa Major 
acompanyada de la coral de Massoteres 
“En Canta”. Al finalitzar va concloure amb 
un petit concert de comiat, que va enllaçar 
amb el ja tradicional i generós vermut a la 
plaça on sota l’ombra del fullatge dels 
arbres segueix la tertúlia fins l’hora de dinar. 
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Dues instantànies de l’hora del vermut 

 
El programa ens deia que a les sis de la 
tarda hi hauria a la plaça de la Gual, jocs 
gegants  organitzats per CES: escacs, 3 en 
ratlla, camp de hoquei, pescar peixos, 
dòmino... doncs va resultar que per un mal 
fat no van poder arribar a Tarroja i van 
canviar aquest dia pel dimarts dia 6, Sant 
Salvador, autèntica Festa Major de la nostra 
vila. 
 
 

 

 
Jocs gegants a la plaça de la Gual 

 
A les vuit del vespre del diumenge: Gran 
ball fi de festa amb el trio SOLISTES, 
música ballable per a tots els gustos, 
incansables i amb bon so fins a quarts de 
dotze de la nit. Al poliesportiu, mitat pista 
per ball i l’altra mitat amb taules i cadires 
perquè els que volguessin aprofitar el servei 
de bar per sopar, poguessin estar còmodes 
escoltant la música alhora. 
Tot i que la nostra festa major coincidí amb 
la de Sant Guim, l’afluència de públic va ser 
prou considerable i els balladors van 
aprofitar fins el darrer moment per a dansar 
a gust i ganes. 
 

 
Balladors a la pista 

 
> Diada de Sant Salvador 6 d’agost. 
Tarroja tot i que la Festa Major ja fa anys a 
causa del calendari laboral, va passar de 
celebrar-se el dia del  Sant Patró, al primer 
diumenge  del mes d’agost. El dia 6, es 
manté el record de festa i la memòria dels 
anys passats en que el calendari laboral en 
els pobles de la pagesia no tenia necessitat 
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de fer-lo servir, cada any així escau  fer una 
petita commemoració.  

 
Cantada d’havaneres al poliesportiu 

 
El grup LA BOIRA de les terres de ponent 
ens va delectar amb una bona cantada 
d’havaneres, des de les més tradicionals 
fins a les expressament dedicades a la 
nostra terra de ponent. 
Tampoc va mancar el cremat que 
tradicionalment prepara el Ramon de cal 
Mingo amb la millor cura. 
Barra de bar amb entrepans i beguda per a 
tothom. 
La festa es va mantenir animada fins el toc 
final de Festa Major. L’any que ve hi 
tornarem. Salut a tots!  
 

IMATGES DESTACADES DE LA FESTA 
MAJOR 

Ens agrada reproduir les imatges que per la 
Festa Major, els bons treballadors i 
animadors de la festa abillen els carrers i 
places de la vila amb motius adequats a la 
diada i/o reivindicatius si s’escau. 

 
El sol de gran dimensió presideix la plaça 

 
La lluna en un cove a la placeta del carrer Baix 

 

 
 
A darrera hora del dia, el sol es replega a la 
posta i deixa que la lluna a poc a poc llueixi 
en la nit, hora en que el carrer Baix 
comença a prendre animació. 
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En aquest cartell, anunci de programa i lloc 
 

 
Plaça de la Gual  (cal Talet) 

 

 
A la paret del poliesportiu, reivindicació  

 
 

 

 
Diu el cartell: ”No en siguis còmplice. Som aquí 

sembrant respecte a Tarroja de Segarra” 
Contra la violència masclista: 900 900 120 

 

 
Petit racó pel poema 

 
La Segarra és la terra esforçada 

ennoblida de coratge i la mà de Déu; 
sàvia, pobra, assedegada, 

repòs de caminada: color de mel. 
 

Els homes, com fosques alzineres, 
I els pobles de castells enderrocats; 
fan ombra i escalf, porten la marca 
d’hores de rostoll, i la collita al sac.  

 
La Segarra és tan bella i solitària ,  

amb els ocres d’estiu i el verd escàs, 
valenta, adolorida, sense plor i encara 

dempeus, activa i ferm el pas. 
 

Fa basarda de servar-ne l’herència  
d’exigent reclam! 

 
Segarra dels meus avis, predilecta,  

degota de l’arrel el sentiment,  
i quan la llum del moment es fa incerta,  

retorno a tu, i torno a ser valent. 
 

