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Full Informatiu Nº 8 de la vila de Tarroja –Juny 2018 

 

 

Les Stolpersteine, llamborda en memòria de I’homenatge 

Les Stolpersteine són llambordes en forma de cub amb una placa daurada d’uns quinze 
centímetres on es pot llegir el nom i l’origen de la persona, la data de naixement i mort, així 
com el camp d’extermini on va ser deportat.  

L’Alemany Gunter Demnig impulsor de la iniciativa des d’Alemanya i els membres del Fòrum 
L’Espitllera a la Segarra, van organitzar juntament amb la participació del Memorial Democràtic 
aquest projecte. Stolpersteine es pot traduir de l’alemany com a “pedra d’entrepussada” o de 
“xoc”. Estan pensades per fer una reverència simbòlica a les víctimes del nazisme. El dia 26 de 
gener, el propi Gunter Demnig va col·locar la llamborda d’homenatge davant de l’Ajuntament, al 
veí que fou de Tarroja RAMON GOMÀ SOLÉ, (cal Xambó). Com consta en la llamborda: 

A Tarroja visqué RAMON GOMÀ SOLÉ, nascut 1914, exiliat 1939, deportat 1941, 
Mauthausen, assassinat 2-4-1944   STEVR 
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N o t í c i e s

> Reis Mags, divendres dia 5, entre dos 
foscants puntualment arriben els Reis a la 
sala de la Vila. El capvespre era fred i 
semblava com si als nostres vilatans els 
manquessin les ganes d’acudir a la citació. 
Tot va ser en un moment que la sala es va 
omplir de gent gran, joves i petits, amb 
l’ànim de sempre i la il·lusió de tots els 
temps. La generositat dels Mags aquest any 
es va accentuar en fer una visita per tot el 
centre de la vila, d’aquesta manera, els que 
no van poder anar a la recepció, van tenir el 
goig de gaudir de la presència de Ses 
Majestats.  

 
Els Reis Mags són passejats per la vila 

 

Acompanyats els Mags en comitiva fins a la 
sala de la Vila, van ser rebuts amb grans 
aplaudiments. L’alcaldessa els donà la 
benvinguda i els feu entrega de la clau de la 
població, convidant-los a continuació a  
dirigir unes paraules als assistents.  
 

 
l’Alcaldessa dona la benvinguda als Reis Mags 

La nit de Reis, sempre màgica, fou ben 
expressiva quan els Mags van cridar a quasi 
tots els assistents a l’acte pel seu nom, 
convidant-los a pujar a l’escenari per recollir 
el regal que els  van entregar personalment. 
 

 
El Rei Mag  es dirigeix als vilatans 

 
El discurs dels Reis cada any sol ser 
reivindicatiu d’aquelles realitats que no 
acaben de ser assumides pels vilatans i que 
cal recordar de manera positiva per fer-ne 
bona memòria. 
Si és cert que la nostra població ha anat 
canviant d’hàbits a mida que s’ha anat 
renovant la generació, la mateixa població 
ha canviat notablement. Els més joves han 
deixat de practicar el costum de mantenir 
endreçat la part del carrer que pertoca 
davant de cada casa, les plantes, flors de 
carrers i balcons era un bon costum que 
embellia la vila. Actualment hi ha carrers  i 
places, deixats, els quals denota la manca 
d’estima i despreci pel bé comú. Els nostres 
ajuntaments econòmicament dèbils, no 
poden fer front a les despeses que aquests 
abandó genera. Amb el treball de jova 
(obligació, prestació) es feien moltes obres 
públiques que milloraben els pobles.  
Els temps han canviat, sens dubte i ens 
hem acomodat a que tot és obra de 
l’Ajuntament, els carrers, les papereres, els 
animals de companyia...  
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Per ventura encara són uns pocs que tenen 
esment d’aquests detalls i que ajuden així a 
la convivència que els Reis Mags van 
reivindicar. 
 

