
 

 

  Tots fem història 
Full Informatiu Nº 4 de la vila de Tarroja – juny -  2016 

 

 

Títol:  plaça de l’Església o plaça Vella 
Data: 1951 
Sobre la porta, la creu de la Santa Missió 1951  
La plaça encara no havia estat pavimentada, el terra rústec i ple de pedres soltes, la 
qual cosa donava peu a la canalla per fer-les servir. Un carro a la cantonada i un feix de 
llenya al costat oposat, no hi havia cap problema d’aparcament. 
Sembla hivern, la plaça desolada i les flors que a la primavera creixen i floreixen a cada 
costat de la façana, no en queda una sola, només el petit marge de pedres que vol 
separar la plaça del jardí, tot plegat invita a la nostàlgia...era un altre temps. 
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N o t í c i e s 

> El passat dia 27 de desembre va venir a 
actuar un grup d´acordionistes format  per 
uns 20 joves  del conservatori de Cervera 
sota el nom d´Assossegats, dirigit per Sònia 
Peiró. Dins el seu repertori van incloure 
diferents estils musicals, des de música 
moderna i popular a nadales i varen 
finalitzar amb el “cant dels Segadors”. Van 
fer una actuació molt bona i van saber-se 
guanyar la confiança dels assistents que 
varen gaudir i meravellar-se d’aquells joves. 
Ens varen explicar que actuen per recaptar 
fons motivats per el proper any anar a un 
concurs a Itàlia. 
 

 
Sala de la vila, concert Grup acordionistes 

 

Desprès d´aquesta actuació un grup de 
joves de Tarroja també es van atrevir a 
cantar una cançó davant els assistents. 
I la millor manera d´acabar, va ser  berenant 
coca i torrons per tothom.  
 

> Com cada any vesprada de Reis, a dos 
quarts de set de la tarda van arribar 
puntualment Ses Majestats amb la gran 
carrossa menada pel tractor acostumat a tal 
afer i carregada a vessar de joguines per a 
tothom.  
Una vegada aposentats a la sala de la vila 
van rebre la Benvinguda de l’Alcaldessa que 
alhora va ser replicada pels mateixos reis 
amb un petit discurs que trobeu a 
continuació, fent memòria d’alguns punts 
que els semblaren importants a recordar: 
“Bona nit nens i nenes de Tarroja. 

 
Arribada dels tres Reis a la sala de la vila 

 

Hem vingut des de l´orient, hem fet molts 
quilòmetres, ens hem trobat molts 
entrebancs. 
Ens havien dit que trobaríem el balcons 
il·luminats i gairebé no n´hem trobat. 
Però estem encantats d´estar aquí, ens fa 
molta il·lusió compartir aquesta nit amb tots 
vosaltres. 
Haurem de marxar aviat perquè hi ha molts 
nens que ens estant esperant. 
Per cert, us heu portat bé aquest any? 
Si, segur? 
Nora, Otger, Albert, germans Mas, Tadeu, 
Nil, Pau, Jan, Jordi, Guerau, Abril, Àuria, 
Ona, Julia, Mariona, Arnau Solà 
heu fet cas als vostres pares? 
 

 
Discurs de Sa Majestat el rei Melchor 

 
Si es així, us deixarem alguns dels regals 
que heu demanat, del contrari… potser us 
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trobareu carbó quant us desperteu. 
No patiu però, ja sigui pel balcó, per la 
finestra… trobarem la manera de deixar-vos 
els regals. 
I els més grans, també s´han portat bé? 
Ens consta que uns més que altres, però no 
us ho tindrem en compte i com a mostra de 
la nostra generositat portem regals per a 
tots. 

 
Jugant amb els regals 

 

També ens consta que recentment s’ha 
restaurat la façana de l’església encara que 
a mitges s´ha quedat. Confiem que la vostra 
generositat com a poble s’acabarà de 
restaurar en un període proper. 
Sabem que teniu un nou cafeter 
i que heu sabut acollir-lo molt bé. 
Ens hem adonat  que no acabeu de saber 
que es una escombra per escombrar el 
carrer… 
Finalment dir-vos que us desitgem molta 
sort, molta salut i que amb paciència, 
voluntat, entusiasme i il·lusió es poden fer 
moltes coses. 
Tot depèn de vosaltres tarrojins perquè 
nosaltres no fallarem i l´any que ve 
tornarem a visitar-vos” 

 

Sopar i tortell de final de festa 

> El 26 de febrer, ens sorprèn una petita 

enfarinada de neu, que ajuda als sembrats a 

assaonar-se, a la mainada a fer boles de 

neu i als adults que volen enfrontar el fred, a 

passejar i gaudir del paisatge 

 

> Dia 20 de febrer, ja en plena quaresma 

celebració del Carnaval, sopar i disfresses, 

premis per a grans i petits 

Força animació i bona festa. 

