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Tots fem història 
Full Informatiu Nº 9 de la vila de Tarroja – Desembre 2018 

 

 Nadal fora de casa 

Enguany per moltes persones no gaire lluny de casa nostra, no hi haurà Nadal, potser la família 
en parar la taula deixaran un lloc buit, per l’avi, el pare, el germà, el fill..., inútilment absents. 
L’esperada il·lusió d’un retorn immediat a casa, amaina l’enyorança i abreuja la distància 
amarga que separa tantes famílies. 

El nostre suport, la nostra comprensió, el nostre respecte per a tots els exiliats, els presos 
polítics, per tots que passen aquestes festes fora de casa.  El desig sincer d’un Nadal lliure 
d’animadversió, antipatia, despit, hostilitat, ira, rancúnia, ràbia...  

La imatge del Nen de Betlem, la de tants infants que han aclucat els ulls per sempre, sota les 
aigües del nostre mar Mediterrani quan il·lusionats cercaven terra d’acollida, ens faci reflexionar 
i compartir generosament el poc o el molt de cadascú de nosaltres. 

 

Quin marc de tendresa envolta la innocència dels infants 

 

Bones Festes de Nadal per tots els tarrogencs, l’any 2019 ens faci créixer en 
generositat, bondat i saviesa 
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N o t í c i e s

> Festa Major, aquest any FESTARROJA 
vol ser una festa participativa per a tots els 
tarrogencs, on tothom hi tingui cabuda 
trencant amb el concepte ALERTA-RROJA 
que abastava un públic determinat, 
majoritàriament jove i excloïa altre, pel tipus 
de música que oferia. El programa d’actes 
va ser pensat per compartir amb família, 
amics i veïns. 
La setmana abans de la festa Major igual 
que en anys anteriors es celebrà la “III 
SETMANA CULTURAL”, amb prou èxit per 
la nostra població. Vegeu el programa: 
- Dilluns 30 de juliol, a les vuit del vespre 
torneig de bàsquet obert a tothom. 
- Dimarts 31, Bingo i berenar en benefici al 
patrimoni de Tarroja  (a la sala de la vila) 
 

 
Llegir i cantar els números ho fan els més joves 

 

 
Atents als números cantats per no cometre errades 

 

- Dimecres 1 d’agost, cinema a les 10 de la 
nit a la sala. 
- Dijous 2, bany nocturn a la piscina des de 
les 10 de la nit fins a les 12. 
Bona animació en tots els actes, sobretot al 
bany nocturn, ja que la nit ens va obsequiar 
amb una temperatura immillorable. Grans i 
petits van poder gaudir d’allò més. 
El cap de setmana de la Festa Major vam 
tenir un programa tan generós que es va fer 
difícil escollir activitats. 
La tarda del dia 3 a dos quarts de set 
finalització del curset de natació amb 
entrega de diplomes i berenar. 
A les 10 de la nit sopar popular al 
poliesportiu a càrrec de l’empresa de 
càtering “Cal Planes” de Pons, a continuació 
espectacle “Escala en HI-Fi”, es pot llegir al 
mateix programa. 

 
Dissabte dia 4, inflables a la piscina al matí, 
petits i grans en van gaudir a cor que vols. 

 
Dia esplèndid, tots a l’aigua 
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La mateixa tarda a les cinc, activitats a la 
piscina: pintar cares als infants, aquagym, 
berenar amb coca i xocolata, organitzat per 
FESTARROJA. 
A continuació visita guiada al petit museu de 
“cal Cerverí“. La Lourdes amb l’amabilitat 
que la caracteritza és una bona coneixedora 
de les eines del museu i una guia excel·lent. 
Tot seguit començà el “Torneig de bitlles” 
organitzat també per FESTARROJA. 

 
Torneig de bitlles, al camp segat de cal Mingo 

 

Entrant ja el vespre a la plaça de l’Església, 
espectacle familiar amb SUPERBABY, un 
imprevist a darrera hora va obligar als 
organitzadors al canvi d’espai a la plaça 
Nova, lloc on s’havia preparat barra de Bar i 
menja per adquirir a preu popular. 

 
Espai i xerinola  pels més menuts 

 
Placeta del carrer Baix  

Tot seguit FESTARROJA, conjunts amb 
diversos estils de música a escollir segons 
el gust, amb durada fins ben entrada la nit. 

 
Festa i música a la plaça Vella 

 

Diumenge 5 d’agost, a les 12 missa 
solemne de Festa Major acompanyada per 
la coral de Massoteres “En Canta” amb un 
petit concert de cançons populars després 
de la missa, un cop acabat tothom agafa 
camí a la plaça Nova on espera el vermut 
popular i un generós “pica, pica” que cada 
any té a bé oferir l’Ajuntament. 

