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La revista de Bordils, Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet

MERITXELL YANES i DAVID PLANAS

Reportatge
ELS CINQUANTA ANYS
DE GIRONA FRUITS

Reportatge
EL CASAL DE SANT
JOAN DE MOLLET

Cases singulars
CASES BLANQUES
VORA EL BOSC

TELÈFONS A MÀ
CELRÀ
Ajuntament de Celrà
Serveis Socials
Àrea de Cultura
Àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
Oficina atenció Porta a Porta
Biblioteca municipal
Centre Cívic La Fàbrica
Piscina municipal
Pavelló municipal d'esports
Casal gent gran Can Ponac
Radio Celrà 107.7
Escola L'Aulet
Escola Les Falgueres
Institut de Celrà
Escola bressol Trapelles
Escola bressol Gínjols
Escola de Música del Gironès
Escola Municipal de Dansa
Jutjat de pau
Parròquia de Sant Feliu
CAP (visites)
CAP (urgències)
Farmàcia Dellonder
Taxi
Electricitat L'Aurora S. A.
ENHER
SECE (enllumenat públic)
Gas Natural
Farmàcia Batllori
SECE (enllumenat públic)

FLAÇÀ
972 49 20 01
972 49 22 24
972 49 30 26
972 49 25 67
972 49 46 50
972 49 41 41
644 36 38 35
972 49 30 30
972 49 29 83
972 49 47 67
972 49 30 03
972 49 23 05
972 49 21 25
972 49 24 05
972 49 24 52
972 49 40 30
972 21 32 62
972 49 26 58
972 49 40 52
972 49 20 82
902 11 14 44
972 49 25 00
972 49 20 18
972 49 41 74
609 80 62 06
618 41 91 11
972 20 17 92
902 53 65 36
972 57 30 57
607 73 21 87
900 76 07 60
972 49 35 52
972 57 30 57
607 73 21 87
900 13 13 26
(incidències)

BORDILS
Ajuntament de Bordils
Dispensari mèdic
Correus
Escola de Bordils
Llar de Jubilats
Zona Jove de la Llera del Ter
Pavelló Blanc i Verd
Farmàcia Carme de Puig Mateu
FECSA – Endesa (Averies)
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972 49 00 03
972 49 11 77
972 49 12 33
972 49 01 15
972 491191
872 98 00 37
972 49 05 65
972 49 00 12
800 76 07 06

Ajuntament de Flaçà
Escola Les Moreres
Llar d’Infants “El tren petit”
Farmàcia Pagès Bisba
Consultori local de Flaçà

972 48 80 58
972 48 80 16
972 48 84 81
972 48 81 08
972 48 86 38

SANT JOAN DE MOLLET
Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Dispensari local

972 48 81 81
972 48 81 25

COMUNS
Bombers
Mossos d’Esquadra
Emergències mèdiques
CAP Güell
Aigua Prodaisa
Hosp. Josep Trueta (Girona)
Hosp. Sta. Caterina (Salt)
Renfe (Girona)
Sarfa
Estació d'autobusos (Girona)
ECSA – Endesa (Atenció al client)
FECSA – Endesa (Avaries)
Gas Natural avaries
Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona
Consell Comarcal del Gironès
Delegació d’Hisenda
Tresoreria General Seguretat Social
(Administració núm.1)
Jutjats de Girona – Atenció al Ciutadà
Gerència Territorial del Cadastre Girona
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Girona
Xaloc
Trànsit

112
112
061
972 21 07 08
972 20 20 78
972 94 02 00
972 18 26 00
972 20 70 93
972 20 17 96
972 21 23 19
902 50 77 50
900 77 00 77
900 34 40 41
012
972 18 50 00
972 21 32 62
972 21 00 66
972 58 81 00
972 40 91 00
972 18 17 00
972 22 50 50
972 41 85 00
972 08 17 91
972 20 29 50

EDITORIAL

EL SOMNI DE LES GOGES

Hi vivien goges, a les Gavarres. Eren dones d’aigua
o bruixes bones, silents i esmunyedisses, lliures i a
vegades entremaliades, que sortien de nit i feien la
bugada al Ter. Les goges van reaparèixer a Celrà als
anys noranta i no precisament per ensabonar la roba
al riu. Era el nom d’un col·lectiu de dones feministes
que lluitaven per la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones. I és que, durant molt de temps, les
dones van tenir un paper secundari a la vida dels
nostres pobles. Pensem en les nostres àvies.
Per sort, la situació ha anat canviant. Qui s’imaginava,
no fa tants anys, que a Celrà hi hauria una actriu de
la talla de la Meritxell Yanes o que, al Mas Espolla del
poble, hi hauria una companyia de dansa de renom
amb una ballarina, la Maria Muñoz, al capdavant?
Quina de les nostres àvies podia somiar a convertirse en pianista i treballar a Londres, com la Maria
Canyigueral de Bordils? O ser poetessa, com la Laura
Alabau de Flaçà, o artista i dissenyadora gràfica,
com la Marta Carreté de Sant Joan de Mollet?
Les dones han anat trencant esquemes. És el cas,
també, de la Pilar Almar, qui va ser la primera
encarregada de Girona Fruits, l’empresa de Bordils
que acaba de complir cinquanta anys. I cada cop
n’hi ha més que travessen fronteres. L’Emma Jordà,
protagonista de la secció ‘Rodamón’, n’és un bon
exemple.
Aquesta edició de La Llera del Ter s’ha convertit en
un homenatge a les dones. Tot i així, queda molt
per reivindicar: només hi ha hagut una alcaldessa
en la història dels municipis que conformen la revista. I ben pocs són els carrers dedicats a dones.
La igualtat, l’anhel de les goges, encara és un assumpte pendent. Ens hem d’arremangar, com feien
les bruixes bones per rentar a la vora del Ter, per escriure el futur, també, amb nom de dona.
Mar Camps

La Llera del Ter no s’identifica necessàriament amb
l’opinió dels articles signats.
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R E P O R TAT G E 50 A NYS D E G I RO N A F RU I TS

Façana de la cooperativa Girona Fruits a Bordils

Els 50 anys de
Girona Fruits
LA COOPERATIVA DE BORDILS
Quantes vegades us heu trobat a diferents racons de Catalunya caixes de
Girona Fruits? I quantes heu passat
per la carretera de Palamós i us heu
girat per mirar la façana de la cooperativa?
Segurament que un grapat, igual
com més d’una vegada, a qualsevol
lloc del món, us heu pogut topar
amb una poma “del costat de casa”.
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L’empresa Girona Fruits ja fa cinquanta anys que
es va establir a Bordils, un poble entremig de l’Empordà i Girona. Un bon lloc per a tot el que havia de
venir.
El febrer del 1966 Josep Maria Pujol, aleshores alcalde de Bordils, va tenir la necessitat de trobar una
solució per a tota aquella fruita que es conreava i es
collia. Calien un espai i unes condicions adequades
per poder conservar tot el que es recollia i no haver
de vendre-ho tot de cop. Pujol va engegar la cooperativa Girona Fruits juntament amb una colla de
setanta agricultors de les comarques gironines. La
idea era crear unes instal·lacions frigorífiques que
permetessin conservar la fruita fins a la primavera i
l’estiu, però també unir forces per trobar noves vies
de comerç.

A l’acta de constitució del 1966 hi apareixen 73
socis, deu dels quals eren bordilencs: Lluís Agustí
Padrosa, Francesc Arbat Viñolas, Francesc Bisbe
Agustí, Narcís Clavaguera Oliver, Josep M. Cruañas
Mascarós, Lluís Palet Pou, Montserrat del Pozo,
Josep M. Pujol Güell, Lluís Tallada Mascarós i Albert
Martí Oliver. De tots els socis, també n’hi havia de
les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Selva o
fins i tot la Cerdanya. A l’hora de la creació no hi va
haver dubte que Bordils era un dels emplaçaments
més oportuns per establir la cooperativa. Bordils es
trobava, i es troba, entremig de la ciutat de Girona i
el mar, una zona cèntrica en relació a la província, i
era un poble, als anys seixanta, molt ben comunicat
gràcies a la carretera Girona-Barcelona i el ferrocarril
Barcelona-França.
Així, amb l’emplaçament trobat per a la cooperativa
i el nou projecte que s’engegava a finals dels anys
seixanta per a molts agricultors, començava la història de Girona Fruits.
La Pilar Almar, veïna de Sant Martí Vell, a finals dels
anys seixanta, quan la cooperativa ja estava en funcionament, va rebre la trucada per anar a treballar-hi.
Ella ja tenia feina, però, després de pensar-s’ho molt,
va acceptar. La Pilar va ser una de les peces clau del
funcionament de la cooperativa durant els gairebé
vint-i-cinc anys que hi va treballar.
Recorda que, després de la primera temporada, li
van oferir quedar-s’hi i fer-la encarregada de les
dones, juntament amb en Narcís Combis, que era
l’encarregat dels homes. Amb aquest “càrrec” la van
enviar a una empresa de Xàtiva perquè aprengués
a posar bé les fruites dins les caixes i així poder-ho
ensenyar a totes les dones que anaven a treballar
a Girona Fruits. Durant molts anys la seva feina
va consistir a trobar dones que volguessin treballar cada temporada. Ho recorda com una tasca
feixuga: “En aquell temps tenies feina a trobar
dones que volguessin venir, perquè sabien que les
farien fora un cop s’acabés la temporada, i elles ja
tenien feina a casa”. També s’encarregava de preparar les comandes que rebia la cooperativa.
La Pilar va aprendre a col·locar les pomes a les
caixes sense plantilles, adaptant-se a les diferents
comandes que arribaven, “perquè cap era igual
i les presentacions eren molt estrictes”, recorda.
Al principi, per saber qui havia fet cada comanda,
explica la Pilar, “cada dona tenia un número i cada
caixa també, així sabies qui ho havia fet i si ho havia
fet bé o no”.

Acta fundacional

Els primers anys de Girona Fruits hi havia molta
feina i molts treballadors treballaven a temporades.
Era una època bona i la cooperativa sempre necessitava fornades de gent disposada a treballar, explica en Joaquim Torremilans, un dels que ha vist
com la cooperativa canviava al llarg de gairebé quaranta anys treballant-hi.
En Joaquim Torremilans va ser dels primers a treballar a Girona Fruits. Ell feia de pagès, però li van
oferir poder treballar just al costat de casa i va aprofitar-ho.
“Com que sabia fer anar el tractor, em van dir que
m’ensenyarien a conduir el toro”, explica. Durant
tots aquests anys a la cooperativa, la seva principal
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cinc vegades més amb cinc vegades menys socis.
Actualment de mitjana cada soci produeix quinze
vegades més quilos que als inicis de la cooperativa.
La viabilitat i la competitivitat han derivat a transformar les empreses familiars a industrials. Als inicis,
per explotació amb cent tones de fruita els socis
podien viure de la fruita. Ara, produint molt i amb
molta qualitat també en poden viure, però qui no
ho fa així ha de plegar. Dissortadament, això és paral·lel i traslladable a tots els sectors de la pagesia
d'avui”, explica en Jordi.

