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Tots fem història 
Full Informatiu Nº 7 de la vila de Tarroja –Desembre 2017 

 

 

Pessebre a casa, Tarroja 2017 

 
Davant la situació que viu el país en Jordi Bilbeny i en Ferran Aguiló han unit esforços per crear unes cançons que 

ajudin a reflexionar serenament sobre el país, la política, l'amor, l'opressió i la llibertat. 
 

EL COR D’EN MACIÀ 
 

“Invencible infinit de la teva presència" 
Màrius Torres  

 

Sobre la neu, sobre la feixa viva, sobre l’aire 
espesseït pel vell dolor fondíssim de les fàbriques; 

sobre l’extàtic silenci de viure en l’esclavatge, 
sobre la pell encesa de desig de les muntanyes; 

sobre totes les pluges, sobre el foc, sobre tota venjança, 
per totes les ciutats vençudes que el nou jorn estranyen; 

de Nadal a Nadal, de mare a fill, de l’un Abril a l’altre, 
és el teu cor, la teva densa llum, només qui ens parla 

i ens guia com l’Estel, des de l’ofec a l’esperança 
ja d’una vida lliure i d’una Pàtria molt més lliure encara! 

 

Lletra: Jordi Bilbeny 
Música: Ferran Aguiló 

Nadal amb llum al cor, als homes de bona voluntat 



Tots fem història desembre 2017 

 
 

 2 

  

N o t í c i e s

> Durant la setmana del 26 al 30 de juny, 3 
hores diàries, un grup de joves voluntaris 
del municipi acompanyats d´una monitora 
varen fer tasques de millora del mobiliari 
urbà, concretament la pintada dels bancs de 
la plaça nova i  la barana de la carretera de 
Guissona. A canvi d´aquestes tasques 
varen rebre l´abonament de les piscines 
gratuïtament. 

 
Engrescats pintant, fan servei a la comunitat 

 
> En el mes de juliol un grup de monitores 
van tenir cura de l’esplai per a nens i nenes 
que des de fa uns anys s’organitza a la 
nostra població.  
 

 
Als nens els agrada ajudar i sentir-se útils 

Espai lúdic, bàsicament perquè els nens 
puguin jugar i esplaiar-se, alhora fer-los 
adonar de la importància del lloc on viuen, 
així obtenen coneixement de les cases més 
assenyalades i de la seva història. Alhora 
van tenir l’oportunitat de compartir i gaudir 
de jocs en plena natura. 
L’Ajuntament  de la vila va donar suport a la 
iniciativa amb la cobertura de l’assegurança 
i va possibilitar que nens i monitores 
poguessin gaudir de la piscina durant els 
dies en que l’esplai funcionà. 
 
> L´Ajuntament conjuntament amb el 
Consell Comarcal de la Segarra, el passat 
mes de juliol van organitzar un curs 
d´informàtica per a usuaris. La primera idea 
era únicament durant l´estiu però entre els 
alumnes i el professor Josep Lluís varen 
decidir emprendre el curs desprès de les 
vacances d’agost fins per Nadal. Esperem 
que hàgiu après molt de noves tecnologies.  
 

 
Aplicació total a la pantalla, bon aprenentatge 

 
> Setmana Cultural a Tarroja 
Dissabte 29 i diumenge 30 de juliol, taller 
de “Tango Argentino” a càrrec de la 
professora Ilonka Rózsa a la sala de la vila. 
Van ser un bon nombre de parelles que van 
voler aprendre o perfeccionar el ball i gaudir 
d’una estona ben distreta. 
Dilluns 31 de juliol, Bingo i berenar, el  
benefici del qual es va entregar a la 
comissió per la restauració del patrimoni de 
Tarroja. 
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Nens i nenes recitant els números dels cartons 

 

 
Després de berenar tothom a fer joc 

 

Dimarts 1 d’agost A les vuit del vespre 
torneig de bàsquet obert a tothom i a les 
deu de la nit cinema a la sala de la vila. 
Dimecres 2 d’agost, presentació del volum 
de l’inventari del patrimoni Arqueològic, 
Arquitectònic i Artístic del municipi a càrrec 
de David Castellana i la Fundació Jordi 
Cases i Llebot a la sala de la vila, amb una 
resposta força important de públic tarrogenc 
i de fora vila. 
 