 
Vermut popular a la plaça Nova 

A la tarda a dos quarts de sis Jocs i 
Inflables a la plaça de la Gual organitzat per 
CES. 
De nou va restar obert per visitar el petit 
museu de “Cal Cerverí”, el qual va rebre 
una bona part de visitants interessats en el 
tema d’antiguitats.  
A les vuit del vespre gran ball  fi de festa 
amb el quartet MADISON al poliesportiu. 
Servei d’entrepans i bar. Bona pensada per 
afavorir la feina de les mestresses de casa 
després de tant dies de festa i treball.  
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Dilluns 6 d’agost, dia de Sant Salvador, 
patró de Tarroja, tot i presentar-se en dia 
feiner, a la nit, al poliesportiu cantada 
d’Havaneres amb el grup “LA BOIRA”. 
Havaneres de terra endins, ja que en els 
nostres indrets no és el que n’és propi, tot i 
així, amb bona dosi de parsimònia els 
cantants van saber arrencar del públic 
generosos aplaudiments. 
 

 
Concert d’Havaneres al poliesportiu 

 

Mentre, el Mingo (Ramon Verdés) 
preparava “el cremat” i gaudia de 
l’expectació que el públic atent vigilava com 
exercia la preparació, alhora que parava 
l’orella a la música dels cantaires. Tot era 
prou important. 
A la mitja part vam poder tastar amb plaer el 
bon cremat que ens va servir . 
Gràcies a tots els que voluntàriament van 
col·laborar a fer una molt bona i agradable 
Festa Major. 

 
Amb molta atenció prepara el cremat 

 
> El dia 26 d’agost vençuda quasi la tarda, 
el sol anava a la posta i des d’els nostres 
indrets tot i que l’espectacle es repeteix 
cada dia, no podem deixar d’admirar-lo. La 
veu d’algú que observava el cel va córrer 
per la població, vam ser uns quants els que  

atents a la crida no podíem perdre’ns 
aquella visió panoràmica. Un estol de 
cigonyes volaven direcció a l’oest i en 
arribar a la rotonda de Tarroja, van escollir 
descansar sobre els fanals que il·luminen la 
carretera.  
Des de fa uns anys i sempre a finals del 
mes d’agost veiem com passen volant per 
sobre el nostre terme, descansen durant la 
nit i segueixen camí a destí. 

 
Les cigonyes sobrevolant Tarroja 

 
Cadascuna  troba el seu lloc de repòs 

 
> Matí del dia 5 de setembre cap a les 
deu, l’Albert dormia plàcidament, potser el 
despertà un petit soroll o tal vegada ja era 
hora d’aixecar-se. En sortir de l’habitació la 
sorpresa de trobar-se un parell 
d’espanyaportes (lladres) que havien entrat 
a casa, el deixà sense reaccionar. No hi 
hagué més intervenció que un cop a la cara 
i fugir corrent en veure’s atrapats.  
Un bon ensurt, sense més conseqüències. 
 
> El passat 11 d´agost l´associació cultural 
Terres del Marquesat de Camarasa van 
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escollir fer una visita cultural al nostre 
municipi. Prèviament els organitzadors de 
l´associació varen venir a fer un 
reconeixement de la zona per fer-se càrrec 
del què podrien visitar. Aquests 
acompanyats pel Joan de Cal Talet, el qual 
els mostrà els millors raconets de Tarroja, 
aviat van decidir fer una visita matinal en 
grup força nombrós a Tarroja.  
 

 
Esmorzar prop del safareig i del rierol d’aigua fresca 

 

Puntualment, a les 9:00 del matí de  
dissabte dia 11 d´agost van arribar unes 25 
persones amb cotxes particulars que 
decidits a començar bé la matinal van 
esmorzar a la zona dels safarejos. 
 

 
Portal Baix 

 
Cadascun es portava l’esmorzar i a més 
compartien magdalenes de Camarasa, 
porró… L´ajuntament els va obsequiar amb 
un tastet de coques de la Garbiana. 
Posteriorment sense pressa, la Lourdes 
Castellana els va acompanyar a la zona de 
la font, la muralla, l’església.., explicant-los 
la història del municipi.  

 
Pont del riu Sió, camí de l’ermita de Sant Antoni 

 
També varen visitar l´ermita de Sant Julià.  
El matí va ser agradable i els visitants varen 
gaudir amb la visita a la població, el seu 
entorn, acompanyats i guiats amb acurats  
comentaris. 
 
