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Tenim a les mans un llibre dels que ja no es fan, 
tant pel mètode com per l’objectiu. Sembla ben 
bé una obra d’aquells primers folcloristes del segle 
XIX que intentaven preservar per a la història els 
costums d’un món rural que estava condemnat a 
desaparèixer en pro de la societat moderna, filla de 
la Revolució Industrial.
Si als Milà, Serra i Pagès, Campmany, Pujol o 
Amades els devem el gruix de la recerca folclòrica 
catalana, a Hortal i Bargalló els deurem la memòria 
d’algunes de les danses i costums del nostre Empor-
danet que haurien passat a la història sense deixar 
pràcticament cap rastre.
És evident que algú dirà que alguna dansa ances-
tral que es ballava o es balla al seu poble no hi surt 
–penso per un moment en el Ball de la gitana, de 
Colomers– però tot i això continua essent una obra 
obligada per a estudiosos, curiosos i empordanesos 
arrelats a la terra.
I la gent de Verges hi té un paper destacat, dins del 
llibre, des dels informadors, com Joan Bou, Mateu 
Feliu, Joan Garriga, Pere i Miquel Cortada, etc., fins 
als músics, com la família Ferrer o Miquel Teixidor, 
«l’avi Titus». Però per sobre de les persones hi ha la 
importància dels costums 
recollits: el Ball dels confits, 
el Ball d’en Serrallonga 
o el Contrapàs cerdà de 
Verges, a part de l’esment 
d’altres costums més 
coneguts i estudiats, com 
són la Processó, la Dansa 
de la Mort o el Ball de 
les deu.
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JORDI ROCA I ROVIRA

HORTAL, Eulàlia; BARGALLÓ, Josep,
 Danses i costums del Baix Empordà, Ed. CCG, 
«Quaderns de les 7 Sivelles», Girona 2005.

A L’ENTORN DEL PUIG SEGALAR

Dins la col·lecció «Guies del patrimoni local», 
que edita la Diputació de Girona, amb l’estudi A 
l’entorn del puig Segalar, Josep Casas, Sebastià 
Balateu i Victòria Soler proposen una interes-
sant i magistral síntesi de la història, la cultura, 
l’entorn natural, els personatges més rellevants, 
el patrimoni i l’economia dels quatre pobles que 
confronten amb el puig Segalar: Albons, Garrigo-
les, la Tallada d’Empordà i Viladamat (en estricte 
ordre alfabètic, per evitar suspicàcies).

Al contrari del que en principi es podria esperar, 
sortosament l’amplitud temàtica, cronològica i 
geogràfica de l’obra no va en detriment de la 
solidesa dels continguts. Seguint les directrius 
de la col·lecció, es tracta d’un llibre molt ben es-
tructurat, profusament il·lustrat amb fotografies, 
plànols, gràfics i mapes d’excel·lent factura que 
complementen magníficament uns textos im-
pecablement redac-
tats i editats. En poc 
més de 160 pàgines, 
el lector descobrirà 
moltes coses noves 
i se sorprendrà en 
adonar-se de quan-
tes coses desco-
neixia d’aquest en-
torn que, tot i ser 
el més familiar i 
immediat, no sem-
pre és el més ben 
conegut. 

SALVADOR VEGA 
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EL MONTGRÍ PAS A PAS

El Montgrí forma part del nostre paisatge habi-
tual, és el nostre punt de referència per a saber 
que som prop de casa quan tornem de viatge. 
És tan quotidià, el tenim tan a mà, que poca gent 
el coneix de debò.

Narcís Arbusé i Bellapart ens dóna una eina 
imprescindible, El Montgrí pas a pas, editat per 
Cossetània edicions, per a descobrir tot el que 
aquest massís amaga en els seus cinquanta-
quatre quilòmetres de perímetre. 

En Narcís coneix el massís pam a pam; sap el 
nom de tots els elements que el formen; és un 
caminador incansable i ha dedicat moltes hores 
a recórrer la seva orografia.

ESPERANÇA CLOTAS

LA TALLADA D’EMPORDÀ

Amb aquest títol veu la llum el número 119 dels 
imprescindibles «Quaderns de la Revista de 
Girona». En aquest volum, Josep Casas i Narcís 
Gibrat fan un repàs tant de la història i les tra-
dicions com de la realitat actual dels diversos 
pobles que configuren el terme municipal de la 
Tallada d’Empordà.

JOSEP COTS i SALVADOR VEGA

 A través de les pàgines d’aquest llibre, descriu 
diversos itineraris que van més enllà de la seva 
fesomia més coneguda: el castell. De cada un 
dels divuit recorreguts que hi figuren, descriu 
tots els elements naturals que s’hi poden trobar, 
amb noms tan bonics com dolina, bufador, pedra 
d’aigua...Tota aquesta informació ve amb una 
recomanació: respecte per l’entorn.

Entre la diversitat de temes que es tracten en 
el llibre, remarquem els aspectes relacionats 
amb la Guerra Civil Espanyola, la postguerra i 
el franquisme. També trobarem referències a 
la desapareguda senyora Pastoret, que durant 
molts anys exercí com a mestra a la Tallada, a 
Ultramort i a Verges, com molts recordareu.

Pels estrets vincles geogràfics, històrics, socials i 
de tota mena que ens uneixen a la Tallada, aques-
ta és una obra que no pot faltar a la biblioteca 
de cap vergelità.