 
Tarja d’invitació a la presentació del llibre 

 
El David signant llibres als assistents a l’acte 

 
Dijous 3 d’agost a les 7 de la tarda “Taller  
sorpresa” de manualitats a la sala de la vila. 
A les 10 de la nit Bany nocturn, lliure a la 
piscina fins a la mitja nit. Bona participació 
de mainada, joves i adults, els banyistes 
van aprofitar la nit de bonança i la 
temperatura de l’aigua, tot un luxe. Sota la 
vigilància de l’amatent socorrista, amb el  
suport de la Imma, alcaldessa de la vila que, 
durant el temps del bany lliure, no van parar 
de passejar per tot l'entorn de la piscina. 
Cap incident d’importància, ben al contrari, 
una nit de gaudi pels qui es van posar a 
l’aigua, també pels qui es van conformar 
observant des de la gespa. 
L’anècdota de la nit va passar quan a la 
gespa hi havia força gent contemplant els 
banyistes que alhora havien deixat allí les 
tovalloles per a poder-se cobrir quan 
sortissin de l’aigua. De sobte es posà en 
marxa el rec automàtic i per sorpresa van 
rebre una ruixada les tovalloles esteses a la 
gespa i tots els visitants que es trobaven 
prop d’una boca de rec, així van participar 
d’una remullada que no esperaven. 
 
Nota trista de la nit; Un record molt 
especial pel Joel Touliss, socorrista de torn 
d’aquella nit a la nostra piscina, que moria 
uns dies més tard a la ciutat de Cervera. 
DEP. 
Divendres 4 d’agost dins ja del programa 
de Festa Major, a les set de la tarda taller 
d’animació infantil amb Jaume Barri a la 
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plaça de l’església. La mainada ho va 
passar d’allò més bé.  
A les 10 de la nit, com ja s’ha fet costum, 
sopar  al poliesportiu a càrrec de l’empresa 
de càtering “Cal Planes” de Ponts, amb una 
assistència quasi de dues-centes persones. 
A la mitja nit IV Escala en Hi-Fi, 
espectacle que fa passar a tots els 
assistents una estona molt distreta i 
divertida. 
 

 
Número de l’espectacle “Escala en Hi-Fi” 

 

 
Número de la Trinca “Teoria de l’evolució” 

 

Dissabte 5 d’agost, a les 10 del matí, 
Gincama de tractors, amb sortida davant del 
bar de la vila, els participants van mostrar 
les seves habilitats de conducció i maneig 
del tractor, admirats pel públic que seguí la 
gincama.  
A les 11, joc de cucanyes a la plaça nova, 
els petits van participar amb molt 
d’entusiasme. 
A les 5 de la tarda fins a tres quarts de vuit, 
els inflables a la piscina van fer la delícia 
dels infants i dels més joves. 
A les 6 de la tarda visita oberta i guiada al 
petit museu d’eines antigues d’una casa de 
poble pagès a “Cal Cerverí”. La Lourdes 
artífex de la col·lecció, poc a poc ha tingut la 
paciència de recollir totes les eines que a 
casa feien utilitat.  

 
Lourdes al centre amb dos visitants 

 

Els vells records també hi eren presents, 
des de la tassa i el plat de la primera 
comunió, eines de paleta, balança antiga, 
estris pel camp... polit i endreçat un petit 
espai amb molt per admirar i que diu molt 
més de la delicadesa i estima amb que ha 
estat preparat. Una idea que pot ser 
desenvolupada per altres artesans que 
tinguem coses per ensenyar i fer-ne 
participar als nostres veïns de la població. 
Felicitats Lourdes! Ànim als tarrogencs 
perquè l’any que bé cada casa pugui 
presentar una petita mostra d’allò que per 
cadascú de nosaltres és important i en 
vulguem fer participar als nostres conveïns. 
A les 7 de la tarda es va haver d’anul·lar el 
recital de poemes patriòtics amb la veu i la 
presència de la Núria Feliu per problemes 
de salut. 
Esperem i desitgem que la Núria estigui ben 
recuperada i pugui estar entre nosaltres  
més endavant. 
> El dia 3 de juny es va celebrar l’entrega 
de premis Coca Cola a Portaventura, Albert 
Tarruella de 2n ESO va quedar segon en la 
modalitat de Llengua Catalana del concurs 
de relat breu organitzat per la Coca-Cola. 
Els candidats es van desplaçar a Lleida on 
van tenir dues hores per confeccionar un 
text relacionat amb un tema proporcionat 
pels organitzadors “Fa 40 anys”. 
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l’Albert amb el premi i un gran somriure  

 

Moltes felicitats Albert! Esperem més premis 
per tu durant la teva vida estudiantil i que 
nosaltres puguem gaudir de la teves belles 
arts escrites. 
 

Petits tallers d’estiu 
a càrrec d’Ester Trilla 

Aquest estiu van tenir lloc dos tallers de 
remeis naturals, on vam aprendre a 
preparar-los i també els usos que tenen. 
L’Ester ens explicar de forma molt didàctica 
com i quan collir les plantes per elaborar el 
producte, les quantitats i com aplicar-lo. 
Dimecres, 19 juliol 2017 a les 20.00h. a 
l’hort de Cal Palouet vàrem fer el primer.  
 