> 26 de gener. L’Alemany Gunter Demnig 
davant de la porta del cafè i casa de la vila 
de Tarroja juntament amb l’alcaldessa i 
adjunts a la comitiva, després de incrustar la 
rajola davant mateix de la porta, en la qual 
es pot llegir la inscripció: 
RAMON GOMÀ SOLÉ, nascut 1914, 
exiliat 1939, deportat 1941, Mauthausen, 
assassinat 2-4-1944. 
 

 
Missió complerta, acte senzill i digne que Tarroja 

no oblidarà 

 

 
L’alcaldessa lliura la llamborda a Gunter Demnig 

 
L’artista alemany, creador de les 
llambordes, personalment les instal·la. 
Tarroja com altres poblacions  
segarrenques vam tenir el goig de poder 
rebre al dit creador que amb l’ajuda de 
l’alcaldessa estan a punt de col·locar la 

llamborda davant mateix de la porta de la 
Casa de la Vila, fet que honora a Gunter 
Demnig, que perdurarà en la memòria dels 
tarrogencs durant molts anys. 

 
Full de diari amb la notícia impresa, “La Segarra,  
primera comarca catalana a retre homenatge a 

les  seues víctimes del nazisme”. 

 
> El mes de febrer, el fred va ser fort i les 
baixes temperatures es van deixar sentir 
força.  Els camps sembrats que ja volien 
començar a verdejar, despertaven al matí 
amb la blancor de la rosada que resistia en 
retirar-se tot i que el sol apuntava escalfor a 
mida que el dia anava creixent.  
Des del caliu de casa, és bona pràctica 
observar la natura aturada, i escoltar el 
silenci que ni els ocells gosen malmetre. 
 

 
Paisatge des de la finestra de casa  
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> 28 de febrer, una bona enfarinada a 
Tarroja, ara fred, ara neu, ara temps 
primaveral..., l’aigua de pluja sense fer gaire 
soroll va omplin les cisternes i els aqüífers, 
tot sigui per un estiu sense restriccions. 
Benvinguda la pluja.  
 

 
El fred no se sent quan el cor és jove i valent 

 
> Dissabte 3 de març celebració de 
Carnestoltes. Concurs de disfresses, sopar i 
música a dojo. 
Tarroja amb bona tradició de disfresses per 
carnaval, deixem testimoni ben garantit en 
aquestes notícies. Tots els concursants en 
són guanyadors, cadascú amb la seva 
inventiva i originalitat és diverteix i fa que els 
no participants també s’ho passin be. 
 

 
El “155“ també arriba a Tarroja 

 
Diuen que per Carnaval tot és permès i la 
posada en escena de la diversitat en la 
vestimenta, amaga el desig o l’anhel de 
convertir-nos en personatges de ficció o tal 
vegada en herois per una estona, 

metamorfosar-nos en protagonistes 
malèfics, servir-nos de la ironia, la 
desaprovació, la mofa..., tot és vàlid per 
deshinibir-nos de problemes i entrebancs. El 
dia de Carnaval diuen que “sense fer mal, 
tot s’hi val”, sobretot amb una bona 
disfressa.  
 

 
El grup dels més joves baixant de l’escenari 

 
 

 
Un nou nat molt espavilat 

 
> El passat 9 de març hi va haver una 
reunió informativa sobre la situació actual 
del municipi i les actuacions previstes a 
realitzar. Es va informar del tema de l´aigua 
de municipi, punt sovint difícil a controlar. Es 
va comentar que l´any 2016 es varen 
consumir 19785 m3 d´aigua i arrel de les 
obres en les canonades a la plaça nova i 
plaça de l´església, l´any 2017 es varen 
consumir 14285 m3, el que significa que es 
va reduir en 5.500m3. Però d´aquests 
14285 m3 n´hi ha 9.791 m3 que es 
recuperen ja que es facturen als veïns, 
1.880 m3 es tracta d´aigua municipal (font, 
piscines..)i encara queden 2614 m3 que es 
perden i s´han d´assumir de les arques 
municipals. 
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- El pressupost municipal per l´any 2017 era 
de 317.000 euros i pel 2018 es de 431.500 
euros. 
- Obres previstes per any 2018:  Actuació a 
l´església ( reformar els altars), actuació al 
c/.Baix, adequació i millora dels vestuaris de 
la piscina, construcció de dos bandes 
reductores de velocitat en la carretera de 
Guissona pròxims al bar, i millora de 
camins. 
 