> Club de Lectura anunciat al tauler 
d’anuncis per aquest curs, a càrrec de la 
senyora Mercè Vilardossa a través del 
Consell Comarcal.  
Sembla que hi han hagut poques 
candidates, l’hivern i altres inconvenients, 
han fet que Tarroja hagi renunciat al club.   
 
> Finalitzada la temporada piscina, sembla 
tradició, el fet  que cada any el darrer dia es 
faci malbé mobiliari de la piscina. Aquest 
any va ser una de les taules blanques noves 
d´enguany,  la van deixar sense les potes.  
El mobiliari públic i comú, pertany a tots i 
tothom el pot utilitzar amb el ben entès que 
cal tenir-ne cura. Malauradament els bens 
que tots utilitzem (públics) no els tractem 
igual que  els privats. És una pena que el 
civisme tingui a la nostra població una nota 
tant baixa en determinades circumstàncies  i 
grups determinats. Sí, estem orgullosos de 
pertànyer a Tarroja, població especial i 
diferenciada. Respectem doncs i tinguem 
cura de tot allò que públic. Segurament 
guanyaríem en educació cívica i faríem més 
poble i millor país. 

> El carrer Baix amb les obres de millora 
totalment acabades des de finals de 
setembre i amb el goig de poder-ne gaudir. 
Les flors que prèviament s’havien hagut de 
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retirar ja tornen a lluir i a oferir-nos flors de 
tardor. El canvi ha estat una millora molt 
agradable i benvinguda per tots els veïns. 
Ara caldrà mantenir-lo net i polit per a goig i 
gaudi de tots. 

 
Carrer Baix recent estrenat 

 
> El veïns de la plaça Vella, vam decidir  
que les zones enjardinades de la mateixa 
plaça, no podien esperar, la poda dels 
troncs que havien crescut anàrquicament 
necessitaven una bona feina, mans a l’obra  
vam fer de jardiners. 
La voluntat va ser-hi tota, la força també i la 
brossa que es generà va ser quantiosa. 
Agraïm als voluntaris veïns de la plaça 
l’esforç fet, i volem entendre que la resta de 
veïns agraeixen també aquestes petites 
millores que contribueixen a la cura i 
embelliment de la població.  
 
> Finalment l’Ajuntament posa fil a l’agulla i 
mira amb ulls d’arranjament el rellotge del 
campanar. Aquest mes de desembre com 
reflexa la foto, el rellotge és despenjat del 
seu lloc habitual amb prou cura per no rebre 
cap dany. l’Ignasi Artigas i el Josep Ma 
Llenes van ser els artífex de l’obra. 
Actualment es troba en reparació. Donem 
temps al temps, ben segur que  aviat 
tornarà a lluir en el campanar i ens 
acompanyarà totes les hores del dia amb el 
seu toc sonor característic. 
Alhora  la bandera del campanar, també 
mostra les seves darreries. Volem pensar 
que aquesta escassigallada bandera només 
és fruit del fort vent que toca al cim del lloc 
que té l’honor de lluir i que es mantindrà 
ferma encara que no pugui onejar fins al 
final del procés. 

 
Moment de la retirada del rellotge del campanar 

 
Diu el poeta Vicent Andrés Estellés: 

“ Assumiràs la veu d’un poble 
i serà la veu del teu poble 

i seràs, per a sempre, poble 
i patiràs i esperaràs, 

i aniràs sempre entre pols, 
et seguirà una polseguera.” 

La dificultat de pujar a la teulada del 
campanar és notable, per la qual cosa  s’ha 
començat a posar una escala interior per 
llimar el màxim la dificultat i accedir al sostre 
de manera més planera. Tot està en mans 
de voluntaris, mai millor dit, amb voluntat i 
temps tot quedarà llest. 
 
> Finals de novembre i els arbres de la vila  
necessiten ser podats ja que arribada la 
tardor deixen caure les seves fulles, que si 
amb joia ens han alegrat la primavera i 
alleugerit la calor a l’estiu, a la tardor ens 
embruten les places i empastifen racons i 
recolzes dels carrers. 
Ens agrada la catifa que ens proporcionen a 
la tardor i no ens agrada tant haver 
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d’escombrar i recollir la fulleraca humida i 
bruta, cada dia. 
 

 
Placeta del carrer Baix 

 
Potser la solució no passa per arrencar els 
arbres, sinó per plantar-ne de fulla perenne, 
i poca arrel, de manera que no embrutin, ni 
aixequin el paviment de la seva vora. 
La placeta del carrer Baix, sense arbre ni 
fulles en el terra ens ha fet sentir enyorança 
de la tardor. 
 