 
Tota l’emoció posada al treball de colar la tintura 

 
Vam fer tintura i espígol macerat amb oli 
d’oliva. Tintura de pròpolis: antimicrobià, 
antifúngic, antiviral, antiinflamatori, 
analgèsic, antioxidant, cicatritzant, preventiu 
de tumor de còlon, immunostimulant, re-
mineralitzant de l'esmalt dentari, augmenta 
l'assimilació de ferro, calci, fòsfor y magnesi. 
Ús intern: estats gripals, infeccions bucals i 
del coll, càries. 

Us extern: ferides, llagues, rascades, 
infeccions de la pell.  
Diumenge 20 d’agost vam quedar un altre 
cop abans no se’ns passes la lluna! Per 
decantar la tintura de pròpolis i colar els olis 
macerats. l’ Ester ens ensenyà com fer 
l’ungüent amb cera d’abella, aprofitant el 
pròpolis i l’oli macerat. Ungüent de 
calèndula (boixac o boixet), àrnica de la 
Segarra i pròpolis: vulnerari (cura les ferides 
de la pell), antihistamínic, antiinflamatori, 
antibacterià, antiviral, antifúngic, analgèsic 
(alleuja el mal), cicatritzant. Per afeccions 
de la pell: ferides, cremades, psoriasis, 
èczema, varius, panses, berrugues, tortes i 
esquinços, cops, algunes picades 
d'insectes, acne Ungüent de pròpolis, timó i 
eucaliptus: antisèptic, antibacterià, antiviral, 
antifúngic, expectorant, antitussigen,  
 

 
Resultat final del treball 

 

analgèsic, antiinflamatori. Per afeccions de 
les vies respiratòries: tos, constipat, grip, 
faringitis, laringitis, bronquitis, mal de coll. I 
també ferides, cops, inflamacions. 
Cadascú vam poder emportar-nos a casa 
una bona mostra de la tintura, ungüent i 
sobretot l’aprenentatge fet a més de dues 
tardes molt agradablement compartides. 
Gràcies Ester! 
   L. Castellana 

 

Víctor Sans i Ignasi Artigas guayen  
el Ral·li d’Escalada de Terradets 
 
La parella d’escaladors Victor Salla i Ignasi 
Artigas van pujar de nou al podi com a 
guanyadors. Enhorabona!  
La revista de la Federació d’Entitats 
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Excursionistes de Catalunya, Federació 
Catalana d’Alpinisme i Escalada en publicà 
el resum que segueix el dia 19 de setembre  
 

 
Patrocinador, representant casa Camp (Cassi), 

Ignasi Artigas i Victor Sans 

 
“El Ral·li 12 hores d’Escalada de Terradets ha 
tornat a omplir de desenes de cordades la Paret 
de les Bagasses al Congost de Terradets. 
Durant tota la jornada del dissabte 16 de 
setembre s’han pogut escalar una selecció de 
30 vies, d’entre 300 i 500 metres. En un ambient 
festiu i no estrictament competitiu, cada cordada 
s’ha marcat els seus propis objectius. Han 
participat escaladors d’arreu d’Europa, atrets 
per la qualitat de la roca i les vies de Terradets. 
La cordada formada per Víctor Sans i Ignasi 
Artigas ha estat la guanyadora del ral·li. Ens 
explica com ho han viscut un dels dos integrants 
dels guanyadors, Víctor Sans: “No esperàvem 
guanyar. Donaven 25 punts extres si escalaves 
a les tres parets (Amanita, Bagasses i Roca 
Regina) i així ho vam fer. Vam començar amb la 
via ‘Eva Baeza’, passant a la cordada que havia 
sortit abans que nosaltres a la mateixa via. 
Després vam escalar la ‘Mescalina’ i vam baixar 
ràpid pels ràpels. Vam posar-nos a la ‘Galí-
Molero’, on hi havia un tap, però ens van deixar 
passar. Al baixar vam veure que teníem temps 
de fer-ne una altra, i vam escalar la ‘Promio-
Moreno’, i encara ens van sobrar 45 minuts. 
L’organització de l’esdeveniment ha estat 
excel·lent, com sempre”. 
Víctor Sans i Ignasi Artigas han participat al 
ral·li representant a la botiga d’escalada Goma 
2, de Cornudella de Montsant. Un dels premis 
que han rebut ha estat un viatge per visitar la 
fàbrica que l’empresa Camp, una de les 
patrocinadores del ral·li, té a Itàlia. 
El ral·li s’ha clausurat amb un sopar de 
germanor i la corresponent entrega de premis, a 
la que ha assistit en representació de la FEEC, 
Marcial Alemán.” 