> Per Sant Josep, de nou el temps 
amenaça neu, aquesta vegada durant el 
silenci de la nit tot el país queda no 
solament enfarinat sinó amb una mostra de 
neu ben generosa.  
 
> Enmig d´aquesta situació política que 
ens envolta el dia 23 de març el jutge va 
dictaminar presó sense fiança per a Jordi 
Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, 
Josep Rull i Raül Romeva. Tarroja també va 
mostrar la seva solidaritat, va sortir al carrer 
i es va manifestar davant de l´ajuntament 
per demostrar que no estan sols. Va ser una 
trobada per llegir un manifest de rebuig per 
l´empresonament de tots ells que ens va fer 
arribar ANC. Recordem que dos dies 
desprès, l´expresident Carles Puigdemont el 
varen detenir a Alemanya , el portaren a la 
presó de Neumünster, sota custòdia 
policíaca.  
El jutge Llarena argumenta que hi ha risc de 
reiteració delictiva i risc de fuga. Els 
processats han afirmat que no renuncien als 
seus objectius polítics i han denunciat que 
s'estan criminalitzant les seves idees 
polítiques. 
 
> Dissabte 24 de març calçotada 
Es van aplegar una vuitantena de persones 
que van omplir la sala de la vila de color i de 
gresca. 
Els calçots van resultar boníssims, tothom 
va poder gaudir d’un dinar molt agradable i 
les mestresses de casa, d’un dia de lleure 
sense haver-se de posar a la cuina. 
Agraïm als voluntaris que van tenir cura del 
foc i es van encarregar de coure els calçots 
i la botifarra.  

 
Panoràmica de la sala a l’hora de dinar 

 
> Dia del Roser, primer diumenge de maig, 
tot i que la festa va començar el dissabte 
amb dinar popular organitzat per 
l’Associació de Joves de Tarroja, amb la 
col·laboració de l’ajuntament. El menú va 
consistir en amanides, una exquisida 
fideuada i gelat de postres. Les mestresses 
de casa agraeixen aquestes celebracions ja 
que així no han de fer elles el dinar, poden 
fer sobretaula i tertúlia despreocupades  de 
les tasques habituals. 
 

 
Servei de fideuada per a tothom 

 

Són moments de tertúlia on poder comentar 
les novetats que es produeixen en el dia a 
dia. Bona assistència.  
A la tarda visita al museu de “cal Cerverí” al 
qual aquest any vam trobar moltes novetats, 
totes relacionades amb els oficis antics, la 
pagesia i feines que la dona feia a casa. La 
Lourdes, va omplint el niu d’allò que tant li 
agrada gust i la generositat de fer-nos-en 
participar. 
Diumenge dia 6, a les 12 missa a la 
parròquia i tot seguit a la sala de la vila, la 
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Venda de flors 

 

venda de les flors, la qual va coincidir amb 
el dia de la mare, vermut popular i exposició 
de fotografies antigues relacionades amb 
l´ermita de Sant Julià. Així vàrem poder 
veure que l´edat va passant per tothom i els 
anys no perdonen. 
 

 
Qui serà el que assenyala en Joan? 

 

Una manera de recopilació retrospectiva 
d’història fotogràfica que deixa constància a 
la població. 
A la tarda a dos quarts de set, teatre a la 
sala a càrrec del grup els quatre gats de 
Guissona. Comèdia de Marc Camoletti: “No 
et vesteixis per sopar” Vàrem passar una 
bona estona on no van faltar les rialles. Èxit 
de participació ja que la sala estava plena 
de gom a gom. 
 