> El passat mes d’octubre Ona Sociats 
filla del Sisco de cal Munda va ser la 
guanyadora de les dues proves grans de la 
Spantan Race a Barcelona. 
Tenim poc coneixement d’aquest esport, 
però sabem que és líder en el mon  de les 
carreres d’obstacles i que ofereix tandes per 
tots els nivells de forma física, de 
competició i d’elit amb la qual cosa es 
converteix més que en una prova.  
 

 
Contenta i somrient travessant la meta 

 

Una nova esportista que tot i no ser veina 
de Tarroja actualment, té arrels molt 
properes a la nostra vila. 
Moltes felicitats Ona, sigui aquest primer 
èxit el començament d’un futur brillant. 
 
> “Esquerra escolta Tarroja de Segarra” 
va ser el col·loqui sobre el model de 
governança republicana que el dia 14 de 
desembre, va portar a terme al local social, 
Montserrat Fornells i Xavier Castellana. 
 
> Dissabte 15 de desembre xocolatada i 
Bingo a la sala de la vila en benefici de la 
marató de TV3, en favor de la investigació 
pel càncer  

 
l’Estel a la taula de Bingo 

Alhora que cantava els números, l’Estel 
repartia somriures.  
Conjuntament amb l´Associació de Dones el 
Lilà varen col·laborar amb els  actes de la 
Marató recaptant així 645 euros en total. 
Gràcies a tots per la vostra col·laboració. 

 
Tothom quiet, no fos cas que s’escapés la línia 
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> El passat diumenge dia 9 de desembre, 
uns 70 ciclistes de Cervera varen venir a 
esmorzar al local social de Tarroja on es va 
fer la presentació de la BTT Hivernal 
Cervera que es farà el proper 3 de març del 
2019.  

 
Els ciclistes a punt d’entrar a la sala de la Vila 
 

 
Esmorzant al local social 

Als tarrogencs ens satisfan les visites, 
excursions i espiades que els forasters fan a 
la nostra població. Tant de bo sapiguem 
correspondre a la seva demanda i estiguem 
sempre a l’alçada de la seva il·lusió i 
expectativa per visitar-nos. 

> El dia 23 de desembre sortida d’un dia al 
Monestir de Montserrat amb autocar, que 
començà la ruta des de Calaf i va aplegar 
veïns de diverses poblacions que 
prèviament ja s’havien apuntat. La visita al 
monestir i dinar de convivència.  
A bona hora, es va continuar viatge fins a 
Barcelona per assistir al Palau de la Música 
al “Concert de Nadal” que cada any ofereix 
l’Orfeó Català al Palau de la Música. Tarroja 
va participar amb  dinou els veïns que van 
poder gaudir de la sortida i del concert, però 

també de la companyia i amistat estre els 
assistents. 

Festa Major 
Petit resum i agraïment 

 

Aquest any el jovent i els que ho van ser fa 
vint anys, volie 
n fer festa grossa, festa gran i participativa 
per a tots. La pluja d’idees va ser ràpida, 
muntatge, la posada en pràctica la il·lusió i 
el suport s’alenava en tota la vila. 
Volem, amb aquesta sèrie de fotografies 
deixar constància gràfica de la festa i alhora 
avaluar el treball artesà i laboriós que es va 
fer. 

 
Indicació d’activitats, saber que podem fer 

 

 

 
La lluna en un cove – carrer Baix 



Tots fem història desembre 2018 

 

 9 

  

 
Plaça Vella, qualsevol nit pot sortir el sol 

 

 
Placeta del carrer Baix, a punt pel concert 

 

 
Servei de bar a la plaça Nova 

 

Les entrades a Tarroja van ser prèviament 
bloquejades perquè els vehicles no 
poguessin circular pel centre de la vila, 
només un carrer obert per passar en el cas 
de qualsevol incidència.  
W.C. secs distribuïts en llocs divers. 
Empresa de neteja preparada. Tot previst i 
a punt durant el cap de setmana.  

 
Anuncis d’actes i horaris 

 

 
Recordatori pro-civic 

 
Recordatoris pro-cívics posats en la població 
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Plaça de l’església. A punt per la nit de 

FESTARROJA 

 
 
 

 
Nit de festa a la plaça de l’Església 

 

 
 
Agraïments  
Dissabte a la nit final de festa. Al matí 
següent, tot havia de quedar llest i net per la 
missa solemne i el pica-pica popular. 
A primera hora un equip de neteja va fer la 
seva feina i a les dotze en punt, les places i 
tot el poble quedava sense cap signe 
d’haver passat centenars de persones 
celebrant i gaudint de la Festa Major. 
L’equip d’organitzadors va fer valdre la seva 
paraula i tot va quedar com s’havia previst. 
Hem d’agrair als organitzadors i al públic 
assistent, la tolerància, el civisme i la manca 
de comportaments incorrectes. Gràcies a la 
bona actitud de tots, no es va haver de 
lamentar cap incidència desagradable.  
 