> Dia 1 d’octubre “vam votar”, Si no 
hagués estat un dia tan remarcat i per 
molts, esperat, no hi posaríem més accent 
que el resultat dels vots i la formació de la 
mesa. No entrarem pas en legalitats, això 
no ens correspon, senzillament una votació 
per Referèndum, es mereix  un espai de 
notícia extra, sobretot donades les 
circumstàncies. 
No obviarem però parlar del muntatge, el 
matinar i resistir tot el dia, les anècdotes, els 
ensurts, també alguna corredissa, 
l’amagament de la Urna durant bona 
estona. La frisança i per què no la por (?) 
 

l 
Carretera tallada davant de l’Ajuntament 

 
quan vam veure per la “tele” les imatges en 
directe que anaven emetent, allò no era 
cosa de riure... la força la tenien ells i no 
guardava cap proporció amb la que el 
poble, per convenciment, havíem de fer 
servir. Els anys de dictadura ens van venir a 
la ment i les imatges esgarrifoses que la TV 
ens mostrà en directe, ens van fer sentir 
pànic, no podia ser possible que en un estat 
democràtic com el nostre, sense més motiu 
que el voler votar pel dret a decidir ens 
poguessin maltractar d’aquella manera. 
Un tractor al mig de cada tram de carretera 
per entretenir l’arribada i l’entrada a la sala 
on es celebraven les votacions, de la 
policia, es volia temps per reaccionar, la 
canalla fora de l’abast (al Boti-Boti de cal 
Palouet) perquè no poguessin prendre mal, 
els padrins també a recer i la vigilància en 
punts estratègics per avisar si venia la 
“poli”... 
Vam poder votar tots, i molts més dels 
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pobles veïns van venir a votar a Tarroja. 

 
Quantitat de persones fent cua per votar 

 

A causa de l’aglomeració que va haver-hi a 
tots els locals del país per poder votar, 
varies vegades va caure el servidor, 
retardant la introducció de dades a 
l’ordinador, això portà retard i malestar als 
 

 
La mesa constituïda, un veí votant 

 

responsables de la Mesa que van resoldre 
la situació amb prou eficiència. 
Presidenta, Mercè Torra  
Vocals, Susana  Sánchez i Rafael Martínez          
A Tarroja, que hi ha un cens de 140 
persones, van votar 273 i els vots es van 
repartir de la següent manera: 
Vots pel SI   253 
Vots pel NO    12 
Vots en Blanc          8 

 
Dinar comunitari davant la casa de la Vila 

 
Durant tot el dia, com estava recomanat hi 
van haver sempre una cinquantena de 
persones, que a torns fèiem presencia  per 
si arribava la visita de la Guardia Civil, que 
finalment tot i que va estar molt a prop, va 
donar la volta unes quantes vegades i va 
passar de llarg. 
 

 
L’Hector acompanyat de la Carme i el Joan 

 
A la tarda ens va animar les darreres hores 
l’Hector amb el seu acordió, música a la 
carta i cants a dojo, ben acompanyat per 
petits grupets que corejaven els cants. 
La jornada va transcórrer sense incidències 
destacables, amb molt bona participació i 
absoluta col·laboració per part de tota la 
concurrència. 
 



Tots fem història desembre 2017 

 
 

 8 

  

La opció Cardonina 

El matrimoni d’Agnés de Torroja i 
Guillem I de Cardona. 

Entre l’amor i la política matrimonial 

A càrrec del medievalista –historiador 
Francesc Rodríguez-Bernal 

Aquest dissabte 25 de novembre a les 7 de 
la tarda, va tenir lloc a Tarroja de Segarra 
una xerrada sobre els 800 anys del 
matrimoni de Agnès de Torroja i Guillem I 
de Cardona. 

En aquest 2017 a Tarroja es compleix el VIII 
centenari de la unió de les cases de Torroja 
i Cardona (1217-2017). Agnès de Torroja 
que procedia de la més noble família de la 
terra catalana, filla del comte de Barcelona, 
Ramon Berenguer III, contragué matrimoni 
l´any 1217 amb Ramón Folc IV, vescomte 
de Cardona. Concretament aquest 20 de 
setembre de l´any 1217 es produeix el pacte 
patrimonial entre els dos esposos i des 
d´aquesta data el poble i el castell de 
Tarroja entrà a formar part del vescomtat de 
Cardona. 

 
Pergami exposat a la pantalla 

 

Concretament s´han trobat documents  
d´aquesta data en que es menciona: 
Agnès de Torroja dona al seu marit Ramon 
Folc IV de Cardona, en concepte d´aixovar, 
una sèrie de castells familiars (Cubells, 
Camarasa, Arbeca) 
El vescomte Ramon Folc IV de Cardona 
dóna a Agnès de Torroja, in dote et in 
sponsalicio; el castell i la vila de Montblanc. 
Els Cardona eren una família totpoderosa i 
a partir d´aquesta unió el patrimoni dels 
Torroja va cap a Cardona. El patrimoni 
Cardoni es reagrupa i s´enforteix. Cardona-
Torroja es consolida com el llinatge més 
important de la Catalunya Central. 