 
Vista general del teatre en plena actuació 

 

> Dia 8 de maig intent de robatori als 
pobles de la Rivera del Sió, (nota de 
l’alcaldessa per via whatsApp). Truquen a 
les cases per demanar aigua i entren. Van 
amb un cotxe marca Ford, dues dones i un 
home, la primera setmana de maig van 
intentar accedir a dues cases d’Hostafracs.  
La veu corre de pressa per arreu, tothom 
alerta, no s’ha conegut cap més intent. 
L’estiu temps propici, no val a badar, ja que 
sempre hi ha qui “prega pels descuidats...” 
 
> 3 de juny diumenge es va fer una 
caminada circular d’uns 14 Km. amb origen i 
final a Tarroja de Segarra, l’han anomenat 
“Ruta de l’aigua”. Organitzada pel Centre 
Excursionista de la Segarra 
La sortida va ser a les 7,05 h del matí en el 
punt de trobada de la bàscula. 
Es van aplegar uns 35 caminants, de 
Tarroja només quatre, poca participació. 
 
 > A primers de juny comencen les obres 
de reparació i arranjament de canalitzacions 
del carrer Baix. Tot i els inconvenients que 
això comporta, els veïns estan contents, per 
l’obra de millora i embelliment de la Vila. 
Habitualment aquest carrer és abillat de 
plantes i flors que a causa de l’obra s’han 
hagut de retirar ocasionalment. 
L’arbre que centra la plaça cada vegada 
més ufà, embelleix i fa ombra sobretot les 
tardes d’estiu, que a gust es pren la fresca. 
Aquest costat positiu no deixa de tenir la 
seva part negativa. Es poc probable que se 
li pugui perdonar la vida i possiblement es 
converteixi en un gran tió per a gaudi de la 
mainada quan arribi el Nadal. Si és cert que 
els veïns de la placeta els és molèstia per la 
fullaraca que deixa i pels ocells que acull, 
els quals deixen el seu present cada dia, el 
major inconvenient són les seves arrels que 
amb els anys han anat estovant tota la 
pedra i canalitzant cap a la humitat de les 
tuberies. Això pot ser causa d’averies i 
pèrdues d’aigua, com vam tenir a la plaça 
Nova  fa un temps. 
Els treballadors de l’obra i l’alcaldessa 
sembla que són de l’opinió de prevenir 
problemes i posar un altra mena d’arbre que 
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l’arrel no sigui tan forta i invasora. 
 

 
Carreró de cal Hermano 

 
Placeta del carrer Baix 

 

> Som al mes de juny, l’adagi popular ens 
diu “Al juny la falç al puny” de moment no hi 
ha previsió que el sol tingui ganes 
d’estacionar-se. L’estiu és a punt, tenim els 
dipòsits d’aigua plens i a la piscina comença 
la temporada sense espera. Aquest any 
gaudirem de la restauració de les dutxes i 
els vestuaris que durant aquests darrers 
mesos hem pogut veure com s’afanyaven 
en el retoc d’adequació. 
Els sembrats madurs i els pagesos 
comencen la recol·lecció, desitgem la collita 
del cereal tant fèrtil com promet i que a gust 
puguem seguir gaudint del benefici de la 
pluja, que sàpiga ploure bé a les nostres 
contrades.  
 

> Inauguració temporada de piscina, va 
ser divendres dia 22 de juny, l’escola amb 
final de curs, la mainada joiosos de foragitar 
la calor que ja es comença a notar, els 
adults contents de posar el cap sota l’aigua, 
rentar idees que durant l’hivern s’enquisten i 
renovar-se per l’estiu i la tardor que sembla 
serà calenta. 
 

 
Primer dia de piscina, l’aigua al punt 

 

Torna a repetir el socorrista de l’any passat 
el Guillem, coneix els nens de la vila i 
recorda els seus noms, els qui som assidus 
a la piscina hi podem fer agradables 
xerrades.  
Aquest any s’han arranjat els vestidors, 
pintura general, material de dutxes, lavabo i 
WC. Hi ha bona cura de la neteja durant 
tota la jornada, no manca de paper per WC, 
cosa sempre a agrair i de fet les mosques 
habituals en pobles de pagès, sembla que 
estiguin exterminades. Gràcies pel bon 
servei! 
Confiem que els usuaris tinguem tanta cura 
de les instal·lacions com l’esforç que posa 
l’ajuntament i els encarregats de la neteja, 
perquè segueixi d’aquesta manera tota la 
temporada d’estiu. 
 