 
 

Remenem la calaixera 
 

 
Madrona Selles Secanell 

 

Diuen que remenar la calaixera és cosa de 
gent gran o de gent els quals ens agrada 
l’olor del paper vell, més que l’ordinador, no 
sé si és cert del tot, de joveneta, recordo 
que el que més m’agradava era remenar 
papers i com més vells millor, ara en tinc un 
fotimer per arreu i em comencen a fer nosa,  
alguna cosa els reté i no puc 
desempallegar-me’n.  
Aquesta fotografia que teniu a la capçalera, 
no va ser pas remenant la calaixera que la 
vaig trobar, va venir-me a les mans sense 
buscar-la, un captard de tardor, conversant 
al cafè de la vila, la protagonista de l’article 
em digué digué: “mira si en sóc de famosa 
que fins i tot un poble de la província de 
Conca porta el meu nom”. Vaig mirar la 
fotografia i vaig veure ja l’anècdota escrita, 
vam intercanviar dues paraules que no diré i 
la fotografia va retornar a les meves mans... 
Un sentiment de melancolia punyent i 
aclaparadora em va envair... han passat els 
anys, vam dir.  
De cop i volta vaig sentir una enutjosa 
tristesa i aquell impuls rebel dels joves anys. 
Escriure costa poc quan hi ha motius per a 
fer-ho. Aquest pot ser un petit homenatge a 
la Madrona. 
Prou es veu que no estic sola en aquest 
afer de remenar la calaixera, uns per afició, 
altres per necessitat també la remenen, no 
tant per fer espai, com per anar posant les 
coses a lloc, donar al foc aquelles que 
potser han perdut valor o tal volta en tenen 
més que mai i  prefereixen sacrificar-les. 
 
   Josefina Carulla i Porta 
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Rifa de Nadal 
Només coincidència? 

 

Quasi a punt de tancar la redacció d’aquest 
humil fulletó la Imma Secanell envia el text 
que llegireu a continuació amb la observació 
del número de la rifa de Nadal de 
l’ajuntament de Tarroja d’enguany. Potser 
no passa de ser curiós, casual(?) màgia que 
impregna la nostra població? premonició 
especial? Mireu de no quedar-vos sense 
butlleta per si fos el cas... 
El número de la Rifa  de Nadal de 
l´ajuntament 80337 no es un número 
qualsevol. Si el desglossem i  mirem que va 
passar el dia 8 de març de 1937 tenim 
aquests esdeveniments: 
“Els fets ocorreguts el 8 de març de 1937 
ens demostren com les dones manresanes 
estaven en primera línia de la política 
encara que no exercissin càrrecs. 
En aquells moments s’anava instaurant  un 
enfrontament entre partits i sindicats, entre 
dos sectors ideològics-polítics, que va 
acabar en els Fets de Maig de 1937. Per 
una banda ERC i PSUC impulsava la 
creació d’un exèrcit popular, únic i regular 
per guanyar la guerra i per altra banda CNT 
i POUM, prioritzaven la revolució social i el 
manteniment de les milícies populars. En 
aquest marc i després d’un Ple municipal 
del dia anterior on els regidors del PSUC 
proposaren que onegessin només les 
banderes republicana i catalana en els 
locals públics es desencadenaren els fets. 
La manifestació del 8 de març (“Diada de la 
Dona Antifeixista”) va ser pacífica. Va 
començar a les 7 de la tarda a la Plaça de la 
República (Plaça Major) i va  passar pels 
carrers de Sobrerroca, Joc de la Pilota, 
Muralla, Born fins arribar a la Plaça de l’Om 
on tres dones van fer els parlaments de 
cloenda. 
Acabat l’acte, un grup de dones es va dirigir 
a l’edifici de Telefònica del Passeig, ocupat 
per la CNT,  i van despenjar la bandera 
d’aquest sindicat que hi onejava. Tot seguit 
també van treure una pancarta del POUM. 
Quan es dirigien al local del POUM i de la 
CNT  van ser interceptades per les patrulles 
de control que les va dispersar amb trets a 