Francesc Pascual Greoles, 2002 

 
 

Gràcies Sisco pel record a la terra dels teus 
avis 
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Padrins de Tarroja esperant la marinada 
 

 
D’esquerra a dreta:  Vicents Torres i Ortiz, Jaume Secanell i Tomas, Vicents Torres i Sanfeliu,  

Jaume Fitó i Villobina, Felip Verdés i Solà, Jaume Gassó i Nadal, Ramon Sociats i Vila 

 
Per la festa del Roser, Tarroja va fer homenatge a tots els padrins majors de vuitanta anys 
(vegeu referència en el passat número 10 d’aquesta mateixa revista)  
Fa uns dies tot anant a la piscina vaig trobar-me asseguts al banc de cal Munda una colla de 
padrins, hauria dit per la positura, que es trobaven inconscientment preparats i a punt per fer-
los la fotografia. No portava mòbil ni màquina fotogràfica, i no va ser més que un pensament. 
Només arribar a casa i mirar el correu, em trobo amb la foto perfectament emmarcada, com si 
el pensament hagués sigut desig i realitat. l’Anna Solé havia encertat, ella va fer la fotografia i 
coincidint amb el mateix pensar, me la va fer avinent. 
Els padrins de la nostra població jo diria que han perdut el costum d’anar al cafè a jugar a les 
cartes, les tardes d’estiu, prefereixen, asseure’s en el banc de cal Munda i passar allí  bona part 
de la tarda. Lloc avinent, davant de l’ajuntament, del Bar/cafè, local social, de la piscina i per on 
passa i passeja la poca o molta gent i on les criatures de la nostra població juguen a cor que 
vols. Tot i que la fresca marinada no sempre bufa a l’hora que els agradaria, ells, pacients i 
amb prou temps, l’esperen cada dia en el banc que ja han fet seu.  
El mot padrí i padrina encara es conserva en els nostres indrets, tot i que en el llenguatge dels 
joves va desapareixent, segurament a causa de la influència dels mitjans i de la poca cura que 
tenim habitualment de la nostra llengua. Ara mateix la paraula avis o iaios, és la més utilitzada, 
i padrins va passant a la història, així perdem paraules molt nostres i sense adonar-nos-en 
rebaixem la qualitat de la nostra llengua. La veritat és que actualment parlar bé el català “ha 
quedat estigmatitzat; segurament som l’únic país del món que la celsitud o excel·lència es 
ridiculitza”. 
Bé, no era pas ara la meva intenció reivindicar el “Lleidetà” varietat del Català nord-occidental 
parlad a les Terres de Ponent, es tractava de rendir un acatament a tots els padrins de Tarroja, 
però sobretot als sis representants que podem veure asseguts preferentment, amb el seu bastó 
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ben col·locat, potser sense propòsit, de manera igualitària. Alguns diuen que és la tercera cama 
i que sort en tenen, altres diuen que el porten sense necessitar-lo i que només l’agafen per fer   
empat amb la resta. Amb el bastó o sense, fa goig veure’ls animats i amb ganes de tertúlia. 
Cada dia hi ha anècdotes a explicar i sobretot, gaudir de la companyia. 

Fa poc vaig anar al teatre a veure l’obra d’un autor, que si puc mai em perdo les obres que 
representa, aquesta tractava d’una residència d’avis: “Un dia qualsevol, comèdia escrita per  
Oriol Tarrasón que narra la història de la Solange, i la seva nova vida en una residència de gent 
gran”. 
Vam passar una bona estona, tant cert, tot i que no és el mateix anar al teatre que viure-ho en 
la realitat. Qui ho ha tastat o be hi viu ho pot entendre i explicar millor. Però ben apart d’això, 
em van captivar les paraules de l’autor que en el fulletó que donaven junt amb l’entrada per el 
teatre, es podia llegir la següent reflexió que a continuació transcric fidelment: 
“Que farem amb els nostres pares quan es facin grans? Que faran els nostres fills amb 
nosaltres quan siguem vells? Aquestes preguntes em roden pel cap  des que la meva àvia ens 
va deixar. 
Vivim en un món fascinat per la joventut. És descarada, arrogant, vivaç i sense arrugues i té a 
favor la voluntat i el temps. Quan un nen petit, tot i els seus esforços, no aconsegueix 
expressar allò que vol i camina de manera lenta i vacil·lat ens fa riure i desperta en nosaltres 
una paciència infinita. Quan un dels nostres avis arrossega els peus amb esforç pel passadís 
de casa i s’entrebanca amb les paraules aquella infinita paciència es converteix de sobte en un 
desànim carregat d’impotència. 
Vaig decidir atorgar una personalitat descarada, arrogant i vivaç, malgrat les arrugues, als 
ostres protagonistes i n’ha sortit una comèdia sobre l’amistat i les ganes de viure.  
Estic segur que la meva àvia Solange riuria per sota el nas i amb la boca tancada per no perdre 
les dents, si pogués tornar a seure a la platea. 
Per tu, iaia.                Oriol Tarrasón” 
 
A la nostra terra se sol dir; “No es pot ser vell sinó per força”. Veritat o no, acceptant cadascú la 
realitat pròpia, la pregunta que es fa l’Oriol Tarrasón ens interroga a tots i d’una o altra banda 
ens pot posar neguitosos. El futur dels padrins és cada moment, demà pot ser massa lluny, per 
això cal viure’l amb tota la intensitat que la força li dona. Cadascun d’ells amb la seva història, 
els seus problemes, els seus dubtes, les seves dificultats i els seus plantejaments, compartits 
amb els companys de viatge i en el terreny conegut de tota una vida, el camí és fa més fàcil i 
lleuger. 
 
       Josefina Carulla i Porta 
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