 

> Tot hi que la bonança d’aquest l’hivern 

ens ha donat dies ben agradables, no fou 
així el dia 5 de març a les 5 de la tarda en 
que el vent tramuntanal i el fred, van deixar 
veure la seva cara menys agradable, en 

començar l’actuació:  
 Cosint al Sol, el traç de les dones a 
Tarroja, gens menys que la història de les 
dones de tants indrets, les quals van ser els 
puntals de la família i des del seu anonimat, 
protagonistes de la història del nostre país.  

La ruta englobà: Les cases senyorials, la 

Font, Plaça de l’església, el safareig... 

Transcrivim un petit resum publicat gràcies a 
l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de 

la Segarra, institució creada l’any 1989 per 

tal de promocionar i gestionar l’oferta 

turística de la comarca, a l’Ajuntament de 

Tarroja i a la Generalitat de Catalunya per 

promocionar la nostra Segarra i fer possible 

activitats culturals i de divulgació d’aquesta 

mena. L’itinerari va comptar amb la 

participació de la “Caserna” escola de teatre 

de Cervera.  

 

 

Planol de la vila amb la ruta marcada 

 

L’agricultura representà, tradicionalment, 
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l’activitat econòmica bàsica de la comarca. 
La majoria de la població activa fins a la 
postguerra es dedicava al conreu i 
producció de les seves terres. Pràcticament 
la totalitat dels conreus eren de secà 
excepte una petita franja prop del riu on s’hi 
conreaven, i encara s’hi conrea, horta. 
La dona anava al camp sobretot en les 
èpoques de recollida del fruit: la verema, 
l’ametlla, la sega, l’oliva, etc, que era quan 
es necessitava més mà d’obra. L’època que 
més temps seguit ocupava les dones era la 
collita de l’oliva, que durava pràcticament tot 
l’hivern. Anar a collir olives era una feina 
especialment dura si tenim en compte les 
baixes temperatures de l’hivern. 
Les dones, cal dir-ho, han estat un model de 
constància, de treball, d’abnegació, de 
coratge i de saviesa. I ens ho han llegat a la 
seva manera, senzillament i generosament. 
Elles feien créixer els fills i tenien cura dels 
padrins quan es feien grans o estaven 
malalts; coneixien les herbes remeieres de 
manera que podien solucionar el mal de 
cadascú; passaven al davant de totes les 
feines de la casa, s’encarregaven dels 
animals i de l’hort, esquitllaven les ametlles i 
feien el mandongo, quan n’era el moment; 
però també, si calia, sabien fer el sabó, el 
pa, les espelmes, els cistells, les conserves 
o la roba de casa i de la canalla... i encara, 
al ple de l’estiu, quan la feina no permetia 
descans als homes, elles se n’ocupaven  i 
els portaven el dinar al tros. 
 

 

A partir dels anys 60, van arribant 

lentament, algunes innovacions com ara la 

rentadora, que els va permetre deixar de fer 

una de les tasques més escarrassades: 

rentar la roba a les basses o als safareigs. I 

amb els anys, n’anirien arribant d’altres que 

ajudarien a fer el treball domèstic més 

còmodament i més fàcilment. Això va 

comportar que, de mica en mica, les més 

joves, anessin una estona a la fàbrica per tal 

de millorar l’economia familiar o poguessin 

estudiar, ja que s’anava acceptant que la 

dona pogués aprendre alguna cosa més que 

les quatre regles: llegir, escriure, cosir i 

callar 

"El traç de les dones a Tarroja" ens permet 

recular en la història de Tarroja i d’una 

manera especial en la història de les dones. 

Rentar la roba ha estat una feina 

desenvolupada per dones. Dones que 

rentaven per a la seva família, dones que 

rentaven per a d’altres, criades, pageses, 

obreres i mestresses de casa. 

La dona, al món rural, ha estat sempre 

integrada al treball familiar. 

Una de les sortides laborals per a la 

població femenina en àrees rurals era anar 

a treballar com a serventa en les cases 

benestants. 

Les fonts eren un punt important i bàsic en 

un poble, a més de proveir d'aigua era un 

lloc de trobada de dones i gent gran. 

La ruta va fer camí pels llocs més 

emblemàtics i concorreguts en el seu temps, 

per les dones de la nostra vila, sense cap 

dubte pioneres de la transmissió de 

tradicions, valors i costums dels quals avui 

podem fer memòria sobre la base d’un 

passat ferm, que ens permet i anima a fer 

confiança en el futur. 

 

> El Segre del dia 15 de març publicà la 

notícia: “La Cooperativa la Garbiana  

guanya el premi Sikarra” 

Reconeixement a un model de treball  basat 

en la proximitat i la sostenibilitat. 