Aquesta xerrada va ser impartida pel 
medievalista-historiador Francesc 
Rodríguez-Bernal. Es va tractar d´una 
xerrada molt amena, entenedora i clara ja 
que es veia la passió del ponent en les 
seves explicacions. Va tenir la sort en el seu 
moment de poder entrar a l´Arxiu de 
Cardona  i abastir-se de tota informació 
relativa sobre aquest tema. Actualment ja 
està tancat als investigadors  
 

 
Públic assistent a l’acte 

A més, el Sr. Francesc Rodríguez ha 
publicat un llibre “Col·lecció diplomàtica de 
l´Archivo Ducal de Cardona” (965-1230) que 
l´ajuntament ha comprat i està a la 
disposició de qui el vulgui fullejar. 
 
Imma Secanell  
Alcaldessa de l’ajuntament de Tarroja de Segarra 
 

 > Diumenge dia 9 de desembre Marató 
TV3. Any rera any solidaris amb i per la 
causa proposada, tornen a reunir-nos en 
pro de la Marató deTV3 2017, aquest any 
dedicada a les MALALTIES INFECCIOSES. 
Com d’habitual a sala de la vila, xocolatada i 
Bingo. Bona participació de joves i gent 
gran. Es va recaptar per la causa  541 euros 
que són entregats a la organització. 
 

> Tarroja solidaria amb el Vicepresident i  
Consellers han estat detinguts i resten 
presos, també amb el President i Consellers 
que es troben exiliats a Bèlgica, ha decidit 
posar el llaç grog a la façana del campanar.  
Per motius evidents, fàcilment consultables 
en els mitjans, no descriurem els fets. El 
que ha succeït des de l’1 d’octubre fins avui, 
també forma part d’una història molt trista 
pel nostre país, la qual mai hauríem volgut 
que succeís. L’esperança i el seny ens 
duguin a un mar de bonança ben aviat. 
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La plaça  Vella i el campanar 

 
La plaça i el campanar de nit 

 

Tarroja solidaria amb els presos polítics que 
rauen a les presons d’Espanya. Solidaritat i 
protesta.  
Demanem DEMOCRACIA i retirada de 
l’article 155 de casa nostra. 
 

Incivilitat a casa nostra 

L’ermita de Sant Julia ha estat víctima de 
mala gent que a banda de la seva manca de  
civisme han mostrat el seu nivell de cultura i 
de respecte. Uns dies abans de les 
votacions al Parlament de Catalunya va 
aparèixer l’ermita amb aquestes pintades 

que mostrem. Salvatjada? Cafrada? No fa 
falta més comentaris. 

 

Paret i porta de l’ermita 

- Dilluns 11 de desembre al local social de 
la vila ”Col·loqui a 3” : Ramon Royes, Paer 
en cap de Cervera i candidat a Junts x Cat, 
Joan Santacana, Regidor Paeria de 
Cervera Director Territorial de treball, Afers 
Socials i Famílies, candidat d’EERC-SI, 
Josep Anton Vilalta, candidat a llistes de la 
CUP. 

Eleccions al Parlament de 
Catalunya 

Resultats obtinguts a Tarroja el dia 21 de 
desembre, dijous: 
Cens, 143    Participació 128 
Junts x Cat: 41 ERC: 40 CUP:  21 
C’S:   12 PP:     8 Podem-Comú:  3 
PSC-PSOE: 3 

 

 
Mesa constituïda, dos votants a punt de votar 

 

Alta participació de ciutadans, com a la 
resta del país. Petició de Democràcia al 
govern, la qual sembla trontollar en molts 
indrets, retorn dels presos polítics a casa, 
restauració del Govern de la Generalitat i 
sobretot, que els nostres polítics i els de 
l’estat espanyol, facin política honesta i 
sense engany, amb el degut respecte pels 
habitants de tot el país. 
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Reconeixement 

 
Només posar els ulls sobre la coberta del 
llibre, vaig sentir tal goig i complaença.  
 
INVENTARI DEL PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC, ARQUITECTÒNIC I 
ARTÍSTIC DE LA SEGARRA 

 
Volum VIII Tarroja de Segarra 
Autor: David Castellana  
Fotografia: Guillermina Puig 
Fundació: Jordi Cases i Llebot 

 
Amb l’inventari del patrimoni arqueològic, 
arquitectònic, i artístic de Tarroja, dut a 
terme per David Castellana i Guàrdia, puc 
ben dir que he fet un passeig per la vila, una 
visita tranquil·la, llarga, detallista i sempre 
sorprenent. 
Confesso que sóc admirador dels qui fan 
recerca i saben veure, en la coordinació de 
les dades o en les restes que s’han 
conservat, arguments per bastir la història 
dels nostres pobles i viles, sobretot de la 
gent que, evidentment, hi deixa les seves 
empremtes. 
A partir del nucli urbà hem resseguit cada 
casa, cercant aquell detall més o menys 
particular que ens parla de la gent que, 
molts anys enrere, s’havia instal·lat en 
aquest indret de la vall del Sió. 
El Pla de la Mata, amb restes del neolític , i 
la vil·la romana dels Vilassos, amb ceràmica 
i estucs són els testimonis de la prehistòria. 
És una part de la història més llunyana en el 
temps, però interessant perquè ha 
condicionat i sovint explica el que 
posteriorment ha anat succeint. 
 