 
Vestidor general de dones 
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Lavabo del vestidor de dones 

 
La gespa que en un principi no era gaire 
agradable, en començar el juliol està en 
plena verdor.  
 
> Sant Joan, dia 23 de juny revetlla que 
comença a la tarda amb l’arribada cap a les 
8 de la flama del Canigó. El Jaume Mas  
amb un grup de nens del municipi varen 
portar amb bicicleta la flama del Canigó des 
de Guissona. Un grup poc nombrós 
esperàvem davant la casa de la vila per 
rebre-la a Tarroja.  
No hi ha dia sense anècdota, el vent força 
atrevit jugà amb la flama resguardada dins 
el fanalet que la protegia, no tingué força 
per mantenir-se encesa i la foguera es va 
haver d’encendre amb nova flama. 
Desprès va haver-hi un exitós sopar que es 
va fer esperar fins més tard del que estava 
previst. Hi vàrem assistir un centenar de 
persones que vam poder gaudir de la coca 
de recapte i llonganissa a la brasa, 
amanida, coca de Sant Joan, cava i cafè. 
 

 
Una banda de la sala amb els comensals 

 

Seguidament no varen faltar els petards ni 
la foguera de Sant Joan on els més 

agosarats i atrevits la saltaven. Per sort, no 
hi va haver cap ensurt. 
 

 
Foguera encesa, sota la mirada atenta de la lluna 

 

Alhora fora del local en plena nit estelada, 
cremava la foguera, fustes, mobles vells i 
tota mena de trastos. Els petards no 
deixaren de petar un sol moment amb la 
gran cridòria i xerrameca de petits i grans.  
Ben entrada la nit i ja de retirada, per a 
molts contents d’haver gaudit d’una nit 
esplèndida, vam fer camí a casa amb el 
regust amarg del que no havia de succeir si 
els autors del fet tinguessin el coneixement 
del significat de l’acte.  
És lamentable que una festa tan bonica i 
entranyable com tenim a Catalunya, Sant 
Joan, la nit a Tarroja es malversés el 
significat i tradició, travessant la línia 
vermella del respecte, l’estima i el decor, 
per ser suaus en la descripció. Per si voleu 
consultar més informació sobre la 
simbologia de fets com aquest, aneu a la 
Wikipedia “K K K”. 
 Quan la foguera cremava amb tot el seu 
resplendor, paral·lelament al costat mateix, 
cremaven dos troncs clavats en forma de 
creu, que s’havien ruixat de gasolina i 
col·locat sobre una cadira, espècie de 
peanya. Al fons negra nit... 
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No necessita titulació,   

 

Aquesta imatge fotogràfica ha estat tractada 
protegint les persones que es trobaven prop 
de la creu encesa. 
 

 
Fi de festa i fotografia 

 

Potser no calia en nom de la revetlla i la 
foguera, l’exhibició de la natura morta en 
una nit vital i tan nostra com la nit de Sant 
Joan.  
 
> Durant la setmana del 25 al 29 de juny, 11 
nois del municipi varen participar dels 
camps de Treball. Cada dia durant 3 hores i 
sota la supervisió d´un monitor realitzaven 
tasques de manteniment al municipi, 
principalment les actuacions es varen 
centrar en repassar i pintar bancs del 
davant del bar i del jardí de la carretera de 
Guissona.  
També varen pintar la barana d´aquest jardí 
i una repassada als bancs de la plaça nova. 
A més a més per tots els participants un dia 

van tenir una xerrada de formació sobre els 
primers auxilis. 

 

A canvi d´aquestes tasques l´ajuntament els 
compensa amb l´abonament de les piscines 
per aquesta temporada. 
 