El jurat premia la cooperativa de Tarroja 

com un exemple d’emprenedoria.  

L’entrega del guardó es va fer dissabte 19 

de març a la tarda en un acte que se celebrà 
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a l’auditori del carrer Major de Cervera. 

Obert a tot el públic es va poder gaudir de la 

festa alhora que felicitar als guardonats. 

 

 
Moment de recollir el guardó 

 

> Maletes del coneixement, és una 

iniciativa  del Consell Comarcal portada a 

terme per suggeriment que és va des de la 

comarca. Englobaran quatre xerrades que 

impartiran professionals de la comarca  de 

forma altruista i que ens aporten el seu 

coneixement.  

Divendres 18 de març primera xerrada 

sobre “Abastament d´aigua a la Segarra” a 

càrrec de Jaume Font. 

Dissabte dia 2 d’abril a les 7 de la tarda a la 

sala de la vila, xerrada gratuïta i oberta a 

tothom “Consells bàsics per estalviar 

energia a la llar” a càrrec de Jordina 

Fontanet. 
- Utilitzar la llum natural sempre que sigui possible. 

- Pintar les parets i el sostre de colors clars, per 

aprofitar el màxim la llum natural 

- Evitar tenir llums encesos inútilment. 
Instal·lar bombetes de baix consum 
Consells fàcils que tots coneixem però que ens costa 
posar-los en pràctica tot i que sabem els beneficis 
que ens aporten. 

 

> Dilluns de Pasqua, celebració de la festa 

de Sant Julià. Com cada any celebració a 

l’ermita el dia 29 de març, just estrenada la 

primavera.  

Els temps climatològic ens va regalar un 

matí esplèndid i les majorales, les germanes 

Ana Ma i Lourdes Castellana van vestir 

l’ermita amb detall i senzillesa, flors naturals 

en el seu hàbitat significant la delicadesa i el 

sentiment en que havien estat preparades.  

La missa a les 11 i benedicció de la coca 

que celebrà el padre Joaquin, mercedari de 

sant Ramon, animada pels cants habituals. 

Com a novetat, després de molts anys de no 

cantar el goig de Sant Julià, de manera 

espontània i sense reflexió a fer el ridícul, el 

p. Joaquin ens va demanar de repartir la 

nova edició dels goig, recentment editada i 

se’n va cantar les estrofes més significatives 

en honor al Sant. 

La Lourdes, com a majorala,  va dirigir unes 

paraules als assistents, les quals reproduïm: 
“Avui, dilluns de Pasqua Florida, ens trobem 
un any més a l’entorn de l’Ermita de Sant 
Julià. Dues tradicions, una de catalana i una 
altra de Tarrogenca, que no sabem quan es 
van iniciar però que les dues estan molt 
arrelades entre nosaltres i que es concreten 
en dues menges dolces; la coca de Sant 
Julià i la mona.  

 

Ramona Llenes lectura de la missa 

L’existència de la ‘mona’ està documentada 
almenys des del segle XV, tot i que hom 
sospita que es remunta a més antic. La 
forma i composició d’aquest pastís, que la 
tradició dicta que els padrins han de regalar 
en aquesta data als seus fillols, ha variat 
molt amb el temps. Sembla que antigament, 
quan es feia a casa, tenia forma de tortell i 
era feta amb pasta de pa, possiblement una 
mica més pastada i enriquida. Fins ben 
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entrat el segle XX s’hi posaven ous durs 
amb la closca pintada, un per cada any de 
l’infant a qui li era lliurada.  

Avui li hem encarregat al David, com no 
podia ser d’altra manera, la coca de Sant 
Julià i li hem demanat de nou, que preparés 
com ja va fer l’any passat una mona 
tradicional amb ous pintats. Tenint en 
compte que l’ou des de sempre ha 
simbolitzat la fecunditat, la vida i la 
renovació, l’associació Pasqua, Primavera i 
Ou, no pot ser més exacta.  

 

Detall de flors sobre l’altar 

Trobar-se a l’entorn de Sant Julià era i és  
un compartir la dolça menja de Pasqua amb 
amics i familiars en mig del renéixer de la 
natura.” 

 

Ana Ma i Lourdes, majorales de sant Julià 

       

 

Niu amb els ous decorats a ma 

Tot seguit la Carme Segura, amb els 
sentiments a flor de pell, va recitar un 
poema d’en Jordi Pàmias. Aquest any no 
vam gaudir de la seva companyia ni tampoc 
la de la seva família, amb tot, el vam voler 
recordar i retre-li un petit i humil homenatge. 

 

L’Alzina 

Fondalades suaus, turons de la Segarra 

amb mates de garrics com silencis retorts, 

bancals amb una llarga quietud de blat tendre,  

fileres taciturnes d’ametllers. 