Inauguració de la cooperativa l'any 1966

Quan la cooperativa ja tenia gairebé vint anys de
rodatge, l’any 1982 hi va entrar a treballar en Jordi
Canyigueral, que el passat 2015 es va jubilar. Com
els altres testimonis, ell ja tenia una altra feina, però
l’oportunitat de treballar a la cooperativa li va anar
molt bé.
En aquells moments necessitaven un encarregat
perquè el que hi havia, en Joan Castelló, es jubilava i algú l’havia de substituir. Durant sis mesos
en Jordi va aprendre a fer d’encarregat de personal, de producció, de la frigoconservació i del
manteniment.
Durant molts anys, la cooperativa també va ser casa
seva. Fins l’any 1998 hi va viure amb la seva família,
en un dels habitatges que hi havia. “Hi estava molt
implicat, a la cooperativa, perquè era molt familiar i
m’hi passava moltes hores. No hi havia massa gent
treballant, però la que hi havia era gent de tota la
vida, com jo, que quasi tota la vida laboral he estat
allà”, afirma.

Les comandes dels anys 70 guardades per la Pilar

feina ha estat descarregar els camions i entrar, amb
el toro, tots els palets a les cambres frigorífiques.
Recorda que el primer toro “era un de petit, sense
amortidors i que costava molt de maniobrar”, cosa
que amb els anys va canviar.
Els ulls d’en Joaquim han vist una transformació
total de la cooperativa, sobretot en creixement de
treballadors, però també pel que fa a les instal·lacions i els canvis tecnològics. Els canvis de màquines i les ampliacions a les naus són l’exemple
de les xifres, que després de trenta-tres anys en
Jordi Canyigueral ha vist multiplicar-se per cinc.
“A la cooperativa, al començament, hi entraven sis
milions de quilos de pomes, i en l’actualitat n’hi ha
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“La línia de treball sempre ha sigut bona”, assegura
en Jordi, que també ha vist com la cooperativa
Girona Fruits creixia en mercats nacionals i internacionals amb en Josep Maria Cornell com a gerent.
Cornell també fa més de trenta anys que és al capdavant de Girona Fruits.
En Josep Maria Cornell va substituir en Pere Frigola
Casadellà, que durant molts anys va ser-ne el
gerent, i un dels principals socis-productors que
havia tingut la cooperativa des del començament.
En aquests cinquanta anys, Girona Fruits ha passat
diferents etapes, però sempre s’ha anat professionalitzant. “Actualment, la cooperativa compta amb
les últimes tecnologies i un equip de professionals
i bons productors que treballen conjuntament”,
reconeix Cornell, que sap de primera mà com funciona la cooperativa des de fa molts anys.

Cap veí de la llera del Ter no pot negar que, al llarg
de cinquanta anys, la cooperativa Girona Fruits ha
anat progressant i s’ha sabut adaptar a tot el que
arribava; que ha donat sempre totes les facilitats
possibles i ajudes als principals protagonistes, els
productors i agricultors de les pomes, malgrat que
amb els anys aquests han anat disminuint. Aquests
productors, però, també han millorat i s’han professionalitzat entorn del seu conreu. Josep Maria
Cornell explica que “abans cada productor podia
conrear, a part de pomes, altres fruits, i això comportava que no hi hagués una professionalització
tan directa com la que hi ha ara, que només conreen
pomes”.
La cooperativa ofereix al soci un servei d’assessorament tècnic que aconsella sobre la forma de
plantació, els tractaments... Subministra material,
com ara les xarxes antipedra que ajuden a no fer
malbé el producte en casos greus de meteorologia
adversa. I també proporciona diversos serveis que
ajuden a entendre l’evolució d’aquests cinquanta
anys treballant i especialitzant-se en el conreu de
les pomes.

Cinquanta anys molt ben
portats
La Pilar ja fa gairebé vint-i-quatre anys que va
plegar després dels vint-i-dos que va estar-hi; en
Joaquim Torremilans n’hi va treballar quaranta-dos
i tot just en fa cinc que va jubilar-se; en Jordi Canyigueral va entrar quan la cooperativa ja feia uns
anys que rodava i fins trenta-tres anys després no
en va plegar; i en Josep Maria Cornell va entrar-hi
fa trenta anys i escaig i encara hi continua. I així
podríem recollir un grapat d’històries d’aquests
darrers cinquanta anys. La conclusió de tot aquest
temps produint, recollint, conservant, venent i fent
caixes de pomes és que tota empresa petita pot
créixer. Durant cinquanta anys Girona Fruits ha anat
creixent, amb petites baixades però amb una tendència constant a l’alça; les ampliacions en són un
bon exemple, i el nombre de treballadors i tècnics
que s’hi han afegit, i la multiplicació per cinc dels
quilos que es produeixen... Tot són números rodons
per celebrar cinquanta anys més d’una cooperativa
que tot aquell que passa per la carretera de Palamós
a l’altura de Bordils s’ha mirat més d’una vegada.
Jordi Barrera i Lia Pou

Funcionament de la cooperativa avui dia
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M E R I T X E L L YA N E S i D A V I D P L A N A S

«Veient
Ventura
tothom
se sent
identificat
amb
alguna
cosa»
PREMI ASSOCIACIÓ GIRONINA DE
TEATRE
Un dels esdeveniments teatrals més importants
durant aquest últim any ha tingut lloc a Can Pagans
de Celrà. David Planas i Meritxell Yanes hi han representat Ventura (premi AGT a la millor producció
de les comarques gironines el 2015), una obra que
captiva en tots els aspectes: per l’argument, per la
singularitat de l’espai i per la proximitat amb els
actors.

Meritxell Yanes

8

Es va començar a representar en el Festival Temporada
Alta del 2015 i encara segueixen fent passis en el
mateix espai i en nous escenaris. Parlem amb els seus
protagonistes de com viuen aquest gran èxit professional.

Com va sorgir la idea de fer una obra en
un espai tan singular?
M.- En aquell moment ni en David ni jo teníem feina
a la vista i ens vam proposar de fer algun projecte
junts. Mai havíem actuat ell i jo sols. Ens venia de gust
fer alguna cosa al menjador de casa i així provar el
teatre de proximitat. Vam preguntar als propietaris
de la casa on vivim, Can Pagans de Celrà, si les bigues
del menjador aguantarien unes vint-i-dues persones.
L’edifici va ser construït al 1886.
D.- Ells mateixos ens van proposar que ho féssim a
la primera planta, on hi ha el pis noble, on va néixer
i créixer un dels amos de la Fàbrica de Celrà, i vam
acceptar de bon grat i molt agraïts perquè l’espai és
molt adient.

Ventura parla sobre decisions que en
un moment determinat es prenen i
després ens capgiren la vida. Us heu
trobat algun espectador que en algun
moment s’hi hagi sentit identificat?
M.- Un cop va venir una dona que va començar rient
molt a la primera escena i va acabar sense aplaudir
al final de l’espectacle. Vam quedar una mica tocats,
perquè durant la funció veies que no li estava
agradant gens o que alguna cosa li passava. Quan
marxava, ens va agafar per banda i ens va dir: “Nens,
ho feu molt bé, però jo no hauria d’haver vist aquesta
obra de teatre. A mi m’ha passat gairebé tot el que
aquí passa, i m’ho heu fet passar molt malament”. Ens
va fer molt mal al cor. Però el teatre de vegades toca:
toca el cor i els sentiments, toca els records... Veient

David Planas
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aquesta obra tothom sempre se
sent identificat amb alguna cosa
o altra, perquè en passen moltes
i és fàcil que alguna d’aquestes
experiències les hagis viscut.
A mi sí que m’ha fet pensar...
sobretot en les decisions més
simples o trivials que també
et poden capgirar la vida. Però
arribes a la conclusió que aquest
és el joc de viure. És així.

«La gent es forma més
i, per tant, hi ha professionals molt bons.
En temps de crisi, tots
ens hem posat les piles i molts hem entès que o et produeixes els teus espectacles o no
treballes»

A nivell personal, què us ha aportat
Ventura?
M.- Ventura, de moment, és una de les produccions
més especials que hem fet. Hem treballat amb un
equip molt professional però sobretot molt humà, i
a nosaltres ens agrada envoltar-nos de bon ambient,
perquè això sempre beneficia l’espectacle. En tenir
el públic tan a prop hem hagut d’actuar utilitzant un
llenguatge més cinematogràfic que teatral, i sempre
ve de gust canviar d’estil. El treball actoral d’aquesta
obra és molt exigent, ja que hem de fer molts canvis
d’estat en un moment; hem de canviar l’edat dels
personatges i fer-ne diversos alhora. Per tant, ens
ha aportat molt de creixement com a actors, molta
satisfacció per la feina ben feta, i sobretot ens ha
aportat una experiència fantàstica que estem vivint
tots dos junts.

Que una obra que es representa fora
dels espais habituals tingui tant de
ressò ja és un èxit, però què és el
que més us ha sorprès de la bona
acollida que ha tingut per part del
públic? Quins comentaris heu trobat
més curiosos o us han cridat més
l’atenció?
M.- D’entrada, el que ens crida més l’atenció és
que fa un any que l’estem fent i no hem parat. La
gent no para de venir. Al principi no hi teníem
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gaire fe. Estàvem segurs que
funcionaria dins de Temporada
Alta, on hi ha més propostes
d’aquest tipus i la gent s’arrisca
més. Però crèiem que després
ja no la faríem més... i Déu n’hi
do!

El comentari que més ens
sorprenia al principi era que
la gent es referia a l’obra de
teatre com una pel·lícula,
pel fet d’estar-hi dins; suposo que això ho dóna
la proximitat. I tothom afirma que venir a veure
Ventura és viure una experiència teatral, és diferent
de tot el que han experimentat, teatralment parlant.
I creiem que per això corre tant la veu...
D.- Una altra cosa que ens sorprèn molt gratament
és que molts programadors estan contractant
Ventura per fer-la a altres llocs; anem de bolos, i
això tampoc ens ho hauríem imaginat mai. És molt
gratificant treure-ho de casa i anar a fer funcions
a fora, perquè t’adones que l’obra funciona igual, i
per a nosaltres és molt temptador canviar d’espai.
Sempre ens troben cases on fer-la, i si no n’hi ha, ho
adaptem al teatre.