l’aire. Aquests fets van provocar una forta 
crisi entre partits i dins del Consell Municipal 
de Manresa. 
També les dones feixistes van alçar 
públicament la veu en una manifestació a la 
Plaça de la República (Plaça Major). Entre 
20 i 25 dones cridaven consignes contràries 
a la República. La promotora de l’acte i 
dues dones més, totes de coneguts 
antecedents dretans, van ser detingudes”. 
Va ser casualitat escollir aquest número ens 
tornem a preguntar?. 
Ha passat 81 anys, tota una generació, que 
no és pas poc i pel que es veu no hem 
aprés gran cosa, potser les dones hem 
guanyat alguns drets, després d’anys de 
dolor i de lluita. Els polítics del país, no tots 
per sort, segueixen ancorats en el passat, 
lligats a una política caduca de temps 
immemorial, que no mereix cap 
aplaudiment. Alguns ens fan passar 
vergonya aliena quan ens parlen “de 
España, nación democràtica”, que estem 
lluny d’assolir. La llibertat d’expressió, el 
dret a decidir, la protecció dels drets 
humans i de les minories, la xenofòbia, els 
presos polítics en presó preventiva, ja passa 
de l’any sense judici, els exiliats, els que 
encara reben represàlies, i un llarg etc.  
Actualment, després dels resultats de les   
eleccions a la comunitat andalusa, només 
cal donar una mirada als diaris, escoltar les 
notícies i veure el tele diari, per fer-se una 
opinió de com han funcionat. Parlar 
malament de Catalunya, contra 
l’independentisme, l’atac directe a polítics 
catalans, mentir sense cap mena 
d’escrúpol. Tot això ha donat molts vots a 
certs partits de dretes, que ja fa temps ens 
anaven ensenyant la poteta... 
Hi ha molta feina a fer i cal que no perdem 
el temps si no volem perdre tot el que hem 
guanyat fins ara, si segueix així i les dretes 
extremes van guanyant terreny és molt 
probable que ens desposseeixin dels 
avenços i drets socials que hem aconseguit.  
Segons l’acadèmia noruega que dona els 
premis Nobel de la pau, l’any 2011 va ser 
entregat a tres dones que van destacar per 
seu treball en favor de la igualtat i dels drets 
de les dones. L’acadèmia noruega 



Tots fem història desembre 2018 

 

 12 

  

considerà que no hi hauria pau mentre les 
dones no gaudeixin d’iguals oportunitats 
que els homes per influir en la societat. 

Josefina Carulla i Porta 

 
Festes de Nadal 

 
Dia 22, visita del jurat a qui prèviament 
s’havia inscrit al II concurs  de pessebres. 
 
Dia 24, missa de Nadal a les sis de la tarda. 
Algunes cases i carrers havien ja preparat el 
pessebre que poden ser visitats, després de 
la missa.  
A continuació a la sala de la vila, visita del 
patge Karham que espera l’entrega de les 
cartes per els Reis de tots els nens i nenes 
de Tarroja. Tot i que els infants es van fent 
grans, encara en queda a Tarroja una bona 
colla que amb tota la il·lusió i la innocència 
d’infant porten la carta al patge i escolten 
atents les paraules que els són dirigides a 
ells exclusivament pel patge Karham. 

 
Els nens/nes escolten atents el patge Karham 

 

 
Entrega de la carta per els Reis 

Tot seguit, els nens/nenes van fer cagar el 
tió amb la intuïció de que cagaria més i 
millor per cadascun.  
La torronada va ser el final de festa, els 
joves van seguir la gatzara i els més grans 
es van retirar aviat cap a casa, havent viscut 
uns i altres en el seu interior la quimera 
d’una vesprada de records o bé d’una 
fantasia engrescadora. 
 
- Dies 27-28 de desembre i 2-3-4 de gener. 
Parc de Nadal de 5 a 8 de la tarda a la sala 
de la vila, per a tots els nens i nenes amb 
jocs psicomotrius, tallers nadalencs, 
activitats manuals... Organitzat pel Consell 
esportiu de la Segarra, va tenir molt bona 
acollida. 
 
- Dia 4 de gener a dos quarts de deu de la 
nit, representació dels PASTORETS a 
càrrec del grup de teatre “Els Massots” de 
Massoteres, amb una participació de 45 
actors. 

 

 
Escenes de la representació 

 
La sala es va omplir de gom a gom i ens 
varen fer passar una bona estona tant als 
grans com als petits. Es va notar l’absència 
de veïns de Tarroja, els habituals de sempre 
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que són pocs i a sobre la grip i els 
constipats van fer que alguns amb ganes, 
s’haguessin de quedar reclosos a  casa.  
 

 
Altra escena on el dimoni és vençut per l’àngel 

 

 
Escena final dels “pastorets”  

 
Moltes gràcies als tarrogencs que van 
prioritzar l’assistència als actes locals 
d‘aquestes festes de Nadal i també als 
veïns del les poblacions de la vora de 
Tarroja que van tenir la generositat d’acudir 
a la representació, tan pròpia del nostre 
país.  
 