Com una mare fosca i solitària, vetlla 

les collites de l’any l’antiga alzina, 

venerada pels avis: una tofa negrosa,  

d’una austera verdor, damunt un tronc de 

segles. 

Resseguíem camins esborradissos 

vora les altes feixes, amb clapes d’ervianes,  

i, en un monòleg trist, esmicolàvem 

gleves resseques, amb els dits terrosos. 

Però l’alzina guarda la saba que no mor. 

Companys de l’ombra, hereus d’una vella 

esperança: 

aplegem-nos un dia, a l’horabaixa,  

en aquests gran recer, amb la llum de primavera 

    (Terra cansada) 

 

La festa va finalitzar a l’entorn de l’ermita 

amb el tast de coca, xocolata i beguda de 

barreja. La rifa, com és costum, la mona, 

uns llibres i la sorpresa creativa dels 

majorals: un niu fet a ma ple d’ous 

esplèndidament decorats amb tints naturals. 
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La creativitat que inspira Sant Julià, cada 

any és un repte més difícil de superar. 

L’alcaldessa Imma Secanell en nom del 

consistori, va obsequiar amb una fotografia 

emmarcada, de l’entrega del premi Sikarra, 

al grup “La Garbiana”, que va recollir Núria 

Verdés. 

 

Núria Verdés, en nom de la Garbiana 

 

Tot amanit amb la música generosament 

regalada per l’Hector, i el seu acordió. Un 

tast d’un dels instruments musicals que ell 

domina amb una facilitat envejable. 

Agraïm la seva col·laboració 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L´Hector amenitza la festa 

 

Majorales amb els afortunats per la rifa 

 

Angela Torra Inglada, el 27 d’abril va rebre 

una placa de reconeixement i felicitació pels 

seus 105 anys. L’acompanyen Imma 

Secanell, alcaldessa, Mercè Torra, membre 

de la família i Madrona Sellés, membre del 

consistori municipal.  Moltes felicitats . 

L’alcaldessa fa entrega de la placa a Angela Torra 

 

> Divendres 29 d’abril, tercera xerrada del 

cicle “Maletes del coneixement” sobre  

“Alimentació saludable” a la sala de la vila 

a càrrec de Sara Ribera, infermera del CAP 

de Cervera. 
Àgil, pràctica, dinàmica, oberta, la Sara ens 

va parlar d’alimentació de manera senzilla i 

respectant els costums alimentaris de 

cadascú. Els assistents, vam poder 

preguntar, resoldre dubtes i saber una mica 

més del que ens cal per alimentar-nos millor 
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> Festa del Roser, coincideix amb el dia 

primer de Maig, també amb la celebració del 

dia de la mare. 

Dissabte dia 30 d’abril a dos quarts  de 7 de 

la tarda, taller de fang per a tots els nens i 

nenes a càrrec de Cristina Palou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Els nens en el taller de fang 

 

El diumenge coincidint amb 1 de Maig, a les 

12, Missa solemne. A la una del migdia , 

com ja és tradicional vermut popular a la 

sala de la vila on tothom s’hi aplega. Alhora 

venda de flors  en commemoració del dia de 

la mare. 

L’exposició de fotografies sempre és  

esperada pels vilatans. Ben harmonitzada, 

cada fotografia sobre caixes de cartró a 

manera de plafons, amb guia o l’explicació 

corresponent a moltes d’elles. La mostra 

aquest any va versar sobre la temàtica de 

“Cosint al sol”, amb l’afegitó de les 

fotografies de l’última rubinada el novembre 

passat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertúlia a l’hora del vermut 

A dos quarts de set de la tarda, Concert i 

Escala-HIFI amb el grup AL-FI del casal de 

la gent gran de Tàrrega. Una bona actuació 

que va fer gaudir molt a tots els assistents. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Grup Al-FI, Casal de la gent gran, Tàrrega 

 

> Renovació del Jutje de Pau,  
Jaume Gassó, desprès de 33 anys exercint 
com a jutge de pau a Tarroja (des del 4 
febrer de 1983) i l´Alfonso Cucurull com a 
substitut, deixen el càrrec.  
Són nomenats en el seu lloc Ramón Gené i 
Anna Solé com a substituta. 
A Jaume Gassó se li va fer entrega d’una 
placa de reconeixement per la tasca 
realitzada durant  aquests 33 anys . 
Desitgem als nous entrants molta sort i bon 
encert en la funció que comporta l’exercici 
del seu càrrec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutge actual i jutge sortint 

 

> El passat dia 23 de maig van començar 

les obres a la via pública, plaça Nova davant 

del Portal, el motiu és trobar la fuita d’aigua 

de la canonada principal, que des de fa 

temps  s’ha detectat sense poder donar-hi 
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solució. L’inconvenient del pas tallat sense 

poder circular cap vehicle, ha estat 

minoritzat per la troballa finalment d´un punt 

de la fuita. Esperem que sigui el punt final 

de la pèrdua d’un bé tan preuat com és 

l’aigua i la reculada de les humitats que al 

volts de la zona s’havien detectat. 