Com valoreu les produccions que
s’estan fent a Girona?
M.- Cada cop es produeix més i millor. També la
gent es forma més i, per tant, hi ha professionals
molt bons. En temps de crisi, tots ens hem posat les
piles i molts hem entès que o et produeixes els teus
espectacles o no treballes.
Això comporta un desgast molt fort, però també
fa que els productes siguin més personals, que els
cuidis més, que facis allò que tens ganes de fer i que
creguis en el que estàs fent. A part d’actor has de fer
de productor, de distribuïdor...
Tot això té la seva part bona, perquè es creen
companyies noves i amb ganes de treballar. Però té
la seva part dolenta: els teatres no poden absorbir
tot el que es fa, els pressupostos culturals destinats
al teatre professional deixen molt a desitjar, hi
ha poc públic de teatre. Realment és molt difícil

subsistir només fent teatre, has de fer moltes feines
diferents per poder mantenir la paradeta oberta...

Però el balanç és que...
D.- El futur està totalment obert a tot el que se’ns
presenti. Tenim funcions arreu de Catalunya,
seguirem fent temporada a casa i estem buscant
espai per poder fer Ventura a Barcelona. També
n’estem preparant la traducció al castellà, perquè la
intenció és poder presentar l’obra a altres festivals
de l’estranger, sobretot a Espanya.

Actualment, a banda de Ventura, en
quins projectes esteu treballant, a
nivell col·lectiu i individual?
D.- Actualment estic fent una obra que s’acaba d’estrenar a Temporada Alta. Es diu Pares nostres i l’ha
dirigida l’Iván Morales.
La Meritxell està fent gira amb el monòleg Kilòmetres,
dirigida per Marilia Samper, i aviat estrenarà un
espectacle que es fa a les biblioteques de Girona
dins de Temporada Alta: Llibràlegs. I pensant ens
nous projectes, això sempre!
M.- Pel que fa a Ventura, tenim previst de continuar
fent funcions els dies 13, 14, 20 i 21 de gener.

Tot i que ja han passat molts
espectadors a veure l’obra, què en
destacaríeu per a aquells que encara
no l’han vist?
D.- Ventura és una experiència teatral, ni més ni
menys. Una experiència que et fa sentir i et fa viure
el teatre d’una altra manera en un espai sorprenent,
carregat de vida.
Anna Presas
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RODAMÓN

E M M A J O R D À S TA N F O R D

De Celrà a
Pequín
DESCOBRINT DIFERENTS REALITATS

L’Emma Jordà Stanford té 26 anys i
actualment viu a Pequín, a la Xina.
És de Celrà, però sempre volta món,
sigui pel motiu que sigui. Ha estudiat
llengües i literatures modernes, en la
modalitat de francès i anglès, i viatjar
li permet gaudir d’una de les seves
passions: aprendre noves llengües i
posar-les en pràctica.
Un dels primers viatges de l'Emma, amb la motxilla a l’esquena

La Xina possiblement no havia estat mai a la llista de
països on li agradaria establir-se, però hi va haver un
moment —dos mesos després que la seva parella,
en Lluís Pina, hi anés a viure— que hi va aparèixer.
Ell hi va anar a fer unes pràctiques d’hostaleria, i ella,
a l’aventura, sense feina i sense conèixer gairebé res
del que amagava aquest immens país d’orient. Així, el
2 de novembre del 2013 l’Emma va agafar el que diu
que ha estat el vol més llarg de la seva vida, i tres anys
després segueix allà.
La seva estada a Pequín ha passat per diferents fases,
sobretot pel que fa a les qüestions laborals i als visats.
Primer va començar a treballar en un centre cívic,
ajudant a organitzar un esdeveniment de literatura.
Però, en no concedir-se-li un nou visat, va haver de
tornar aquí, a casa. Després d’aquest xoc de realitat, la
segona vegada que va tornar-hi, al cap d’un mes, ho
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va fer com a estudiant d’un curs intensiu de xinès que
durava mig any. El seu repte era trobar feina perquè li
fessin un visat laboral i així poder-se quedar indefinidament o per un període de temps més llarg.
Finalment l’Emma va trobar feina com a professora
d’anglès en una escola d’educació infantil trilingüe
(francès, anglès i xinès), per a famílies de nacionalitats
mixtes que vivien a la ciutat. Ja estava instal·lada i
completament adaptada a la ciutat quan va adonar-se
que potser hi havia altres maneres d’educar els nens i
les nenes, de fer la seva feina d’una manera diferent.
Va ser llavors quan va descobrir el mètode Montessori
i va començar a treballar, el 2014, com a professora a
la Jiade Montessori Bilingual School, on també es va
formar com a guia oficial Montessori. Aquest 2016 ha
començat a treballar com a professora titular a The International Montessori School of Beijing.

Però, és clar, per a ella viure a la Xina no només és la
feina, conèixer i treballar amb nous mètodes educatius; també vol dir descobrir una cultura diferent i
uns indrets especials. “Aquest mes ja fa tres anys que
vaig arribar i no recordo un dia que no hagi vist alguna
cosa sorprenent o no hagi sigut una aventura. La
cultura, la manera de pensar, el menjar, l’aparença... és
com viure en un altre planeta”, afirma.
Des de fa uns quants anys, la celranenca no ha parat
quieta. Ha voltat i visitat molts altres indrets abans
d’anar a petar a Pequín. Quan va acabar l’ESO a l’Institut
de Celrà, el 2006, ja se li van despertar les ganes de veure
món. La seva idea era marxar al Quebec, pel bilingüisme
que li podia aportar el país, similar al bilingüisme que
ella sempre ha viscut a casa seva. Finalment va acabar a
Bristol, on va fer el batxillerat i va viure durant dos anys,
amb la seva família de part de mare (nascuda a la mateixa ciutat). Tot i que hi havia passat altres temporades
anteriorment, i durant la seva infantesa, aquesta experiència va fer que conegués a fons les seves arrels.

L’Emma i el seu company de l’actual vivència a la Xina, en
Lluís Pina

A l’etapa d’estudiant universitària, l'Emma va fer una
altra estada de llarga durada en un país estranger: va
ser a París, on va decidir fer un Erasmus. Segons ella,
és una experiència que hauria de ser obligatòria, sobretot per a estudiants de filologies estrangeres. El
perquè d’haver triat París va ser l’afició de l’Emma per
la llengua i la cultura franceses. “Vaig decidir intentar
viure com un d’ells a la ciutat”, afirma.
Deixant de banda les temporades que ha passat fora,
l’Emma no ha deixat d’escapar-se i viatjar. Per norma
general, no ho sol fer sola: normalment aprofita el
viatge per visitar amistats que té repartides pel món.
“Els nadius són els millors guies, perquè en un segon
passes de ser un turista a ser, per uns dies, un ciutadà
del país”, diu l’Emma. D’aquesta manera, s’ha pogut
sentir per uns dies com una italiana, una francesa,
una alemanya, una porto-riquenya o una anglesa. Pot
semblar que no s’enyori o que sempre tingui ganes de
marxar, però no és així. “Viure a fora fa que et tornis més
de casa”, afirma. I continua: “Allò important de viatjar és
el trajecte en si i l’enriquiment personal, però sense
perdre de vista que l’objectiu final és tornar a l’origen”.
El fet d’haver marxat tantes vegades la porta a reflexionar. Per a ella la manera ideal de descobrir món és
“amb la ment oberta i sense prejudicis, preparats per
veure diferents maneres de viure. No n’hi ha cap de
millor ni de pitjor. Cadascú viu una realitat, i viatjar fa
que apreciïs realment la que t’ha tocat a tu”. L’Emma ha
après que la normalitat és completament subjectiva i
depèn dels vincles socials i culturals de cadascú; quan

L’Emma a les Filipines, concretament a Cebu

entens aquest fet “et converteixes en una persona que
posa en ordre la seva escala de valors”.
Espera poder seguir vivint i observant la vida des de
diferents perspectives, tantes com països i realitats
puguin existir. Tant a la Xina com a la resta d’indrets
que ha conegut, la major part de la gent amb qui ha
tractat li han fet veure que la bondat humana preval
per sobre de l’egoisme. Reafirma aquest fet quan, tot
tornant a les arrels, recorda el seu avi dient que “si tens
l’oportunitat de fer el bé sense esperar res a canvi,
fes-lo; no te’n penediràs”.
Paula Ros
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R E P O R TAT G E

UN FINAL FELIÇ

L'origen
dels
Gegants
de Flaçà
A FLAÇÀ, DE GEGANTS N’HI HA
TRES: LA MOLINERA, L’ARGENTER I
EN TUT
Batejada el vuit de març del 1998 i apadrinada pels
jugadors de la secció d’hoquei del F. C. Barcelona, la
Molinera representa una dona del Molí de la Bolla
de Flaçà que es dedicava als treballs del camp.
Batejat el vuit de juliol del 2001 i apadrinat per l’avi
Lluís de Corçà, l’Argenter representa un home noble
de Barcelona que es dedicava al treball amb materials preciosos. L’origen d’aquests gegants el trobem
als Jocs Florals de Barcelona de l’any 1880. Mossèn
Joan Planas i Feliu, llicenciat en Filosofia i Lletres i
autor d’un recull pòstum de poesia publicat el 1910,
hi va presentar un poema que va ser premiat amb
un accèssit.
En el poema s’explicava la història de la molinera de
Flaçà, que era pretesa per molts hereus sense que
hi hagués, però, cap resultat positiu. Tot això canvia
quan arriba al poble un argenter barceloní de qui la
molinera s’enamora tan bon punt el veu.
Amb ell es trasllada a Barcelona, però allà les coses
no li van bé i torna al seu poble sola i rebutjada. A
més, i per acabar-ho d’adobar, la gent del poble en
fa burla en lloc d’oferir-li ajuda.
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Llegint el poema de mossèn Joan Planas podem
anar seguint les parts de la història.
En un principi tenim la negativa de la molinera a
casar-se:
Diu que no es vol casá
de cap manera La molinera.
Diu que no’s vol casá
la molinera de Flassá.
Tot això canvia quan veu l’argenter:
Un dia de gran festa,
La festa del Rosé,
Així á la molinera
Li parla un forasté.
-Si tú l'amor me donas,
Ditxosa te'n faré.
-L'amor no pot donarvos
La que promés lo té.
-Si ab mi venir volguesses
Jo soch un argenté,
Que d'or y pedras finas
Tota t'enjoyaré.
Ja no'n serás pajesa,
Senyora te'n vull fé,
Viurás á Barcelona
Gojant de tot plahé.
En compte de caputxa
Durás riquíssim vel.
Y dormirás en cambra
D'alfombras y dossers
Viurás com una reyna...
-¿Y tot aixó ho juréu?
-T'ho juro.
-Oh! Ser senyora!...
¿Què puc esperar més?
Com ja sabem, l’amor s’acaba de pressa, i ho veiem
clarament en aquests versos:
!Qué poch que va guardá
L'amor primera
La molinera!
Senyora's vol torná
La molinera de Flassá.
Tot plegat acaba malament per a la pobra molinera:

Perqué'm sento al passá
- ¿Véus? aquella era
La molinera...
!Com si morta fos ja
La molinera de Flassá!
Com heu vist, es tracta d’una història amb final trist.
Tal com m’explica l’actual cap de colla, Pau Juncà,
calia millorar aquest final, i un casament aprofitant
els deu anys dels gegants era l’ocasió perfecta per
fer-ho. La colla va prendre la decisió en clau interna,
i la data escollida va ser el quatre de maig del 2008.
El lloc va ser la plaça del poble, i el padrí, ni més ni
menys que el Molt Honorable president Pasqual
Maragall. Aquella jornada va ser emotiva i multitudinària. Sens dubte, un final feliç, merescut i diferent
de l’inicial per a la parella de gegants de Flaçà.
Posteriorment, i com a colofó magnífic, el mateix
president de la Generalitat es va posar la samarreta
lila de la colla en un fragment del documental dedicat a la malaltia de l’Alzheimer Bicicleta, cullera,
poma.
L’enllaç dels nostres gegants va tenir també el seu
Rodolí pel casament de la Molinera de Flaçà, escrit
per Josep Maria Torres i Ros. Uns versos rodons que
acaben d’una manera immillorable:
Dansa feliç, dolça molinera,
amb el teu argenter a l’era.
I, per acabar,
sense cap mena de pretensió
de ser un Pigmalió,
voldria en aquest dia joiós
fer-te un petó.
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Ens queda un gegant: en Tut. Batejat el sis de juliol
del 2013 i apadrinat per la colla dels Gegants de
Flaçà, originàriament era un capgròs que es va
transformar en un gegantó. Representa la xemeneia
de l’antiga fàbrica de paper. El seu nom prové del so
que emetia la fàbrica per avisar els treballadors del
canvi de torn. Segons em diu en Xavier Madrenas,
cap de colla durant nou anys i actual responsable
de noves tecnologies, aquest gegant sovint es
confon amb un quinto o un tap de suro quan es visiten altres pobles. Sigui com sigui, cau simpàtic a
tothom i ajuda a fer que la gresca, la festa i el bon
ambient estiguin assegurats. Tot això amb la particularitat que a vegades treu fum; això sí, únicament
en moments destacats i importants del recorregut,
o quan s’inicia un ball i la xerinola queda garantida.
Ara que sabem l’origen dels gegants, podem pensar
en com els trobem a l’actualitat. En aquest sentit,
en Xavier Madrenas em comenta que a la colla són
cap a cinquanta persones, que han anat a llocs tan
llunyans com Els Pallaresos i que han anat teixint
xarxa amb els pobles de la llera del Ter. Prova d’això
seria la participació al curs de gralla de veïns de Sant
Jordi Desvalls, o que membres de la colla siguin de
Sant Joan de Mollet o de Celrà. Per tant, podem dir
que els gegants de Flaçà arriben a més pobles, i que
la llera del Ter és la seva zona de referència. Tot un
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símbol de vitalitat. Entre les anècdotes que recorda
Madrenas amb un somriure, sobresurt el moment
en què va caure el barret del gegant al pont de
Besalú. Molts records i moltes vivències en una colla
gegantera que és secció de l’Associació Recreativa i
Cultural de Flaçà.
Els gegants de Flaçà tenen un ric passat, però tenen
també futur? En Pau Juncà, cap de colla amb una
junta on hi ha molta gent jove, i que ha estat en gran
part renovada, m’explica els projectes de futur, que
són ben engrescadors. Així, tenen visites previstes
a ciutats grans com Ripollet, i una propera visita
d’anada i tornada a Ribes de Freser. A l’horitzó una
mica més llunyà hi hauria la possible participació en
algun municipi de la Catalunya Nord, fet que, si es
confirmés, seria una excel·lent notícia. Altres reptes
serien promoure la venda de productes propis, com
ara barrets de palla o clauers, o impulsar les classes
de gralla que ja es realitzen, i ampliar-les també a la
percussió. Molta vitalitat i moltes ganes d’arribar a
més gent i de fer-ho bé. I tot plegat, qui ho podria
pensar, a partir d’un poema presentat el 1880. Tant
de bo totes les històries poguessin tenir un final
feliç i un present tan prometedor com aquest.
Miquel Terradez Valmaña

ABANS DE LA LLERA

EL CAMP DE CELRÀ

El camp d'aviació de
Celrà i les diferents
nomenclatures
Durant els anys de la Guerra Civil espanyola, entre els termes municipals
de Celrà i Bordils va existir un aeròdrom militar al servei de la República
espanyola, conegut com a camp
d’aviació de Celrà.
Però per què, mentre va durar la
seva vida operativa, se l’anomena
sempre de Celrà?

Com passa amb molts altres camps d’aviació, es feia
servir el nom de la població on residien els militars, el
de la població més propera al camp, la més gran o la
més ben comunicada. Ho veiem en molts dels camps
que es van construir durant la Guerra Civil. En el cas
de Girona, dels onze camps que van existir, només
el de Vidreres estava construït íntegrament en el seu
terme municipal; en els altres casos diverses poblacions compartien els terrenys dels aeròdroms i es feia
servir el nom d’una sola població per alguna de les
raons esmentades abans.
A banda del nom popular, hi havia una altra nomenclatura oficial que donava als diferents aeròdroms
un codi d’identificació. Arran de la troballa, a l’Arxiu
Històric de l’Exèrcit de l’Aire, d’un document datat el
20 de juny de 1938 on es dóna un codi a cada un dels
camps d’aviació de la 3a Regió Aèria (Catalunya), són
diversos els treballs que fan servir aquest codi per referir-se a un camp.
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En concret, i segons l’esmentat document, el de Celrà
tenia el codi 311. La xifra de les centenes correspon
a la regió aèria, la de les desenes, al sector, i la de les
unitats, a l’ordre en què es va construir. Així, el de
Celrà pertanyia a la 3a Regió Aèria, al primer sector,1 i
va ser el primer camp que es va construir.
Aquesta nomenclatura es fa servir fins al 10 de novembre de 1938, moment en què n’apareix una altra
i es canvia el 3 pel número 9. Celrà tenia el 911.
El 21 de desembre de 1938 en surt una de nova, que
és alfanumèrica i identifica l’aeròdrom de Celrà com
a VZ1, essent V la 3a Regió Aèria, Z el primer sector i
1, l’ordre constructiu.
Aquests codis són tots fets per l’aviació republicana,
però el bàndol franquista també tenia uns codis
propis per identificar els camps enemics. Era un codi
de quatre xifres: les tres primeres corresponen al full
del mapa de l’Instituto Cartográfico Catastral on hi ha
1 La 3a Regió Aèria (Catalunya) tenia cinc sectors. El primer
sector correspon a la província de Girona.

Plànol franquista del
camp de Celrà. A la part
de baix hi ha un croquis
del camp segons el
mapa de l’Instituto
Cartográfico Catastral,
i per situar la població
fan servir els mapes
de carreteres Michelin.
Document de L’Arxiu
Històric de l’Exèrcit de
l’Aire
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el camp, i l’última xifra, la de les unitats, a l’ordre en
què apareix el camp. És a dir, Celrà és el 2961 (296 és
el full del mapa i 1, el primer camp d’aquest full). Com
que el camp d’aviació de Verges és al mateix full, però
es construeix més tard, el seu codi és el 2962.
Com podem veure, la identificació d’un camp
d’aviació amb un codi va ser efímera i, per tant, anomenar el de Celrà d’aquesta manera no em sembla
adequat, per diverses raons: estem parlant d’un aeròdrom que, quan apareix la primera classificació, ja
porta més d’un any en funcionament; els militars que
es van estar a Celrà sempre es referien al camp de
Celrà (cap dels entrevistats va esmentar mai un codi);
en els diaris de vol dels tripulants dels avions, signats
pel comandant de cada esquadrilla, veiem que quan
es traslladen d’un camp a un altre no es fa servir cap
codi, però sí el nom d’una població; per últim, camp
de Celrà és el nom amb què popularment se l’ha
conegut, i així hauria de continuar essent.
Artemi Rossell

R E P O R TAT G E

EL CASAL DE SANT JOAN DE MOLLET

Sant Joan de Mollet
recupera el casal
L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL ES VA
CONSTRUIR SENSE PLÀNOLS NI TÈCNICS
Aviat farà cinquanta anys, un grup
de veïns de Sant Joan de Mollet van
construir gratis et amore el casal del
poble, al costat de l’església parroquial. Pels volts del Nadal d’enguany,
l’equipament tornarà a obrir les
portes un cop enllestides les obres
de remodelació.

Juventino Vilà, Josep Oliver i Joan Feixes.

La fita és important i l’Ajuntament ha decidit commemorar-la amb l’edició d’un llibret que es distribuirà gratuïtament entre els veïns. La publicació
està profusament il·lustrada amb fotos similars a
les que publiquem en aquest article.1 El text, on es
ressegueixen els primers passos del casal, el signa
mossèn Enric Bahí, que en va ser l’ànima.
La remodelació ha consistit a eliminar els degoters i la
coberta d’uralita que salvava el fals sostre; s’hi ha posat
planxa metàl·lica amb panell aïllant; s’ha adaptat
l’accés a l’equipament i s’ha habilitat una porta d’emergència; s’han construït tres lavabos, per a homes,
dones i minusvàlids; s’han reformat les parets i el
1 Agraïm a Ramon Costa, alcalde de Sant Joan de Mollet, i a
Alfred Oliver, regidor, que ens hagin cedit aquesta selecció de
fotos, cap de les quals no es publicarà en el llibret.