Dia 5 de gener, la natura ens va obsequiar 
amb els camps, camins i carrers amb la 
blancor típica de la gebrada abundosa que 
acompanyada de la boira gebradora va fer 
que els carrers fossin impracticables de nit i 
de dia. L’Ajuntament es va veure obligat a 
tirar sal als carrers per evitar les relliscades  
que en aquests casos són habituals.  
Tot i així els Reis Mags d’Orient van arribar 
puntualment a dos quarts de set del vespre 
a Tarroja, sans i estalvis sense haver patit 
cap accident amb el gel de la carretera. 
Van fer el recorregut per la vila, així tothom 

els pogué saludar i per descansar una 
estona, van fer parada a la sala perquè tots 
els que allí esperaven els poguessin 
complimentar.  

 
Aturada de la Carrossa dels Mags a la plaça Nova 

 
L’Alcaldessa els feu entrega de les claus de 
la població. Ses Majestats van llegir una 
al·locució que portaven preparada amb les 
recomanacions que van creure oportunes: 

 
Els nens donen la benvinguda als Mags 

 
AL·LOCUCIÓ DELS REIS ALS VILATANS DE 

TARROJA 

Bona tarda nens i nenes de Tarroja, 
Avui és una gran nit, la més esperada per 
tots, des de el més gran al més petit. 
Esteu contents i il·lusionats nens i nenes de 
Tarroja? 
Ens havien dit que trobaríem balcons 
il·luminats i estelada al campanar, res d’això 
així ha estat. 
Poble de Tarroja us fem entrega d’aquesta 
estelada per tal de que el proper anys 
Tarroja sigui més fàcil fàcilment localitzat. 
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Els tres Mags al tron a punt de rebre petits i grans 

 
Nora, Abril, Otger, Pau, Nil, Guerau, Arnau, 
Jan, Mariona, Júlia, Àurea, Ona, Aran, Gina, 
Claudia, Andreu, Marina, Jordi, germans 
Mas, germans de cal Trilla , Kilian, Albert,  
Us heu portat bé? 
Heu fet cas als vostre pares? Els ajudeu? 
Feu els deures de l’escola cada dia? 
Us porteu bé amb els vostres germans i 
compartiu les joguines? Si és així 
segurament que us portarem alguna cosa 
de les que heu demanat, no totes ja que hi 
ha molts nens i molts pobles on hem d’anar. 
Sabem que els vostres pares de vegades 
demanen molt i són molt exigents, però cas 
els heu de fer.  
Si no us porteu bé, una mica de carbó us 
trobareu també. 
I pels grans us hem de dir, les caques dels 
gossos per recollir. 
També sabem que aquest estiu vau 
organitzar un FESTARROJA, activitats per 
petits i grans, diferent concerts i espais 
decorats, així que quan voleu, en sabeu. 
Sou molt bona gent!!! 
Però també sabem que sou mica 
descuidats, un agrada fer però no recollir. 
Ai, Ai, Ai,...on són aquelles teles vermelles 
que decoraven FESTARROJA??? I l’endoll 
del llum del cup del carrer Baix? 
Sabem que el carrer Baix s’ha millorat i les 
clavegueres s’han canviat, però algun arbre 
podríeu haver plantat. 
I prepareu-vos tarrogins, perquè sabem del 
cert  que del reciclatge poc en sabeu i prou 
malament ho feu, però en breu, sense 
contenidors us quedareu, no hi haurà més 
remei que reciclar. 

 Tarrogins, res més, esperem que sigui un 
any d’il·lusions i llibertats i que el proper tots 
ens puguem retrobar. 
Fins l’any que ve, que tingueu un molt Bon 
Any! 
 
Els Reis Mags d’Orient 
 

 
l’Alcaldessa amb l’estelada nova pel campanar 

 

 
Els nens/es de Tarroja amb els Reis Mags 

 

 
Després d’acomiadar els Reis, que ja tenien 
pressa per anar a altres poblacions, tot 
seguit es preparà la sala per cloure la 
vesprada amb el tradicional sopar en el qual 
van assistir-hi unes 60 persones, algunes 
menys que altres anys, creiem que per 
motius involuntaris, la nit freda que va fer i 
la passa de constipat, motius que van 
retenir sobretot la gent més gran a casa. 
Durant el sopar es van rifar quatre tortells 
de reis que varen tocar en sort a:  
Alba Viladot, Juan Ros, Montse Secanell i 
Anna Martí. 
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També es va fer entrega del premi del II 
concurs de pessebres, el qual van 
participar: 

 
Participants al concurs, Nadine en nom de Josefina 

 
Mercè Torra amb la col·laboració de la Claudia, 
el Roman, el Salvador Llorens amb la 
col·laboració del Guerau, Anna Solé amb la 
col·laboració de la Nora, Lourdes Castellana i 
Josefina Carulla amb la col·laboració del Jan. 
Tots ells foren obsequiats amb l´abonament de 
les piscines municipals per la propera 
temporada. 