 

> Dissabte 4 de juny, última xerrada del 

cicle “Maletes del coneixement” sobre  

“La malaltia de l’Alzheimer” a la sala de la 

vila a càrrec de Pilar Vilajoana de Cervera.  

En aquesta activitat es va parlar del tracte, 

la cura, el respecte a les persones grans i la 

rellevància de la tasca del cuidadors, 

il·lustrat amb la projecció del curtmetratge 

“La Marinada” escrit i dirigit per Joan Marc 

Zapata Boldú i protagonitzat pels actors Pep 

Cruz i Roger Zanuy.  

La Pilar excel·lent presentadora, va introduir 

el tema preparant els assistents en parar 

esment en els detalls del curtmetratge, els 

aspectes legals, el tracte..., la seguretat 

emocional. Després d’aquesta activitat de 

reflexió obligada, segurament cap dels 

assistent va quedar indiferent. El col·loqui 

no va ser gaire fluid, l’emoció va substituir la 

paraula.  

 

AGRAIMENTS 

 
Treball de voluntaris 

Tarroja es una vila petita on el treball a fer 

supera en molt els voluntaris per a fer-la, tot 

i així, ens trobem amb un seguit de 

persones voluntàries que dinamitzen, creen i 

treballen, uns, en el anar i venir dels nostres 

carrers tot esbrinant mancances i cercar 

solucions per a petits desgavells que només 

la sensibilitat  i l’estimació al poble pot 

desvetllar. Altres, en la discreció i el silenci, 

a poc a poc van fent servei i via amb l’humil 

treball que només es nota quan ja està fet. 

Altres aportant mitjans, també diners a la 

causa que ens beneficia a la col·lectivitat 

Tots treballen desinteressadament, sense 

esperar res a canvi i tantes vegades 

exposats a l’examen i judici de la gent. 

Com que som conscients que sense aquest 

grup de persones voluntàries, no hauríem 

pogut fer el treball de neteja de la sagristia 

vella, no s’haurien organitzat festes senzilles 

i creatives com s’ha fet, no tindríem 

l’església a punt per qualsevol eventualitat, 

el patrimoni recollit i per classificar...etc 

Volem doncs donar les gracies a tots, els qui 

ja ho han fet i els qui segueixen col·laborant. 

 

- Alfonso Cucurull i a la Lourdes (la seva 

dona)  de manera especial per l’esforç que 

el passat mes d’abril van dedicar en treure 

la pols i fer neteja de tots els altars i sants 

de la nostra parròquia, la qual feia molts 

anys que per la dificultat d’accedir-hi i per 

manca de recursos, havien estat oblidats. 
 
- Mª Lluïsa Secanell per la donació de 
1000 euros en favor de la restauració de la 
façana de l’església. Gràcies per la teva 
generositat. 
- També agraïm a  totes les persones que 
anònimament han aportat els seus donatius. 
 

- La subvenció de la Diputació de Lleida.  
 

- El Bisbat de Solsona. 
 

- l’Ajuntament de Tarroja. 
 
Gracies a tots s’ha pogut portar a terme 
l’obra, però també la motivació i l’estímul 
dels qui també generosament ho porten a 
terme, i així poder continuar amb l’obra de 
“Endrecem el Patrimoni”   

Als que ja ens han deixat i ha quedat la seva 

obra, als que encara hi són però els anys no 

els permeten més que donar ànims, als que 

treballen i als que actualment tenen 

l’entusiasme i l’energia per fer la feina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Tots fem història Juny 2016 
 

 

Naixements: El dia 8 de gener va néixer 

a Barcelona el Ferran, fill del Vicens i la 
Lara. 

El 3 d’abril va néixer l’Aran Huguet Martí, la 
segona filla del Xavi i L’Anna. Ja en tenim 
un més al poble. 

El dia  3 de juny va venir al món la Clàudia, 
amb gran alegria pels seus pares Jordi i 
Montse (cal Bord).  

Defuncions: El dia 22 de gener,    morí  

Antonia  Riera Gené de 95 anys d’edat (cal 
Tecleto). El nostre condol als seus familiars. 

El dia 28 de juny ens deixà Joan Coma 
Vallés als 26 anys d’edat.  

“ I a poc a poc esdevindràs tan nostre que 
no caldrà ni que parlem de tu per recordar-
te”                    (Miquel Martí i Pol) 

 

“Petits retalls de la nostra història” 
 

Perquè també és història el debat, la 

discussió, la controvèrsia, la disputa i fins i 

tot arribar a les mans, tot i que en aquesta 

ocasió no fou pas així. 