Foto: Marta Tugas
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sostre de l’escenari; la façana oest s’ha acabat amb revestiment de pedra; s’ha instal·lat un enllumenat nou;
per accedir a l’altell s’ha col·locat una escala metàl·lica,
exterior, que quedarà tancada amb una estructura de
vidre; s’ha refet el terra amb pedra de Girona polida;
s’hi instal·laran, finalment, bombes de calor. (Temps
enrere el casal s’havia escalfat amb estufes cedides o
donades pels mateixos veïns.)

Grans i més joves treballant

El consistori està molt satisfet de poder veure
acabada aquesta obra, la remodelació de la qual
s’ha allargat dos anys (quatre vegades més de la
previsió inicial) per una gestió deficient de l’empresa adjudicatària. “El casal fa molta il·lusió a la
gent gran, que l’havia fet servir durant molts anys
i ara veia amb neguit l’abandonament gradual que
havia sofert i el retard en l’execució de les obres
de remodelació”, afirma Alfred Oliver, regidor. “L’ús
que se’n faci, del casal, a partir de gener del 2017
dependrà de les propostes de les associacions del
poble, però en qualsevol cas volem que sigui un
espai d’oci i cultural”, afegeix l’alcalde, Ramon Costa.
Aquest va ser l’esperit amb què es va concebre el
casal ara fa gairebé mig segle. Sant Joan de Mollet no
tenia, el 1967, cap espai cobert prou gran, i el casal va
servir de sopluig per a les festes del poble, els balls
de diumenge i, sobretot, les sessions de cinema que
li van donar tanta vida i que encara avui es recorden.

Joan Julià ( ), Josep Abel ( ), Juventino Vilà i Josep Oliver
celebrant la coberta

Edificant la façana principal
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Però anem a pams i reculem a la gènesi del casal. El
21 d’octubre de 1967, el Bisbat de Girona responia
afirmativament a la instància que havia presentat
tres setmanes abans, el dia 1, “un grupo de feligreses
de San Juan de Mollet, que juntamente con el Rdo. Sr.
Ecónomo [mossèn Enric Bahí] se han constituido en
Junta Provisional para la organización de un centro
cultural y recreativo”. Aquesta Junta demanava
“poder disponer de una parte del huerto rectoral
como solar para la construcción de un local adecuado a los expresados fines”, i el Bisbat n’acceptava
la cessió “teniendo en cuenta las buenas condiciones
que ofrece el solar solicitado para la finalidad que
se pretende y considerando los resultados positivos
que pueden esperarse de un tal centro, en el orden
cultural y moral, tanto como en el aspecto de legítimo esparcimiento”. La construcció del casal, que
la instància de la Junta Provisional presentava com
a “centro de formación y sano recreo”, va començar
poc després d’aquella data.
Mossèn Enric Bahí, que avui dia viu a Olot, és fill de
Corçà i va arribar a Mollet procedent de la parròquia
de Sant Martí Vell. Durant un espai de temps va com-

paginar les dues parròquies. “Venia de Sant Martí
Vell amb una vespa”, recorden els grans del poble.
Mossèn Bahí es va estar quinze anys a Sant Joan de
Mollet, on va dur a terme una tasca encomiable de dinamització sociocultural. Els representants de l’Ajuntament la van viure en primera persona: “Mossèn Bahí
proposava moltes activitats amb els nens i les nenes
d’aleshores: caramelles, teatre, Pastorets, cinema... Feia
‘política de Joventut’ quan encara no se’n feia enlloc.
Ens duia d’excursió perquè descobríssim l’entorn natural: la font de Monadell, la platgeta del Ter, el bosc
de la Torra... Durant uns quants anys, entre cinc i deu,
va portar un casal d’estiu gratuït a les tardes; cada dia
repassàvem continguts del curs escolar, berenàvem i
llegíem en veu alta. Al final de l’estiu fèiem un foc de
camp a l’espai on hi ha actualment la plaça Lluïsa Ros
Masó, amb jocs i xocolatada”.
Juventino Vilà (88 anys) i Josep Oliver (84) eren paletes d’ofici. Joan Feixes (84) treballava de paperer
i va fer, a les obres del casal, de manobre. Oliver és
fill de Mollet. Vilà, nascut a Celrà, va arribar a Mollet
l’any 1939. Feixes, fill de Bordils, s’hi va instal·lar el
1959. Tots tres creuen que una obra com aquella, aixecada de manera totalment altruista, seria impossible de fer avui.
Per construir el casal es van haver d’escolar dos
anys. S’hi treballava els diumenges al matí i ningú
cobrava per la feina. Entre deu i quinze veïns del
poble hi van posar tantes hores de dedicació com
va caldre. D’altres, els que tenien botiga, van pagar
el material, que es transportava amb els carros
dels pagesos. Ca l’Arpa, que tenia bòbila pròpia a
Bordils, va donar les totxanes. “El carnisser, el forner,
els pagesos, els grangers... Podem dir que tothom
hi va col·laborar”, afirma el regidor Alfred Oliver. “El
capellà ens dispensava d’anar a missa perquè poguéssim construir el casal”, recorda Vilà. I afegeix: “Hi
treballàvem tot el matí, fins que acabàvem la pasta
que havien fet els manobres. El mossèn també s’hi
posava, moltes vegades, després de missa”. Era aleshores quan tots els feligresos anaven a fer un cop
d’ull a les obres. “Tothom hi deia la seva. Allò era un
mercat”, diu Feixes amb el record ben fresc.
Aquell racó de Sant Joan de Mollet era prou diferent
de com és ara. Quan van començar les obres no hi
havia encara la rectoria nova. No existia el carrer
que actualment baixa des de l’església, que formava
una sola finca amb l’espai que avui ocupen el casal i
les dues rectories: la vella i la nova. De fet, el Bisbat
va donar part de la finca perquè es pogués accedir
al casal pels dos costats.

La gent gran observava l’evolució de l’obra

A la sortida de missa, la expectació era impressionant.
Tothom feia de "tècnic”

Entremig de la feina, algun moment d'esbarjo

En Joan Feixes, carregant la bastida
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L’equipament sociocultural es va construir sense
plànols ni tècnics. “Ho parlàvem entre tots, escoltàvem les propostes i arribàvem a un consens”, recorda Vilà. “Afortunadament, el mossèn tenia les
idees molt clares”, afegeix Oliver. “Els més joves volien
fer-hi un cobert i prou, tenir-ho enllestit de seguida.
Però la paret era molt baixa, i no hi vam estar d’acord
perquè no s’hi hauria pogut fer gairebé res”, explica
Vilà. Es va aprofitar finalment la tanca de pedra, de
dos metres d’alçada, i es van aixecar tres metres més
de paret. El sostre alt va permetre construir un altell.
Per accedir-hi es feia servir una escala de gat; més
endavant, quan es va construir la cúpula, es va substituir aquesta escala per una de cargol.
En una primera fase, entre 1967 i 1968, es van aixecar les parets del casal, es va cobrir l’edifici, se’n va
fer el terra, es van construir l’escenari i l’altell i es van
col·locar portes i finestres. Un cop enllestida aquesta
primera fase, ja s’hi van poder programar les activitats
recollides a la instància: “sana diversión [...] baile, según
usos y costumbres del pueblo [...] reuniones, conferencias y otros actos de aspecto cultural”. Més endavant, en una segona fase, entre els anys 1972-1974,
es va enguixar el sostre i es va arremolinar l’interior.
Una tercera fase va servir per enllestir la façana. La data
que s’hi pot llegir, 1979, correspon al final de les obres.
Mossèn Bahí va arraconar els beneficis de les primeres activitats (sobretot teatre i cinema) per invertir-los en l’adequació de l’interior del casal. “El
cortinatge, el van fer dones del poble que cosien”,
recorda Vilà. I van ser els veïns de Mollet els creadors
dels decorats. Mossèn Bahí va dirigir algunes comèdies protagonitzades pel jovent del poble. Però
l’activitat que tothom té a la memòria és el cinema.
Cada diumenge a la tarda es projectava una pel·lícula
en blanc i negre i el casal s’omplia de gom a gom.
Mossèn Bahí va comprar una màquina de segona
mà i es feia dur les pel·lícules de lloguer de Girona.
“Jo les anava a tornar cada dilluns, en un carrer estret
entre el carrer Ciutadans i la Rambla”, diu Oliver. Eren
pel·lícules d’allò més populars, i, és clar, en castellà:
Cantinflas, El Gordo y el Flaco, Los Hermanos Marx...,
i algun western. Vilà recorda que “les cadires van ser
de lloguer fins que no hi va haver diners per comprar-ne. Les anava a buscar a Salt amb el camió”.
Cinquanta anys després, el casal, ple de passat,
torna a mirar cap al futur.
David Guixeras
Façana del casal en obres
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C A S E S S I N G U L A R S C O LÒ N I A D E L A FÀ B R I C A T O R R A S

Les cases estaven repartides en quatre carrers comptats: Ripollet, Sant Joan les Fonts, Les Planes i Bonmatí

Cases blanques
vora el bosc
LA COLÒNIA DE LA FÀBRICA
TORRAS DOMÈNECH DE FLAÇÀ
La fàbrica de paper Salvador Torras
Domènech va obrir les portes el
1945 i la colònia es va inaugurar el
1946. La colònia i la fàbrica, que va
tancar el 2009, van convertir Flaçà en
un poble industrial.

Els nostres ulls s’acostumen al paisatge quotidià.
I, de vegades, el nostre paisatge, ja siguin camps,
muntanyes, cases o persones, ens avorreix. O, senzillament, ens passa desapercebut. És el cas de la
colònia i la fàbrica Salvador Torras Domènech de
Flaçà. I és que no se n’ha escrit pràcticament res.
El llibre Flaçà, les velles fotografies del poble i de la
seva gent (1984)1 en fa un breu esment i explica la
seva importància en el municipi: “Ja no seria ima1 Busquets, Lluís; Llausàs, Joan; Madrenas, Josep; Nadal, Narcís;
Palomares, Rosa. Flaçà, les velles fotografies del poble i de la seva
gent. Flaçà: Ajuntament, 1984.
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ginable en endavant una silueta de Flaçà sense
l’alta xemeneia que gita intermitentment el seu
fum, penyora d’estabilitat laboral i de tranquil·
litat domèstica. I sobre el fons negre de l’alzinar
de Sant Fermí, en destaca la blancor de la Colònia” (pàg. 99).