> Avançament de la Festa Major 
Aquest any es compleix els 20 anys 
d´Alerta-Roja, abans “la lluna en un covi i el 
sol a mitja nit”. Potser algun any no s´ha dut 
a terme per diversos motius. Però aquest 
any tornem a estar de celebració.  
Els joves i alguns no tant joves han treballat 
per dur a terme el FESTARROJA on 
s´inclourà activitats diverses i diferents 
concerts per a tots els públics i totes les 
edats. Al llarg del dia hi haurà activitats com 
bitlles, zumba, maquillatge, coca i xocolata 
... Inicialment es faran concerts al cup de C/ 
Baix, esperem que les obres estiguin 
acabades, també a la plaça de l´església i 
finalment acabaran al poliesportiu per qui 
encara els quedi energia. A la plaça nova hi 
haurà un espai gastronòmic on es podrà 
sopar.  
Per dur a terme el FESTARROJA, estant 
treballant des de principis d´any aportant 
idees, fent reunions, organitzant diferents 
activitats (carnaval, calçotada, dinar del dia 
del Roser, festa de Sant Joan) i amb la 
il·lusió que hi posen no pot fallar. Els hi 
desitgem molta sort i que la participació i 
l´afluència de gent sigui tot un èxit. 
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TARROJA DE SEGARRA  

HORITZONTALS: 
1– Nom de la esposa (1217) del vescomte de 
Cardona, Ramon Folc, hereva de quantiosos 
béns familiars de cognom Torroja. Curs fluvial 
que travessa el terme. Creix a la llera del riu 
anterior. 2– Compartides amb la comarca. 
Tornarem a necessitar-ho. Rodona. Serp 
decapitada. 3– Duplicant-la es fa estranya. Ho 
solen ser els seguidors del club local. 4– Moda 
estranya i sense botó. Tal com està, ni girant-lo 
ens serveix de res. El Sió, quan està sense 
aigua. Lletra possessiva. 5– Nom del 
l'arquebisbe de Tarragona fill de Torroja (mort el 
1174), molt influent en la política de l'època; 
també dona nom a una Font. No se sol jugar a 
les taules del cafè. 6–Ella ha sofert una bona 
sacsejada. Amb una U al mig fa mala olor. 
Barret que curiosament no l’usa el rector. –7 
Posant-hi una E al davant i una X quasi al final 
veureu la llum. Un regal femení. Article. 8– La 
seva decapitació, es presagi de República. Els 
anglesos, a les 17:00, hi afegeixen una H al 
mig. En castellà o català, tan és, fou un 
tarrojenc il·lustre. El que hi poseu sempre és 
repeteix. 9– Son la orla de les entrades de les 
façanes més antigues de la vila. Terme 
col·loquial usat quan hi ha escridassada, brogit, 
esvalot o bullícia. 10– Es la primera de 
qualsevol llista. Una ostra ha tancat massa ràpid 
la cloïssa i el seu contingut s’ha quedat sens 
cap ni cua. Inicialment foren Comunitats 
Autònomes. Galleda per pujar aigua del pou, 
però sense nansa. 11– Ball aragonès. La solista 
l’ha cantat sense la primera part. Reunió de 
sardanistes. Principi Aristotèlic. 12– Ni ha de 
mitges, modulades, curtes i marítimes. 
L’encarregat del edifici que hi ha a la bandera 
de la Vila. Prefix que, degudament afegit a un 
mot, el converteix en tot el contrari. 13– Hi 
passegen els francesos. Científic de la branca 
de la geofísica que estudia la forma i les 
dimensions de la Terra. Aviat la substituirem per 
CAT. 14–(empalmen amb l’1 vertical). El mes de 
la Festa Major. (pertany al final del 14 vertical).  