L’any 1893, vegeu com la història es va 

repetint en un petit poble i en grans nacions. 

L’home tot i ser racional, no aprèn de 

equivocacions anteriors i com a persona o 

com a grup anem comenten errades que la 

història un dia pot jutjar i fer-nos avergonyir. 

Aquest article transcrit a continuació, si teniu 

la paciència i la curiositat de llegir-lo, dona 

tota la informació per què el tarrogencs no 

en prenguem model, encara que analitzant a 

fons l’actitud i el comportament dels 

protagonistes de l’article, podem trobar una 

còpia expressa dels vilatans d’avui.  

Passaran més centúries i també haurem 

quedat retratats.  

Cadascú podem fer la reflexió personal, i els 

futurs tarrogencs jutjaran la nostra generació 

segons els valors i les obres que els deixem 

d’heretatge 

   Josefina Carulla 

 
 

La Comarca de Cervera 

Periódico de unión republicano defensor 

de los intereses de Cervera y su comarca 

 

OTRA ESCURSION 
 

“En el pueblo de Tarroja que dista una 
legua de Cervera y por consiguiente 
pertenece á este partido, hubo el 
domingo último una trasformación 
política por necesidad, por las corrientes 
del imperante caciquismo de muchos 
años acá. No hay efecto sin causa, dice 
un antiquísimo proverbio, y las últimas 
elecciones generales lo han demostrado 
una vez mas, solo que, como en muchos 
casos acontece, los efectos responden á 
causas muy distintas de las que se 
suponen. 
En efecto; la conducta observada por el 
feudalismo (en que digamos,) de 
abastecimiento de votos en día de 
elecciones con engañosas promesas de 
arreglo de administración de pueblo; y 
con trazar carreteras para salida de los 
productos, han resultado sin lo uno ni lo 
otro, con aquellas florecientes 
esperanzas vanas, solamente caza de 
votos por sus fines particulares. 
La causa de la indignación del pueblo es 
del todo honda y añeja, por notar tanto 
falseamiento que ha sido la gota de agua 
que ha colmado y hecho desbordar al 
pueblo de Tarroja, que no obstante la 
protección que dice que presta el 
diputado Sr. Alonso Martinez, y quizás 
precisamente por esa protección, ha 
llegado á un estado de decadencia tan 
lamentable como inmerecido. 

La primera, y sin duda la más 
importante, es la decadencia de la salida 
de los vinos y alcoholes de este país, 
único aliciente que se podía, disfrutar en 
este pueblo agrícola, cuando el diputado 
que nos representa fué el primero que 
votó sobre los cinco céntimos por litro de 
vino, saliendo de un abismo yendo á 
parar á otro, contemplando las hazañas 
del caciquismo. 
Tal es, en resumen, el capítulo de 
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antiguas quejas de Tarroja. El de las 
modernas, allá se vá con el de todas las 
grandes capitales que nos guian hacia el 
tiempo de la Dernocracia, y que se acabe 
para siempre el desenfreno de los 
explotadores del pueblo y, en fin, aquella 
perturbación que ha abierto éntre los 
gobernantes y los gobernados, un 
abismo cada día más ancho y más 
profundo. Por eso, sin duda, Tarroja, 
convencido de que nada debe esperar de 
un Gobierno entregado en cuerpo y alma 
á los chupópteros se decide á un cambio 
radical político solo por necesidad, 
constituyendo un comitè de unión 
republicana por no ser jamás preso del 
capricho de mangoneadores como ha 
sucedido hasta la fecha, y para que el 
elector pueda en plena libertad de 
conciencia obrar de que hoy carecía. 
 

CONSTITUCION DEL COMITÉ 

 
Presidentes honorarios, D. Francisco Pí 
y Margall.-D. Manuel Ruiz Zorrilla. 
D. Nicolás Salmerón y Alonso; y D. Miguel 
Laporta. Presidente efectivo, D. Ramón Solá.-
Vice-presidente, D. Rafael Castellana.—
Tesorero,.D. Ramón Fitó —Vocales,  
D, Nicolás Secanell, D Antonio Petanas, 
D. Ramón Vendreli, D. Ramón Palou,  
D. Francisco Carrulla, don Narciso Roca,  
D. José Vila, D. Francisco Vilarroví, 
D. Gabriel Avellana, D. Ramón Closa, 
D. José Vilarroví, D Miguel Farrán, D. Pedro 
Gené, D. Salvador Vilalta.—Secretario 1º, 
don Ramón Nadal.—Idem .2º,  D. Ramón 
Nadal Fitó. 