La pissarra de l’escola i rajoles amb l’abecedari

Com s’explica en el llibre, la família Torras va traslladar la seva indústria a Flaçà perquè el poble era
a prop de França i estava ben comunicat, gràcies
al tren i a la carretera, amb Barcelona i el port de
Palamós. A més, la central elèctrica de la família
Vinyals, amb qui els Torras estaven emparentats,
garantia l’energia necessària per al seu funcionament. La fàbrica es va inaugurar el 1945 i una
setantena de persones, vingudes de Bonmatí,
van instal·lar-se als quaranta-sis habitatges, d’uns
setanta metres quadrats, que es van construir al
voltant de l'ermita, del segle xvi, de Sant Fermí.
Pere Benavent de Barberà, director de la fàbrica
i gendre de Salvador Torras, va ser l’arquitecte de
la colònia i va engrandir l’ermita. Amb els anys
també es va fer un altre edifici, conegut com el
de les "viudes", per a les viudes dels treballadors.
Les cases estaven repartides en quatre carrers
comptats: Ripollet, Sant Joan les Fonts, Les Planes
i Bonmatí, el nom dels pobles on hi havia hagut
indústries de paper, que es remunten al segle xviii,
de la mateixa família.

Unes cases privilegiades
La xemeneia i el carrer Sant Cebrià desert

Una fàbrica en ruïnes
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La gent de la colònia vivia molt bé. Els treballadors gaudien d'un habitatge gratuït i no havien
de pagar les despeses de llum ni les de l'aigua.
Disposaven d’un metge, anaven a comprar a
l'economat i aconseguien els aliments a meitat
de preu. Al costat de la fàbrica, cada família tenia
un hort i un cobert, que podien fer servir de galliner. A més, prop del bosc, hi havia el local social,
amb un bar, una escola i una guarderia exclusius
per a la gent de la colònia. I, per descomptat, el
primer televisor que hi va haver a Flaçà va ser
allà. Això explica que, de vegades, hi hagués batusses entre els joves del poble i els de la colònia.
Alguns expliquen que feien guerra de cebes.
D'altres que, directament, es llençaven pedres. En
Pitu Martí, arribat de Bonmatí amb catorze anys,
més prudent, diu que només hi havia "certes tibantors".

L'any 1946, els propietaris de la fàbrica van construir el camp de futbol. Però, a diferència de
l'escola i la guarderia, del camp en podia gaudir
tothom. "El futbol unia la gent del poble i de la
colònia per guanyar els pobles contrincants",
afegeix en Pitu.
Els veïns de la colònia podien estar ben distrets, ja
que, segons en Pitu, "allà hi havia tot allò que es
requeria en aquella època: un camp, una ermita
i un bar".

L’abandó del local social

L’Esteve Oliveras i l’alcalde de Flaçà, Jesús Font, recordant el
passat

Les cases blanques prop del bosc d'alzines s'han
convertit en una de les estampes de Flaçà. Però ja
fa uns trenta anys que no hi ha ni el bar, ni l’escola
ni la guarderia. Les escoles van funcionar des del
1953 fins al 1975 i la guarderia va aguantar fins al
1984. Als anys noranta, la fàbrica va cedir a l'Ajuntament el camp de futbol, part del bosc i el local
social, que va caure en l’abandó. Alguns joves van
aprofitar per fer-hi gamberrades.
Encara es mantenen, però, les parets enrajolades
de la guarderia, la barra del bar, la pissarra de les
escoles, els armaris de fusta verd oliva i grans dibuixos murals, com el pessebre de la guarderia o
la rosa dels vents sobre la llar de foc.
El bar ara és el local jove i el punt de lectura.
L’Ajuntament de Flaçà ha volgut tornar a obrir,
d’aquesta manera, l’espai. L’alcalde, Jesús Font, es
queixa que les institucions no ajudin a recuperar
aquests edificis: “Hem demanat ajudes, però no
es valoren aquest tipus de construccions, que no
són modernistes ni d’estils reconeguts”.
En Pitu lamenta que ja no hi hagi veïns que
prenguin la fresca al carrer. L’Esteve Oliveras, que
ha viscut tota la vida a la colònia i va treballar a la
fàbrica fins que va tancar, també. De fet, a moltes
cases no hi viu ningú. Però la gent no se'n vol
desprendre, perquè, tal com expliquen en Pitu
i l'Esteve, "moltes s'han de repartir entre tres o
quatre germans, hi ha un vincle emocional fort
i no suposen cap despesa important”. Pels volts
dels anys noranta, els treballadors van poder
comprar les cases als propietaris de la fàbrica per
un preu simbòlic d’un milió de pessetes.

El mural dels anys quaranta de les indústries de la família
Torras

L’Esteve passejant per la fàbrica on va treballar tota la seva
vida, fins l’any 2009
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La colònia, ben blanca, dels treballadors de la fàbrica

La fàbrica i la colònia, una història
indestriable
La història de la colònia va indestriablement
lligada a la de la fàbrica. Va passar per diverses
mans. Els últims propietaris van ser la família Carulla Capdevila, d'Amberley S. L., i avui pertany a
sis bancs diferents.
El carrer de Sant Cebrià, abans tan transitat, està
desert. Com la fàbrica. És terra de ningú. Un gat
negre es passeja entre les runes. El paisatge és
desolador. L’Aconda Paper va tancar el 22 de
juny de 2009 i 236 persones es van quedar sense
feina. “Ens vam passar un any anant a la fàbrica
sense treballar i continuàvem cobrant cada mes.
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Els dies, però, es feien llargs i vam pintar el taller
mecànic. No va servir per a res”, recorda l’Esteve
mentre mira les deixalles amuntegades en el seu
antic taller. Des de llavors, s’ha rapinyat tot el que
en quedava, i per això l’estructura i els sostres de
les naus han anat caient. Queda un mural pictòric
amb les tres torres de l’empresa Torras Domènech.
És el record d’un temps millor, en què semblava
que "l’alta xemeneia que gitava intermitentment
el seu fum, penyora d’estabilitat laboral i de tranquil·litat domèstica", hagués de durar per sempre.
La xemeneia ja no fumeja. I continua fregant el
cel. Qui sap per quants anys més.
Mar Camps
Fotos: Lia Pou i Mar Pou

A I G U A B A R R E I G L' A R T D E S D E L A P E R S P E C T I V A D E Q U AT R E D O N E S

Amb D
de dona
MURS ATÀVICS HAN RELEGAT
DURANT SEGLES LA DONA A UN
PAPER SECUNDARI
Qui de nosaltres no ha sentit a parlar de Salvador Dalí, Luis Cernuda o
Federico García Lorca? Tots ells són
artistes de la coneguda com a Generació del 27.
Les pintores Maruja Mallo i Margarita
Manso i la poetessa Concha Méndez
són, també, algunes de les components d’aquest corrent artístic que
han caigut en el parany de l’oblit per
la seva condició de dones.
Murs atàvics —els murs de sempre— han relegat
durant segles la dona a un paper secundari
—també— en el món de l’art i la cultura; han mantingut tràgicament la supremacia masculina i han
amagat, soterrat i eclipsat les dones artistes.
Mirat amb perspectiva, avui les coses han millorat.
Lluny de l’homogeneïtzació del gènere i de la identitat
excloent, moltes dones sobresurten en el panorama
intel·lectual, artístic i cultural. Per celebrar-ho —i per
no caure en el maldestre art de la ignorància i l’oblit—,
avui vindiquem l’art des de la perspectiva de quatre
dones: la Maria Canyigueral, pianista de Bordils; la
Maria Muñoz, ballarina i creadora artística de Celrà;

Fotos de dalt a baix: Maria Canyigueral, Maria Muñoz,
Marta Carreté i Laura Alabau
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la Marta Carreté, dissenyadora
gràfica i comunicadora visual de
Sant Joan de Mollet, i la Laura
Alabau, poetessa de Flaçà. Amb
totes elles hem volgut compartir la
feliç coincidència que siguin dones
artistes de la llera del Ter.

«Que bé
que has tocat, Maria. Toques
Beethoven
com un
home!»

MARIA CANYIGUERAL
“La millor manera d’acabar amb la
desigualtat de gènere en la música és
tocant”
Maria Canyigueral és una pianista de trajectòria internacional nascuda a Bordils i que actualment viu a
Londres. Ha tocat com a solista o en grups de música
de cambra en sales, festivals i documentals reconeguts.
Ha estat premiada en concursos internacionals com
ara el XII Concours International d'Ille de France, el
Wifrid Parry Prize de Londres, el Max Pirani Trio Prize
amb Ianthe Ensemble o el Concurso Internacional de
Música de Cámara Antón García Abril de Granada. Recentment, el seu CD, publicat juntament amb la violinista Lana Trotovsek, ha estat guardonat a Califòrnia
en els Global Music Awards: medalla d’or d’interpretació i medalla de plata al tècnic de so.
Per a la Maria, els sentiments no tenen gènere. Associar-los a un gènere en concret limita, segons el seu
punt de vista, la diversitat i riquesa humanes.
Com a artista, li agrada pensar que la música no té
gènere. Ara bé, reconeix que el fet que l’art no tingui
gènere no vol dir que els artistes visquin en un món
exempt de sexisme. La Maria n’és ben conscient, que la
discriminació de gènere ha existit sempre en el món de
l’art, malgrat que actualment la dona estigui molt més
present als escenaris i als cercles artístics de referència.
Afirma que no s’ha trobat mai amb situacions de desigualtat, però a tall d’anècdota explica que fa anys,
després de tocar la Sonata Op. 109 de Beethoven,
algú li va dir: “Que bé que has tocat, Maria. Toques Beethoven com un home!”. La frase li va fer certa gràcia.
Coneixedora del món de la música com és, sap que
a Beethoven no se’l pot definir només a partir de la
virilitat, ja que la seva música expressa l’espiritualitat
de l’espècie humana en tota la seva globalitat, els
sentiments en estat pur i abstracte.
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Reflexiva i inspiradora, la Maria creu que
la personalitat del compositor sempre
ens hauria d’acompanyar en el viatge del
gaudi de la música. La personalitat de l’intèrpret també hi és present, d’una forma
natural i espontània, però dubta que,
tancant els ulls, hom pugui endevinar si el
que està sonant a l’escenari surt del cor i
del cap d’un home o d’una dona.

Pensa que la manera més idònia i sana que té la dona
per acabar amb la possible desigualtat de gènere
en la música és, senzillament, tocant. Al final, diu, la
música és qui ha de parlar.