VERTICALS: 
1– Nom de la vila (16 lletres) de cap per avall. 
Cal començar des de la tercera casella del 14H. 
2– Cerimònia oficial que clausura el final d’uns 
estudis. Desvestida. 3– On rau la Polar. Els 
canaris l’agraeixen cantant. Indici de presencia 
d’algues microscòpiques filamentoses. 4– En 
castellà, del dret i del revés: Expedient de 

Regulació d’Ocupació. Lloc on abans es venia 
el resultat de munyir les vaques. 5– Població 
abundant en la ruralia. Nom d’una masia 
significativa feta per una important família noble 
de Tarroja. Al segle XVIII ja consten com a 
pagesos, però, rics i amb propietats. Part del 
darrera de la femella del cavall. 6– Rarament 
se’l veu fent esport per la vila. Novell al volant. 
Un mal gest, capgirat, curt i gens sinuós 7– Per 
millorar els passats cal veure’ls venir... però de 
cap per avall. Doblement borni. Segons li 
afegeixis una xifra a l’esquerra o a la dreta 
multiplicaràs el teu saldo. 8– Distrets hem 
enfonsat sota l'aigua o la terra alguna cosa i no 
sabem trobar-la. Complementen la torre de la 
bandera de Tarroja. 9– Foradi alguna cosa, però 
només amb les parelles. Cola mal barrejada. 
Paret feta de qualsevol manera. 10– Sobre la 
taula, guanya al rei. Poc freqüents per apartar-
se del que es normal. 11–Polític amb nom en 
una carrer de la Vila. Vent que ve del sud. 12– 
Sol no val res, però acompanyat de la muda es 
una exclamació. Acte acabat com el rosari de 
l’Aurora. Música de còdol que capgira el cor. 
Amb lletres es un producte químic, però amb 
números equivalia a 150. 13– Patriarca bíblic i 
navegant. Lloc on cal anar per a resoldre 
assumptes amb la Diputació. No es la grega 
sinó la llatina. Abans era la primera lletra de la 
majoria de les matricules dels vehicles que 
circulaven per aquestes contrades. 14– Nom 
d’un edifici fortificat del terme, abans de 
Montoliu de Segarra.  

 
MOTS ENCREUATS- TdS- Data de creacio ́ 18/04/2018 

Mots encreuats barrejats amb particularitats de 
Tarroja de Segarra.  

Autor:  

Antoni Morell i Mestre  
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La Flama del Canigó 
 

A fi de que puguem conèixer la tradició de la 
Flama del Canigó i del foc de Sant Joan, 
hem fet una mica de recerca, (Wikipedia) 
perquè tots ens en puguem assabentar. És 
una tradició catalana vinculada al solstici 
d’estiu que té lloc en diversos indrets dels 
Països Catalans entre el 22 i el 23 de juny. 
S’inicia amb la renovació del foc al cim del 
Canigó i culmina amb l'encesa de les 
fogueres de la nit de sant Joan després que 
la flama, portada per voluntaris, es reparteixi 
per tot el país. Està emparentada amb altres 
festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus 
però més enllà d'aquesta festa, la Flama del 
Canigó té una simbologia vinculada amb la 
persistència i la vitalitat de la cultura 
catalana.  

L'any 1955, Francesc Pujada vilatà 
d’Arles de Tec de la Catalunya Nord 
entusiasmat pel massís del Canigó i inspirat 
pel poema èpic de Jacint Verdaguer 
juntament amb Esteve Albert (ben conegut 
a Tarroja) i Josep Deloncle d'encendre els 
focs de la nit de Sant Joan al cim d’aquesta 
muntanya i, des d'allà, repartir la flama per 
totes les contrades dels Països Catalans. 
S'iniciava així la tradició de la Flama del 
Canigó, que entroncava amb la celebració 
mil·lenària del solstici d’estiu vinculada al 
foc i al seu sentit col·lectiu. 

Aquest costum va prendre força en poc 
temps, de tal forma que, quasi és 
impossible avui trobar una sola foguera a 
Catalunya Nord que no sigui encesa amb la 
Flama del Canigó. L'any 1966 el foc va 
creuar la frontera entre els estats francès i 
espanyol i va arribar a Vic. Tot i la dictadura 
franquista la tradició es va escampar per tot 
Catalunya sovint en la clandestinitat, com a 
símbol de la pervivència de la Cultura 
Catalana. 