Mal suena el nombre de sabandijas, qui 
sieron hacerse populares, y cada vez se 
han distanciado del pueblo, y por último 

vividores de Tarroja allá nos veremos, 
que las actas como solíais llevar á 
vuestro encasillado, con todos aquellos 
artefactes de pura farsa, se ha agotado, 
los abusos dejan rastro, y ese rastro, os 
inutiliza haciendoos impotentes 
 

UN ESCURSIONISTA 

 

Activitats de la Cabana i de Terra per Donar  

Quim Buil 

Cada any sembla que vingui acompanyat 

d’unes temàtiques al voltant de les quals 

es mogui la temporada, i de vegades 

sembla que les coses vinguin per “onades”.  

Aquest any la temàtica ha estat agafar 

consciència de què és, dins nostre, 

“l’inconscient”, com acostuma a dominar-

nos, i diferents maneres de  treballar-lo. 

Tota aquesta ensenyança ens ha vingut, 

en bona part, de tradicions antigues de la 

Terra, especialment del sud, el centre i el 

nord d’Amèrica.  

 

Una activitat important va ser “Fira dels 

Dons”, amb una temàtica de rerefons 

relacionada amb el descobriment 

d’Amèrica, amb Cristòfol Colom i amb els 

coneixements ancestrals que ens vénen 

d’aquell continent, especialment del sud i 

del centre, relatius a com treballar 

l’inconscient. 

 

Cerimònia simbolica 
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Al poc temps, Tarroja va rebre la visita 

d’uns quants “ancians de saviesa”, en 

representació de diferents tradicions 

natives antigues del món: uns bosquimans 

de l’Àfrica, un Q’Ero del Perú, tres “avis” 

mexicans, un  hoppi de Nord-Amèrica (en 

Roy Littlesun), un maorí de Nova Zelanda, 

i una “abuela” d’una comunitat nativa de 

Colòmbia, juntament amb algunes 

persones més. Venien d’una trobada que 

s’havia fet a Cambrils (Tarragona) amb 

vistes a posar unes bases per a la “pau al 

món”.  La idea de venir a Tarroja, un cop 

acabada la trobada, era la de prendre’s 

uns dies de tranquil·litat, més íntims, per 

a parlar entre ells, fer les seves 

cerimònies, els seus pactes,... i alhora 

visitar el poble on tradicionalment es diu, 

(mite o realitat) que Cristòfol Colom hi va 

tenir contacte en algun moment.  

L’estada a Tarroja, però,  no va ser tan 

íntima com s’esperaven, va haver-hi 

moltes visites, reunions-cerimònies més o 

menys obertes a tothom. La visita dels 

“avis” a cal Tella, la casa “teòrica” (?) d’en 

Colom, amb el propòsit de fer-hi un acte 

relacionat amb el descobridor i la 

descoberta d’Amèrica. Hi varen fer cants, 

cerimònies i oracions, amb un propòsit 

d’agermanament, de curació i de 

restauració de la memòria del 

descobriment d’Amèrica. No tenia cap 

enfocament negatiu, sols pretenia netejar 

en la memòria el mal que s’havia fet  i 

donar-hi un nou sentit. La seva visió 

s’entenia com que Colom en realitat va 

“unir” tota la humanitat (la va posar en 

contacte), ara, estem preparats per veure 

aquesta  “unió”,  i reconèixer que tots som 

U. En certa manera, aquells cants i 

oracions amb gent d’arreu del món a 

petita escala, símbol de tota la humanitat 

amb propòsit d’unió i de reconeixement 

mutu, indicatiu de que ja estem preparats 

per a fer-la a escala més gran. 

Va sorprendre i impressionar com aquella 

gent sentia amb tanta força aquelles 

cerimònies. Certament, la nostra cultura,  

es va expandir fins bona part del món. 

Cristòfol Colom i el descobriment 

d’Amèrica ha representat, per a la major 

part de tradicions natives, viure processos 

d’injustícia, de manca de valoració i 

reconeixement, de marginalitat. Amb 

aquesta visita a casa nostra, van ser ells 

els convidats, els valorats, els reconeguts, 

els qui ens aportaven la seva saviesa, els 

qui es presentaven a la casa d’en Colom (?) 

i hi cantaven. Tot plegat, molt simbòlic. 

 

 

Ancians de sabiesa i grup que acompanya 

Una altra cosa a destacar, és que, per 

aquestes cultures no és tan important la 

“realitat històrica” sinó l’ús que es fa del 

“mite”. És a dir, tant els era si Colom va 

viure realment a Tarroja, tot ho 

conformaven en base al “mite” que es va 

crear aquí,  empraven aquest mite per 

sanar i canviar la ment inconscient, ja fos 

la pròpia i/o la col·lectiva.  

Vinguessin d’on vinguessin, es servien i 

sacralitzaven els objectes donant-los una 

funció, i amb això feien cerimònia. Un 

d’ells portava una pedra de la muntanya 

sagrada de la seva terra, i el qui la rebia 

l’acceptava com a símbol d’agermanament 

dels dos pobles, es comprometia a dur-la al 

llac sagrat del seu país. Feien servir coses 

–objectes-- del defora per a moure la ment 

inconscient. 