MARIA MUÑOZ
“En els meus projectes, procuro que
no existeixin relacions de desigualtat”
Maria Muñoz és una ballarina i creadora artística resident a Celrà. L’any 1989 va crear, juntament amb Pep
Ramis, el grup de dansa Mal Pelo. Des dels inicis, aquest
projecte artístic va voler emprar la transversalitat de
diverses disciplines artístiques i va aconseguir fer-se
un lloc en el panorama nacional i internacional. L’any
2001 tant la Maria com en Pep van començar un camí
paral·lel a la companyia Mal Pelo a través d'un nou
projecte: L'animal a l’esquena, un centre de creació i recerca artística localitzat a Celrà.
La conversa amb la Maria és un refugi. Ho són també
el seu projecte i la seva mirada vers el món. Directora
i coordinadora de diversos projectes i companyies de
dansa, procura que la realitat que depèn d’ella (l’organització del seu grup, la relació amb els companys
de feina, l’estructura de treball…) siguin igualitaris i
potenciïn climes i actituds de respecte i fraternitat.
La Maria —i diu sovint que tant ella com en Pep tenien
clar que volien desenvolupar-se personalment sense
passar l’un per sobre de l’altre— no s’ha trobat amb
excessives complicacions en el món de la dansa pel
fet de ser dona, però és conscient que aquestes barreres existeixen i lluita des de la seva particular quotidianitat per fer que desapareguin. En el seu refugi
de Celrà, hom és plenament conscient del treball de
recerca en valors humans i de respecte —d’equitat
absoluta— que fa temps que s'hi duu a terme.

L’animal a l’esquena i Mal Pelo han
procurat des dels seus inicis ser un
espai per al respecte humà, l’expressió
lliure i la igualtat entre homes i dones.
Les paraules de la Maria així ho fan
palès; transpiren una sensibilitat i una
esperança cap allò humà esglaiadores.

Ella busca
en la seva
feina reinventar
aquesta
sensibilitat
femenina.

MARTA CARRETÉ
“Des dels orígens, a la dona se li ha
permès formar part de l’art més com
a eina per a l’art que com a artista”
Marta Carreté és una dissenyadora gràfica i comunicadora visual que va viure a Sant Joan de Mollet. Ha
col·laborat en importants projectes gràfics a nivell nacional i internacional. El seu personal treball es basa en
la conceptualització artística. Actualment, empra sobretot els registres digitals i pictòrics. És propietària de
l’empresa Marta Carreté Comunicació Visual.
La Marta pensa que, des dels orígens, a la dona
se li ha permès formar part de l’art més com a objecte/eina que com a artista. El fet de participar-ne
de manera passiva va generar, segons el seu punt
de vista, un reduït però creixent nombre de dones
que es van entossudir a fer-se un lloc i manifestar-se com a artistes amb talent. L’orgull de la Marta
es fa evident quan agraeix la constància i la lluita
d’aquestes dones.
Ella, que pensa que a les dones se’ls ha atorgat històricament el paper de cuidadores i protectores de la
llar, busca en la seva feina reinventar aquesta sensibilitat femenina i convertir-la en element artístic.
Per a la Marta, l’art no és només una manifestació
artística d’allò més íntim. És, també, una eina per
plasmar i reivindicar situacions socials diverses. Creu
que la riquesa humana neix de la diversitat, i per això,
amb les eines de l’art, no treballa per aconseguir que
homes i dones siguin iguals, sinó perquè la relació
entre persones pugui arribar a ser algun dia veritablement equitativa.
La Marta, a qui l’adversitat ha fet més forta i optimista, ens explica que s’ha trobat diverses vegades
en situacions de desigualtat de gènere dins del món
de l’art. Com a anècdota, recorda una època en què

no hi havia manera de vendre ni exposar. Es va presentar a un concurs
amb un pseudònim masculí. Al cap
d’unes setmanes, va rebre una carta
en què li comunicaven que havia
guanyat el primer premi. La cara del
jurat quan va anar a recollir el premi
era un poema.

LAURA ALABAU
“No sóc sensible pel fet de ser dona.
El sexe no condiciona aquest fet”
Laura Alabau és una poetessa de 25 anys nascuda a
Flaçà. Ha publicat els llibres de poesia Bocins de mi
(2012) i Soledad de noche y día (2015). Actualment
escriu el seu tercer llibre, que es titularà Delirios de piel.
Ens avança que serà el llibre més personal dels que ha
publicat fins ara i que combinarà poesia i prosa.
La Laura no creu en estereotips de gènere i en els seus
poemes els trenca tot sovint. “Poema de colores definitivo” (número 50), del seu llibre Soledad de noche
y día, és, ens diu, una oda a la condició de la dona
lliure de visions estereotipades i masclistes. Ella, que
és ben conscient de l’existència de desigualtats històriques entre homes i dones en el món de l’art, concep
la poesia com un mitjà més d’alliberament personal i
d’expressió i reivindicació social.
La Laura pensa —i així ho diu— que la seva particular manera d’expressar-se i d’escriure no està influïda pel seu sexe. Creu que la sensibilitat és aliena
als estereotips de gènere i que només té a veure amb
l’educació en valors que es rep. Segons el seu punt de
vista, les desigualtats en el món de l’art han minvat
significativament, però cal continuar treballant per
foragitar-les del tot. Ella, diu, hi posarà el seu granet
de sorra, escrivint versos que trenquin amb tot allò
que menysvalora la dona.
La Maria Mercè Marçal ens sacsejava i ens interpel·lava
quan agraïa a l’atzar haver nascut dona. Elles, filles i
nétes de les paraula de Marçal, artistes del segle xxi,
se saben hereves d’aquest llegat i senten, com la poetessa catalana, la responsabilitat de continuar garantint que l’art s’escrigui, també, amb D de Dona.
Mar Masfarré
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PENSAMENTS

Llera del
Ter
GENERACIÓ CELRÀ
Sincerament, no sabia quin tema
emprendre en una revista d’àmbit
local, en aquest cas el de la llera del
Ter, si no fos que, en demanar-me un
article, m’he adonat que els qui ho
feien eren persones joves.
Són persones que he anat tractant durant anys, mentre
encara eren més joves, en forma d’alumnes que, ara
l’un ara l’altre, anaven marxant de l’institut, aquest de
Medinyà, aquell de Flaçà, un de Madremanya, un de
Sant Jordi, Sant Martí Vell, Bordils, Celrà, Sant Joan de
Mollet. (En recordo un que va pretendre fer, i va fer, un
treball de recerca sobre Sant Joan de Mollet amb la mateixa seriositat que si fos Nova York, explicant els seus
problemes, el seu urbanisme, els principals veïns i els
jocs que hi havia al parc infantil, de manera científica i
localíssima...)
És a dir, m’he adonat que una generació local prenia el
relleu a una altra, i agafava també el relleu a la revista,
entre molts altres àmbits. I m'he adonat, perquè en
podria dir els noms d’una bona colla, que, més enllà del
lema que fa servir el programa El foraster de TV3, són
molt bona gent, en un sentit doble: bona de sentiment
i idea, i bona intel·lectualment, capaç.
Fa pocs mesos, en ocasió de presentar un llibre de les
obres de teatre que hem fet a l’institut, i rodejat de vuit
actors dels últims anys de produccions teatrals, vaig
llençar el terme “Generació Celrà” per referir-me a un
seguit de persones que he anat coneixent, tots ells ara
d’entre vint i trenta anys, amunt o avall, la majoria estudiants o esperant una primera feina. Sento, vaig notant,
per les coses de què m’assabento —i que són poques
perquè jo sóc un “foraster”—, que hi ha una generació
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Institut de Celrà

molt bona i preparada, que potser no farà gaire soroll,
però que farà molta feina.
Durant els ja gairebé vint anys que porto treballant a
la zona de la llera del Ter, quan de vegades he pensat
a canviar d’aires una de les coses que m’ha retingut
ha estat el tarannà emprenedor, creatiu, crític, independent de part de l’alumnat que em tocava cada any.
Algú dirà que això formava part de l’esperit que jo els
volia encomanar, però és ben cert que en terra erma
no neixen flors. Així és que la gent de la llera del Ter
disposa d’un sentit independent, un sentit cultural i un
sentit crític. I crec que ho demostra que agafin la revista
per les banyes, com si diguéssim, i em diguin (a mi o a
qualsevol altre): “tu escriu, del que vulguis”, però jo ja
noto que no volen que escrigui qualsevol cosa, sinó
que volen poder parlar de tot, perquè tot els interessa.
No sé si el públic d’una revista local vol que li parlin de
coses que no són del lloc, però aquests joves, des del
lloc, saben que poden i han de parlar de tot. Jo avui he
parlat de la llera del Ter, però si no m’acomiaden per
aquest article, perquè de caràcter tampoc els en falta,
la propera vegada parlaré de poesia o de metafísica en
una revista local, amb la mateixa seriositat amb què
aquell alumne entrevistava l’àvia d’un mas per documentar el seu poble universal, Sant Joan de Mollet.
J. M. Uyà

Celrà d'Empordà
UN DELS NOUS BARRIS DE LA GRAN GIRONA?
Potser no hi estigui tothom d’acord, però em fa l’efecte
que Celrà ha canviat més en els últims anys que molts de
nosaltres. Els més grans, encara hem vist un Celrà mig industrial, mig pagès, sense el polígon i sense els gratacels,
trencat per un pas a nivell i amb molts d’espais sense
edificar a la banda nord de la carretera.