Actualment hi ha desenes d'entitats que 
celebren la festa repartint arreu la flama que 
s'encén al bell cim del Canigó i que es 
conserva en el Castellet de Perpinyà. 
Barcelona rep la flama a la plaça de Sant 
Jaume amb la cobla, l’àliga i els gegants de 
la ciutat i des de d’allà es duu fins als barris. 
Arreu els països catalans és rebuda amb 

molta alegria i respecte pel que significa i 
representa.  
És una pena que amb intencionalitat o bé 
per desconeixement, en el moment polític 
que actualment vivim, es pugui fer mofa de 
la nostra pròpia tradició. 

Josefina Carulla i porta 

Foto 
Inculpació 

 

Aquest any 
tot i la pluja, 
no ha baixat 
robina,però la 
font no s’ha 
pogut escapar 
de l´excès 
d’aigua que 
ha plogut a 
diari i en 
pateix les 
conseqüències

Passen els dies i es manté enrobinada, sap 
greu que un racó tan bonic i acollidor com 
la font de la vila es malmeti per manca de 

cura i de sanejament. 
 
> Casaments 
- 30 de juny es van casar la Rosana i 
Salvador Llorens. 
- 6 de juliol es van casar la Susana i Rafa 
Martínez. 
Molts anys de felicitat a les noves parelles! 
> Defuncions 

 

El nostre més sentit condol al Jaume tota la 
família i amics. Lola, el teu record i el teu 
somriure es queda per recordar-te. 
- Francisco Cos  el (Sisco de cal Pastor) va 
morir el dia 23 de febrer a l’edat de 92 anys   
tot i que feia anys no vivia a Tarroja, ens 
consta que estimava la nostra vila i sovint 
amb motiu de festes la visitava. El nostre 
record i sentit condol a la família. 
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Ja tenim Govern a la Generalitat 
 

Malgrat la intenció de no dir un sol mot 
respecte els esdeveniments passats al 
nostre país, la tristesa, el temps convuls i la 
incertesa dels dies que ens esperen, fan 
difícil callar i no fer memòria dels fets, que a 
Catalunya hem sofert aquests darrers 
mesos. 
La història que ens va deixar nafrats un 
1714 i que no s’hauria de repetir, 
desgaciadament tenim la memòria tan curta 
que, cada persona, cada generació, segueix 
repetint les mateixes errades, tornem a 
patir, tornem a confiar, tornem a lluitar... 
Els bons sempre són ells i els qui pensen 
com ells perquè, de fet, els resulta 
incomprensible que es pugui pensar d’una 
manera. Som molts, però ens cal ser més, 
encara i guanyar per la força de la raó, no 
per la raó de la força. 
Felip V deia el 1705: 
“LA NACIÓN CATALANA es la reunión de  

 
los pueblos que hablan catalán. Su territorio 
comprende: 
Cataluña con los condados del Rosellon y la 
Cerdaña, el Reino de Valencia y el Reino de 
Mallorca. Los tres pueblos que forman la 
nación catalana tienen una constitución 
política própia y estan federados entre sí y 
con el Reino de Aragón, mediante ciertas 
condiciones que son objeto de una ley 
especial. 
Cataluña es el Estado Político formado 
dentro de la Confederación, por los 
catalanes del Principado y de los condados 
del Rosellon y de la Cerdaña. El Principado 
de Cataluña es libre e independiente” 
Felipe V de Castella i IV de Catalunya quan jurà 

les Constitucions Catalanes i pujà al tro com a 
Comte de Barcelona 
   Josefina Carulla i Porta  
 

Les obres de remodelació del carrer Baix 
avancen amb força, desitgem que per la 
Festa Major puguem passejar-hi estrenant 
l’empedrat i lluint del carrer amb més flors 
de tota la vila. 
Tan si tenim l’arbre , com si la sentència el 
condemna, desitgem que promptament sigui 
substituït igual per goig dels ocells, com per 
gaudir d’una plaça més verda on el 
paviment gris i dur no guanyi  la amorositat i 
placidesa del verd 

Placeta del carrer Baix 
 

 
 
 
 
 

Redacció: Comissió d’Estudis Tarrogencs 
 
 Impressió: Ajuntament de Tarroja 
 
 Col·labora:  Josefina Carulla, Imma Secanell,    
Lourdes Castellana, Mercè Torra 
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