Tots coincidien en el valor sagrat del foc, i 

totes les seves cerimònies les feien al seu 

voltant. Tractaven el foc com si fos un “avi 

savi” a qui demanessin inspiració. 
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Una altra coincidència és la veneració dels 

ancestres (els avantpassats). Les seves 

activitats solien començar amb referències 

i crides als ancestres, ja fossin els propis o 

els del lloc. Consideració que la nostra 

psicologia moderna --si més no, els nous 

corrents terapèutics-- té cada cop més en 

compte:  la importància de tenir els propis 

avantpassats integrats dins un mateix 

(dins la ment) per a poder viure bonament 

la pròpia vida. Sense integrar els qui 

varen viure abans que nosaltres no es pot 

tirar bonament endavant. 

I ara, reprenent el fil inicial de l’article --la 

temàtica conductora d’aquest curs 2015-

2016, és a dir, com treballar la ment  

“inconscient”--, recordem que a Tarroja, 

aquesta temporada, s’ha anat fent un curs 

de llarga durada --cinc caps de setmana-- 

anomenat  “Camí cap a Mi  Mateix”, a què 

assisteix gent d’arreu de Catalunya i 

d’Espanya, basat en una ensenyança 

iniciàtica dels Andes (del poble natiu dels 

Q’Eros). Es fonamenta en “el perquè del 

ritual i la cerimònia”, en com, movent i 

donant significat a coses externes a 

nosaltres (objectes) i ritualitzant-les 

podem fer canvis en la nostra ment, tant a 

nivell conscient com inconscient. 

Aquest curs, doncs, han destacat aquests 

ensenyaments ancestrals de les tradicions 

antigues de la Terra, que ens poden 

ajudar a dominar la psique, per a viure la 

vida amb sentit, a la Terra, com a humans 

que som. Son ensenyances que han anat 

passant de generació en generació, son les 

memòries ancestrals de com viure a la  

Terra, els pobles antics en son els 

guardians. Ara també ens tocarà 

l’ensenyança per ser l’altre part que som, 

un  Ésser. Per finalment poder ser 

aquesta combinació que som  d’Éssers - 

Humans. Esperem que puguem tenir 

bones inspiracions en aquest sentit. 

  

 

LA CALOR ROJA DEL SOL 

La calor roja del cel 

la portem en la mirada; 

quan érem enmig del camp 

una flor hem arrencada. 

 

Sobre els rostolls caminem 

com sobre catifa clara, 

millor encara, que sentim 

com s'esquinça  a cada passa, 

amb un cruixir de somrís 

i una dolça sotragada. 

 

La calor roja del cel 

es va tornant més daurada: 

com si anés naixent de tu, 

com si et brollés de la cara. 

 

                           Albert Ràfols-Casamada 
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Recordatori: 

 Recordem als nostres subscriptors que la quota a satisfer per aquest 

any 2016 és de 5 euros. 

Agrairem la feu afectiva aquest mes de juliol. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La plaça de l’Església, per uns dies sense vehicles aparcats té un altra imatge , reflexionem-hi. 
Potser un dia podrà ser un espai lúdic per gaudir i admirar. 
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ESPAI  PER A  LA  NOSTRA  CUINA 

 
 

 

Canalons d’estiu. Recepta de Teresina Dalmases “ Cal Palauet” 

 

Recepta per 20 canalons. 

Ingredients: 

3 pebrots vermells escalivats no massa 
cuits. ( reservar- ne 1  per decoració) 

4 ous dus. 

2 llaunes grans de tonyina en oli d’oliva. 

Salsa de tomata casolana molt i molt 
reduïda amb sal i sucre. 

 

 

 

 

 

Barrejar tots els ingredients i passar- ho pel “turmix”. Quan afegim la salsa de 
tomata hem de procurar que no ens quedi massa clara la massa del farcit. Un cop 
barrejat, posar ho en un escorredor perquè perdi l’excés de líquid. Recomanable 
deixar-ho unes hores. 

Fer bullir la pasta de canalons, omplir-los amb el farcit. Quan tenim  tota la massa 
repartida, emboliquem els canelons  i posem la maionesa per sobre. 

 Acabem decorant amb les tires de pebrot vermell que teníem reservades. i que 
també servirà d'orientació a l'hora de servir-los. Arrodonim el plat posant-hi 
enciam tallat a  juliana  al voltant dels canalons. 

Podeu decorar els canalons de forma creativa posant  la maionesa en una bossa 
de plàstic, tallant-li una punta i adornar els canalons amb “fils” de maionesa. 
 
Servir-los freds i BON PROFIT !!! 
 
           Lourdes Castellana 
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