No fa pas tants anys Palagret no era urbanitzat i
semblava molt més lluny que ara. Penso en Francesc
Prat, que és més de Celrà que no pas jo i que ha estat
també professor d’institut com jo i que és una mica
més gran, però no gaire. Tal com va escriure a Larari,
llavors la vall de Palagret tenia “la força d’una civilització moribunda, però de personalitat original i mil·
lenària”. I encara s’hi podia veure “la Marianna que
arrenca els morrons per a les gallines, la ramassa i
els lletsons dels marges per als conills”.
Però el fet és que Celrà ha canviat i que ha passat
de ser l’últim poble abans d’arribar al Congost a
la subcapital no oficiosa del territori més empordanès del Gironès, de Flaçà, Mollet, Bordils, Juià i
Sant Martí Vell. El polígon, l’institut, la situació geogràfica i l’allau de població arribada de fora hi han
ajudat. Però si Celrà no ha arribat a ser una capital
del tot, ha estat perquè els altres municipis també
han canviat i, sobretot, perquè l’empenta de Girona
en aquests últims anys ha estat encara més grossa.
Haver treballat a l’institut de Celrà serveix de molt.
M’ha servit, per exemple, per constatar que molts
dels alumnes d’avui d’aquesta part empordanesa
del Gironès no parlen quasi mai de Campdorà o
del Pontmajor i que del Congost en solen dir senzillament la Variant. El cotxe i el tren els acosten
tan fàcilment a Girona, que no és gens estrany que
sigui un dels primers avantatges que veuen a viure
en aquest territori. Les Gavarres per a molts d’ells no
existeixen. L’Empordà és per a ells “només” el tros

de terra que els separa de la costa. Pot semblar que
exagero, però, agradi o no, em sembla que el futur
immediat va cap a on explico.
Per sort també, però contra la fatalitat de la dissolució, podem oposar la idea de resistència. I la resistència de Celrà i de tot aquest territori passa per fer
d’aquesta part empordanesa del Gironès un lloc
amb una identitat cada cop més forta. En alguns aspectes —només en alguns— és el que fan i sobretot
el que van fer a Salt. Contribuir a construir un Celrà
i un Gironès d’Empordà amb més senyes d’identitat
em sembla també que és la millor manera d’assegurar que tots aquests municipis no acabin essent
“només” els nous barris de la Gran Girona. A Celrà,
hi ha l’institut, Ràdio Celrà, la Llera del Ter, L’animal
a l’esquena, Sant Miquel, un Ajuntament singular…
Potser no hi hagi gaire res més. En feu prou? Si jo
fos del Gironès d’Empordà, pensaria a organitzar un
seguit d’activitats que ajudessin a fer que tot aquest
territori se singularitzés cada cop més. Se m’acudeixen alguns exemples: potser un dels més senzills
sigui fer una Fira del Llibre a l’estil de la del Conte
que celebren a Medinyà. Fer sortir els gironins de
Girona, fer que sentin la necessitat de ser ells els qui
vinguin de tant en tant. Però sou tots vosaltres els
que ho heu de decidir. Ser, per entendre’ns, Celrà
d’Empordà o acabar essent alguns dels nous barris
de la Gran Girona.
Xavier Cortadellas
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CAPÍTOL 1

Medinyà
“LES LÍNIES DE FRONTERA SÓN TAMBÉ
LÍNIES QUE TRAVESSEN I TALLEN UN COS,
EL MARQUEN COM SI FOSSIN CICATRIUS
O ARRUGUES, SEPAREN ALGÚ NO NOMÉS
DEL SEU VEÍ, SINÓ TAMBÉ D’UN MATEIX.”
Claudio Magris

Bordils, Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet. Què fa que aquests municipis es
vertebrin entre si i s’escriguin socioculturalment a si mateixos? Què canvia
Ter amunt? Què fem amb els poblats
gals de Juià i Sant Martí Vell? Quines
penúries o alegries viuríem si incorporéssim vilatans de Medinyà a l’equip
de redacció? A partir d’on es comencen
a notar els efectes de la tramuntana?
No ho sabem. Però ens hem proposat
fer una sèrie de textos on compactar
impressions i reflexions a quatre mans.

En una renascuda Llera del Ter ens interessa intentar acotar-ne literàriament els vorals geogràfics i
culturals. Ens interessa més intentar-ho que aconseguir-ho —si existís tal cosa—, ja que pretenem que de
l’aproximació a aquests territoris en surtin relats personals, ficció condicionada per la realitat, fragments
gairebé anecdòtics; però que, tal vegada, els habitants de la llera hi puguin compartir algun pensament
o fins i tot, mig en secret, identificar-s’hi.

Capítol 1. Medinyà

(I)
En un cap al tard, un s'esbrava corrent cap a l'Illa
dels Salzes, endevinant la ferralla que vomitava
el sòl d'un vell abocador abandonat; formes més
altes de deixalla omplien les primeres descobertes
d'una despuntada adolescència: els preservatius
penjaven —com fruits madurs— d'una branca
poc alta i un s'abraonava amb la bicicleta —per
frenar a temps— ben bé allà on aquell camí emporlanat deixa de ser via i esdevé atzucac, precipici
al Ter. Any rere any assajàvem la frenada un xic més
enllà, més a prop de l'abisme, ritual iniciàtic. Més
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endavant ens ho miraríem des del pont estant,
fumant una barreja adulterada i pipant la voluntat
de distanciar-nos d'un antic nen de genolls pelats
que després buscaríem arreu sense èxit. Medinyà
era just a l'altra banda, uns pocs metres el separaven d'aquell salt simbòlic i l'hauríem de conèixer,
en l'hora dels grans i els primers actes contestataris, amb tota la duresa d'aquell somni d'infantesa
estroncat.
Era l’època en què t’acompanyen i et vénen a
buscar. Tot adolescent pateix uns anhels de mobilitat que el carnet de conduir trigarà encara uns
cruels anys a satisfer. En el país de les Sarfes, de
carcassa dèbil i olor de neoprè, l’altra riba del Ter
ens ensenyava una fase més de la ineptitud del
transport públic. Hi operava una estranya companyia, que eixamplava —encara més— les fronteres de la nostra ment: de Celrà a Medinyà calia
passar per Girona, fer escala. No enteníem res: luxoses i d’última gamma, aquelles bales de coure de
l’Ampsa sempre més han unit un eix sentimental
amb entitat pròpia: de Medinyà —precisament—
a Torroella de Montgrí. I era un fet que, potser
també per penca i tastaolletes, el noi de Medinyà ja
havia provat els efluvis del cap del camí, l’esca del
pecat vingut d’arreu del món, sense compromís,
el fòrum de les cultures: l’Estartit. Ho esgrimia i es
banyava en l’èxit. I l’endemà veies passar de lluny
el bus maleït com tot allò que un es perd i ja no
torna. I l’endemà a l’institut miràvem embadalits
com arribaven els de Medinyà dalt d’aquella mola
de transport, patrocinant-los oci i educació.
Sigui com sigui, fins aleshores, i per accedir fins la
casa de l’amic de Medinyà, la mare et portava i et recollia. Recordo perfectament la primera vegada que
el cotxe de la mare arribava per la Nacional II fins
albirar Els Pisos —un autòcton insistia: “com que
només n’hi ha uns, en diem Els Pisos”—. Aquest totèmic caprici urbanístic era el xiprer de benvinguda
a un món fins aleshores només somiat arran de pel·
lícules americanes. Un motel de carretera, un gran
aparcament de camions i una botiga de materials
de construcció que —recordaves haver-hi estat
abans— oferia a la vista dels clients calendaris de
noies en banyador o sense, allà, entre mostres de
terres enrajolats. Tot aquest univers conferia, com
és obvi, una aura de misteriós prestigi a aquella localitat. I la recerca de la casa de l’amic en les profunditats d’aquella cultura es presentava com una
aventura apassionant.
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Es tractava d’aquell amic més gran, més iniciat en
els plaers de la joventut i que, per rematar-ho, tenia
tots els videojocs i els còmics que tu et desfeies per
provar i te’ls deixava amb un magnànim “Agafa els
que vulguis, jo ja no me’ls miro…”. El preadolescent
de la llera del Ter és el que té les hores de videojoc
regulades per uns pares moderats i atents a l’educació i a la salut dels fills. Mentre que a mi em deixaven mullar-me els llavis de cava per Sant Esteve,
el jovenet de Medinyà els diumenges de calçotada
i barbacoa rebia una llauna de cervesa de son pare:
“Més val que aprenguis a beure amb mi!”. Així és
com es forja un heroi, almenys això creia jo.
La ruta cap a la casa de l’amic no és precisament directa, els carrers de Medinyà ningú se’ls acaba de
conèixer del tot bé. El recorregut serveix per constatar que, efectivament, només hi ha cases i que la
majoria són unifamiliars, nova reminiscència de les
pel·lícules americanes. El poble està construït en un
pendent que s’accentua a mesura que s’acosta al
castell. Així, Medinyà es presenta als visitants com
una fortalesa de l’hedonisme, una Alexandria del
tercer mil·leni, un país de Xauxa on els joves que
veus per la finestra desgasten el pneumàtic d’un ciclomotor sense carcassa fent àgils cabrioles.

(II)

Jugàvem a ser alguna cosa més del que érem.
La visió d'uns camions en comparsa. Un estacionament rigorós a cavall de la gasolinera, l'hotel i un
bar que prometia esmorzars de forquilla. Tots els
meus amics es nodriren d'aquesta petita mitologia
popular que calia reivindicar amb l'ofici, la boutade
i la gesta. Mecànics, pacifistes, exhibicionistes, esbatussadors, cambrers, xarnegos, procrastinadors,
fumadors, repetidors… Tal era la civilització del
Medinyà ultra-contemporani. El nou mil·lenni ens
ensenyava la seva cara més bonica i juganera. Era
una bona notícia acabar amb els ulls rojos enfilant
la pujada que menava al castell tot esforçant-se per
mostrar interès en alguna cosa més que no fos una
pell tibant o unes cuixes plenes. Tots els camins que
hi portaven estaven envoltats en el precari i proclamaven passatemps encara més efímers. Havíem

descobert que la incomoditat de caure on fos i com
fos per uns viaranys incerts que menaven al local
social o a la, improvisada, Associació de Joves Sense
Futur De Torn, era alguna cosa com l'opció més
digna, la davallada al paratge erm de la moral baixa
i les expectatives nul·les.
Se'ns enganxà el gas en una mobilette sense frens.
Jo anava al davant, dues morenes s'arrapaven com
podien al que quedava de vehicle. Tots anàrem
per terra i, en aixecar-nos, allí el teníem: el castell,
impertèrrit. Aquell campanar repicat de feia poc,
aquella llum de cosa important aureolant la volta
de la nostra culpa, encara sense nom. Aleshores
les ganes de ser el més ràpid, el més eficaç, eren el
que ens movia. Més papistes que el papa, creuàvem
el riu i intentàvem apropar-nos als que eren els
primers en tot: en la cigarreta-pòrtic, a conèixer la
companyia… En fi: el ritual ortodox d'entrada al
proïsme en temps de desengany. Ethos i Tanatos,
ambdues són mares de bebès rutilants que no re-

corden que aquella nit rodolaren per l'asfalt, els
genolls pelats. No recorden que jo —sense voler i
volent alhora— vaig precipitar-me a la pilona que
va vinclar aquell pedal i ens va costar una bona
cursa perseguits pel germà gran.
Com ho manen els Altres i com s'esdevé per mimetisme, la voluntat ens arribà més tard, estudiants
d'escola pública en vaga de coneixement perpetu.
Desionitzats els pols d'unes ments cansades de no
fer res i d'albirar somnis massa llunyans, ens entestàrem a dissenyar el pla ideal —partit a partit,
calada a calada— sense projectar més enllà del cap
de setmana immediat, de l'últim toc de corneta del
divendres.
Aquest fou, entre l’infant que l’albira de lluny i l’adolescent que el creu olorar, el nostre Medinyà.
Eloi Sánchez i Telm Terradas
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Inauguració del rec de Bordils a Flaçà