 
Portada del llibre 

 

Al segle XI comencen els documents 
escrits. Des de la “Turre Rubea” fins a la 
Tarroja actual són 1000 anys d’història 
humana feta d’esforços, de lluites i 
d’il·lusions que han deixat empremta en el 
que resta de patrimoni. 
Els Torroja, primer, i els Cardona –a partir 
del maridatge d’Agnès de Torroja amb el 
vescomte de Cardona-, la família Desllor   
-establerta a Tarroja al segle XIII-, la família 
Sacirera i tantes d’altres contribueixen a 
bastir la vila murallada . En aquest baluard, 
en un combat durant la guerra civil del segle 
XV, s’hi feu un forat, anomenat “la Bretxa”; 
és així com comença l’erosió de la muralla, 
que l’expansió econòmica del segle XVIII va 
anar desmuntant en gran part. 
Potser per aquest motiu les restes que 
n’han quedat tenen més valor i més força 
per fer-nos sentir més arrelats, i qui sap si 
més esperançats vers el futur, amb un 
projecte renovat com a vila i com a país.  
M’alegra veure com les aportacions de la 
Comissió d’Estudi Tarrogencs han tingut un 
bon ressò: primerament, perquè han ajudat 
a prendre consciència del patrimoni que 
tenim, i, segonament, perquè han cercat 
aportacions interessants per a la vila de 
Tarroja. Tot plegat és una valuosa 
aportació. 
Gràcies als qui fan recerca, es van aclarint 
els dubtes i la nostra història apareix més 
real i comprensible , més interessant i 
apassionant. 
Sota el guiatge de David Castellana, i amb 
l’ajut de la Fundació Jordi Cases i Llebot, 
podem redescobrir Tarroja. No us ho 
perdeu.  
 
 
Narcís Saladrigues Fernàndez 
Rector de Tarroja (1969-2008) 
Director del Conservatori Professional i Escola de 
Música de Cervera  (1980-2001) 
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Fem present la nostra Història per 
no plànyer-nos en el futur la 

desmemoria 
 

La setmana que correspongué a 20 de 
setembre de 2017 (12 de les calendes 
d’octubre) a Tarroja es complí el VIII 
centenari de la Unió de les cases de 
Torroja  i Cardona 1217-2017 
L’escut que actualment utilitza el nostre 
municipi mostra aquest esdeveniment. L’any 
1982 Armand de Fluvià  diplomat  en 
Genealogia  Heràldica i Nobiliària recomana 
utilitzar-lo. 
Prenen com a model un antic segell de 
1303 emprat pel Batlle de la Cort de Terroia  
Aquest antic segell era dipositat a l’Arxiu de 
la Corona D’Aragó. 

 
Segell emprat pel Batlle de la Cort de Terroia 
1303 

 
S’aprecia la torre i els dos cards 
Cal dir també que almenys des de 1866 és  
 

 
Segell 1866 Alcalde Ramon Capell Foguet 

 

utilitzat a Tarroja un segell municipal 
diferent a l’actual que amb algunes variants 
perdura fins a 1982. 
La simbologia fa una torre però en aquest 
cas llorejada. Referia en aquest cas a les 
famílies Torroja i Llor 
Els Torroja a partir de 1217 ara fa 800 anys  
començaren a diluir-se en la grandesa del 
llinatge dels Cardona.  
Els Llor procedents del Castell de Sant 
Baudili de Llobregat foren ascendents dels 
Alinyar i Capell. 
Per molts anys a la família Torroja 
 

 
 

Escut oficial i actual de Tarroja 
 

L'escut oficial actual de Tarroja de 
Segarra té el següent blasonament:  
 Escut caironat: d'or, una torre 
de gules oberta acompanyada de dos cards 
de tres flors de gules. Per timbre, 
una corona mural de poble. 
Va ser aprovat l'1 de juny de 1983.  
 
Carles Castellà, sempre atent als 
esdeveniments històrics de Tarroja i 
amatent perquè els tarrogencs en tinguem 
coneixement, en ha fet memòria alhora que 
avinent, la nota i segells de la vila, emprats 
pels divers Batlles, la qual cosa agraïm. 
 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tarroja_de_Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tarroja_de_Segarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Blasonament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gules
https://ca.wikipedia.org/wiki/Timbre_(her%C3%A0ldica)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corona_mural
https://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_juny
https://ca.wikipedia.org/wiki/1983
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-Perruqueria Esther- 

Ha tancat aquest mes de juny 2017 

 

l'Esther a la seva perruqueria 

- Explica’ns una mica d’història de la 
perruqueria de casa vostra. 