La nit seguí amb la boira gebradora i el fred  
només es podia pal·liar amb l’escalfor de la 
proximitat i les diferents converses amigues 
que es podien escoltar durant el sopar dins 
la sala de la vila. 
Que els Reis passin molt escaients per tots 
els que ens hem portat bé, que cadascun de 
nosaltres tinguem en un raconet del cor un 
desig i dolç record per tots aquells que lluny 
de la família i privats de llibertat sàpiguen 
trobar l’estel que els guiï i els faci 
companyia. 
 

Reflexió pels dies que vindran 
 

Pau Vadell és un escriptor, poeta, editor i 
també traductor mallorquí. Organitzador de 
diversos homenatges a Blai Bonet i 
participant en centenars de recitals arreu del 
país i d’Alemanya, Sèrbia, Croàcia, Mèxic, 
Itàlia. Un poema adient al temps que vivim. 
 
“Esclatam amb el bram i la fúria. 
Xops de sang seguirem dempeus. 
La llibertat ens aclimata perquè ja tenim la 
certesa. 
De tots els cops, de tots els menyspreus. 
La pluja de persones omplint els carrers 

Caurà com ciment enfebrat de raó” 

Casaments 
 

El dia 17 de novembre van celebrar el seu 
casament a l’església de l’Assumpció de la 
Vall d’Uixó, Vicent Cervera i Maite Farré, 
filla de la Maite i el Salvador de cal Xelis de 
Tarroja 

 
Moltes felicitats als nuvis i als familiars 

 

Naixements 
 

- El dia 25 d’octubre va obrir per primera 
vegada els seus ullets innocents, l’Andreu 
Verdés, fill del Jordi i de la Montse, cal Bord. 
Enhorabona als  feliços pares i a tota la 
família. 

 
Defuncions 
- Àngela Torra Inglada morí el dia 9 de 
setembre  a l’edat de 107 anys. Llarga vida 
dins una centúria amb moltes dificultats, 
sense mare de ben petita, vídua sense fills, 
de gran, acollida pels nebots a Tarroja amb 
els quals visqué 29 anys. Va rebre el 
mereixement de la Generalitat en complir 
els 100 anys. Des de que va venir a viure a 
Tarroja, va ser sempre “la tieta” de la seva 
família però també la de tots els veïns del 
carrer Baix. Ens deixa un record agradable, 
un exemple d’esforç, de discreció i bona 
entesa. E.P.R.   
El nostre més sentit condol a la família. 
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- La matinada del 12 d’octubre morí a 
Guissona Joan Sellés Secanell a l’edat de 
72 anys. Veí de Tarroja el veiem sovint  
participar de les festes de la nostra 
població. La revista Terra Rubra va agrair 
les fotografies que en el seu moment, ens 
proporcionà per la seva publicació.  
Reposi en pau. El nostre més sentit condol 
a la família. 
 
- El dia 21 d’octubre ens va deixar la Marisa.  
 Recordarem sempre el teu somriure, la 
dignitat i l’exemple amb que vas portar la 
teva malaltia. 

 

 
El nostre més sentit condol a la família i a 
tots els qui l’han estimat. 
 

 

 
 
 
Acabat el 2018, tenim al davant un nou 
any de repte. La voluntat de seguir amb 
aquest humil fulletó persisteix si el 
suport de tots continua. 
 

Racó de cultura sanitària popular 
Fem avinent pels aficionats a la cura de 
mals, la metodologia antiga de com a mínim 
cercar un bon remei, sense danys 
colaterals. El resultat, si ho proveu ens el 
podeu explicar en el número següent.  
Traducció fidel del “Llibre d’oracions 
antigues per a curar mals” recollides per 
Francesc Sarró. Tarroja 1900  
 

Oració per les airades 
 

En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant 
Sant Pere i Sant Joan tots dos van per un 
camp, troben lo mal aire i lo mal estrany. On 
vas mal aire ? Vaig a rompre els ossos de... 
No hi aniràs pas perquè te’n guardaré, et 
lligaré amb un grill de roca morera, et lligaré 
amb un lluc de gabernera i amb una 
sarment t’estrenyaré i et tiraré a la 
muntanya més alta que sabré, a la 
muntanya del mas Urric a menjar les males 
herbes. Amén 
Oferir 3 parenostres a la Santíssima Trinitat 
perquè lo mal aire del (cap, coll, etc..,) sigui 
curat, com lo cos de Crist Senyor Nostre va 
ser crucificat. Amén 
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