En l’any 1940-41 el padrí Jaume Llobet obre el 
servei de barberia, espardenyeria  juntament 
amb roba de barberia,   espardenyeria 
juntament amb roba de treball. Paral·lelament  
amb la fusteria, el seu ofici. Els temps eren 
difícils i el Jaume era un home emprenedor i 
calia guanyar-se la vida fent de tot i més.   Anys 
més tard, el meu pare, el Vicenç continuà 
exercint els dos oficis que va aprendre del seu 
pare.  Al voltant dels 70 aproximadament, la 
Mercè i la Maricel, converteixen la barberia en 
una perruqueria, i l’any 1982 per les festes de 
Nadal m’incorporo com a perruquera formada a 
l’escola Cosex 2000 de Lleida i  CEBADO 

-Han estat 35 anys de servei a Tarroja, 
t’ha costat prendre aquesta decisió? 

Si, força. Ja feia un temps que m’ho plantejava, 
però sempre acabava dient un any més. A mi 
m’agrada la perruqueria, m’agradava fer cursets 
de formació, oferir novetats i il·lusió a les meves 
clientes, veure-les contentes amb el resultat i  
llavors em sento la mar de satisfeta.  

-Tens alguna anècdota graciosa? 

Moltes, però en recordo una de ben curiosa. 
Tenia una núvia i justament aquell cap de 
setmana van canviar l’hora. Ella arribà a l’hora 
vella. Portàvem una hora de retràs, corrent i 
amb presa va sortir el millor pentinat del mon. 

- Quin és el servei que t’agrada més de 
fer? 

Primer, el tall. Donar forma, creativitat i 
moviment. M’agrada que el servei estigui 
aconseguit i la senyora marxi satisfeta amb el 
resultat. 
En segon lloc, i no menys important, el color. 
Aconseguir els volums, l’expressió del cabell, la 
brillantor i la naturalitat. 

- T’has plantejat llogar l’espai? 

Doncs sí. He proposat a cinc professionals la 
possibilitat d’utilitzar aquestes instal·lacions. 
Honestament, creia que ho haguessin pogut fer 
perfectament, però per raons que no venen al 
cas ho han desestimat. 

- Què t’han dit les teves clientes? 

Les meves clientes són les millors del món, 
m’estimen moltíssim i em fan emocionar cada 
vegada que hi penso. He conegut persones 
meravelloses, amb les que he compartit molt 
bons moments. El que més m’agrada d’elles és 
que entenen la meva decisió i el meu sentir. 
Malgrat tot, els hi ha sabut greu ja que ara 
hauran de buscar una altra professional. Hi ha 
alguna clienta del poble i de pobles veïns que 
fidelment han vingut a la nostra perruqueria 
durant uns 50 anys. És per aquestes persones 
que més greu em sap.  Deixar de fer el servei  
afecta a la seva vida quotidiana. No els hi és 
fàcil desplaçar-se. Per sort , tot es pot trampejar 
i sobre tot “Un Visca” per elles. 
També vull remarcar, que he tingut clients 
fantàstics. Pentinar als senyors és molt 
gratificant. Tot els hi està bé, sempre estan 
contents amb el que els hi fas i són un “glamour” 

-Què faràs ara? 

Ara, he comprat la meva llibertat. De moment 
vull descansar i saber que vol dir la paraula 
avorriment. Quan ho sàpiga, tinc el caràcter 
prou actiu i inquiet i segur que faré el que mai 
he pogut. No vull atabalar-me. Vull cuidar-me i 
gestionar el temps que abans no tenia. Aprofito  
un cop més per donar les gràcies a  totes i tots 
els qui heu confiat en “Perruqueria Esther”. Ha 
estat un plaer compartir aquelles petites 
estones, mirant estils de moda, tendències de 
cabells i comentant la premsa rosa. 

- Gracies Esther per tots els anys de 
perruquera. Tu també has estat un referent 
pel poble. Molta sort! 

L. Castellana 
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Espai per un poema inèdit 
 

Molt a punt de tancar la nostra edició la 
Carme Coma Mingot, professora de música 
(flauta travessera) al Liceu de Barcelona, 
ens envia aquest poema, que inspirat a 
Tarroja aquest estiui il·lustrat amb el poema 
que segueix. El poema expressa la seva 
experiència viscuda a la Segarra després de 
la convivència durant unes setmanes entre 
nosaltres. 
Interessants els matisos, els quals escapen 
als mateixos tarrogencs i que els visitants 
capten de manera espontània i valuosa, 
lliurant generosament el seu treball perquè 
tots els amants de les bones arts en 
puguem gaudir. 
 

 
 

TARROJA 
 

Un bocí d’estiu, 
una posta de sol a la tornada 

un moment d’incertesa, 
un afany de trobada. 

 

Una mirada, dues mirades... 
una por amagada. 

 

Unes dones d’herbes de llum, 
un espai que fa olor 

i un cel rogenc que esclafa. 
 

Una sala daurada, 
música d’orenetes cascades avall, 

exhalo mentre les veus de la plaça viuen i 
espeteguen, 

ara m’abraça el silenci i la màgia. 
 

Un sopar de cap d’any a finals d’agost, dues 
dones de carmí i una nena de magrana. 

Adéu calor i pràctica de pau 
de cel infinit i terra seca i aspra. 

 

Un bocí d’estiu, 
una posta de sol a la tornada 

un moment d’incertesa, 
un espai de trobada. 

    Novembre 2017 

Notícies de darrera hora 
 

- Concurs de Pessebres 
Donat que el resultat de l’avaluació i el 
premi no es farà públic fins el dia de Reis, 
no podem assegurar que aquesta edició 
encara restarà oberta, és possible que 
hagem d’esperar fins el proper número 8 de 
la revista. 
 

- Ha tocat la loteria al nº: 01026 rifa de 

Nadal 
Ajuntament de Tarroja, 50 euros per butlleta 
 

> Nadal a tornat a trucar a la porta, repetitiu 
als nostres pobles, però tossut, sempre 
aporta alguna novetat, aquest any Concurs 
de Pessebres i Parc de Nadal, missa 
nadalenca que voldria ser “del Gall” però 
que se celebra a les 6 de la tarda per  raons 
logístiques, enguany força animada amb el 
P. Joaquim que ens transmet el seu 
optimisme i pràctica espiritualitat. Llàstima 
que a Tarroja s’ha perdut el bon costum fins 
i tot, d’assistència als actes religiosos, els 
dies assenyalats com a més grans de l’any. 
 

 
Els nens obsequien amb una cançó al Patge 

 

 
Caga Tió, Tió de Nadal... 
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La vesprada es va clausurar al local de la 
vila amb la “torronada” de costum, mentre 
tota la mainada feien “CAGAR EL TIÓ”, 
delícia de petits i grans. Bona assistència de 
vilatans i de fora vila relacionats amb 
Tarroja. 

 
 

> “Parc de Nadal a Tarroja 17” 
Dies 27, 28 i 29 Tallers nadalencs, jocs 
musicals, jocs cooperatius, maquillatges... 
Al local social de Tarroja 
Organitzat i promocionat: Ajuntament de 
Tarroja i Consell Esportiu de la Segarra. 
 

Passem comptes 
Endrecem el Patrimoni té en el seu compte: 
Romanent any 2016  2552,00 € 
Venda de roses Sant Jordi    230,00 € 
Bingo Festa Major     222,30 € 
Revista “Tots fem Història” ..200,00 € 
 

Per obres de millora a l’altar Major es va 

entregar   1795,00 € 
Resta disponible l’any 2018      1.409,30 € 
 

> Defuncions 

- Fina Roig Secanell morí a Àvila el dia 29 
de juny a l’edat de 92 anys. Incinerada fou 
traslladada a Tarroja, després d’uns dies 
per rebre el darrer adéu. Isidro Hidalgo en 
un petit record de comiat li deia: “Con tu 
silencioso caminar , recorrias grandes 
distancias. Con tu silencioso pensamiento, 
descubrías nuestros deseos...¨ Així era la 
Fina.El nostre més sentit condol a la família. 
- Joan Coma Gené de cal Feliciano va morir  
el dia 17 de setembre d’enguany al 84 anys  
d’edat. Acompanyem amb el sentiment a la 
seva família. 
 

> Casaments 

- Al pilar de notificacions de noticies de 
l’Ajuntament, podem llegir que la Marta 
Giralt i Jordi Huguet s’han casat.  
Enhorabona i molts anys de felicitat! 
 
- Dissabte 30 de setembre es van casar a la 
parròquia de Sant Salvador la Imma 
Secanell i el Jordi Prat, la Imma és 
alcaldessa de Tarroja. D’habitual als pobles 
amb pocs habitants, tothom participa de 
l’expectació de qualsevol acte extraordinari, 
entre els veïns, convidats i admiradors es va 
omplir la plaça de l’Església. 
La núvia es va trobar en sortir de casa 
avançant sobre una estora de color vermell 
que li va facilitar la caminada fins a l’altar de 
sant Salvador. No cal dir com lluïa ple de 
flors blanques i grogues, de gust exquisit. 
Enhorabona als nuvis i a la família 
respectiva. 
 

 
La Imma i el Jordi a la sortida de l’església 

 
 
Errades:   
En el número anterior pàgina 11 a 
naixements, ha de dir: la nena Gina Vilaró i 
Cucurull. 
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