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T E L È F O N S  A  M À

CELRÀ

Ajuntament de Celrà 972 49 20 01 
Serveis Socials 972 49 22 24 
Àrea de Cultura 972 49 30 26 
Àrea de Promoció Econòmica i  972 49 25 67 
Desenvolupament Local  
Oficina atenció Porta a Porta 972 49 46 50 
Biblioteca municipal 972 49 41 41 
Centre Cívic La Fàbrica 644 36 38 35 
Piscina municipal 972 49 30 30 
Pavelló municipal d'esports 972 49 29 83 
Casal gent gran Can Ponac 972 49 47 67 
Radio Celrà 107.7 972 49 30 03 
Escola L'Aulet 972 49 23 05 
Escola Les Falgueres 972 49 21 25 
Institut de Celrà 972 49 24 05 
Escola bressol Trapelles 972 49 24 52 
Escola bressol Gínjols 972 49 40 30 
Escola de Música del Gironès 972 21 32 62 
Escola Municipal de Dansa 972 49 26 58 
Jutjat de pau 972 49 40 52 
Parròquia de Sant Feliu 972 49 20 82 
CAP (visites) 902 11 14 44 
CAP (urgències) 972 49 25 00 
Farmàcia Dellonder 972 49 20 18 
Taxi 972 49 41 74
 609 80 62 06
 618 41 91 11 
Electricitat L'Aurora S. A 972 20 17 92 
ENHER 902 53 65 36 
SECE (enllumenat públic) 972 57 30 57
 607 73 21 87
 900 13 13 26
 (incidències) 
Gas Natural 900 76 07 60 
Farmàcia Batllori 972 49 35 52 

BORDILS

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

FLAÇÀ

Ajuntament de Flaçà 972 48 80 58
Escola Les Moreres 972 48 80 16
Llar d’Infants «El tren petit» 972 48 84 81
Farmàcia Pagès Bisba 972 48 81 08
Consultori local de Flaçà 972 48 86 38

SANT JOAN DE MOLLET

Ajuntament de Sant Joan de Mollet 972 48 81 81
Dispensari local 972 48 81 25

COMUNS

Bombers 112
Mossos d’Esquadra 112
Emergències mèdiques 061
CAP Güell 972 21 07 08
Aigua Prodaisa 972 20 20 78
Hosp. Josep Trueta (Girona) 972 94 02 00 
Hosp. Sta. Caterina (Salt) 972 18 26 00 
Renfe (Girona) 972 20 70 93
Sarfa 972 20 17 96 
Estació d'autobusos (Girona) 972 21 23 19 
ECSA – Endesa (Atenció al client) 902 50 77 50
FECSA – Endesa (Avaries) 900 77 00 77
Gas Natural avaries 900 34 40 41
Generalitat de Catalunya 012
Diputació de Girona 972 18 50 00
Consell Comarcal del Gironès 972 21 32 62
Delegació d’Hisenda 972 21 00 66
 972 58 81 00
Tresoreria General Seguretat Social  972 40 91 00
(Administració núm.1)
Jutjats de Girona – Atenció al Ciutadà 972 18 17 00
Gerència Territorial del Cadastre Girona 972 22 50 50
Cambra de Comerç, Indústria i  972 41 85 00
Navegació de Girona
Xaloc 972 08 17 91
Trànsit 972 20 29 50



COM TORRES DE CAMPANAR... 
PERÒ NO HO SÓN

E D I T O R I A L

Un campanar o cloquer acostuma a ser una 
torre, normalment associada a una església, que 
suporta les campanes i que sol ser el símbol del 
poble o de l’ indret on està ubicat; és a dir, són 
un patrimoni historicocultural i artístic amb el 
qual ens identifiquem. Quan el campanar no està 
relacionat amb un edifici religiós, sinó amb un de 
civil, rep el nom de torre de les hores o torre cívica. La 
finalitat dels campanars és anunciar les hores i els 
esdeveniments religiosos, i també s’utilitzaven per 
alertar sobre perills. 

I ara que he dit perills cal saber que les TORRES 
que ens volen encolomar estan projectades per tra-
vessar bona part de la plana de la llera del Ter. Són 
TORRES altes com campanars, però no són TOR-
RES cíviques; tampoc són TORRES que enriquiran 
el nostre patrimoni historicoartístic ni potenciaran 
el nostre pòsit cultural; són TORRES incíviques, són 
monstres de metall que sostindran cables per on 
circularà un corrent de 220 kV (de moment). Que 
només enriquiran els beneficis d’una companyia 
elèctrica: Red Eléctrica Española (REE); no pas per 
rebaixar el preu del rebut de la llum. Unes TORRES 
que potenciaran, encara més, un model energètic 
centralitzat i opac, ineficient i amb poc pes en les 
energies renovables i amb unes tarifes elèctriques 
cada cop més cares, que capolen el nostre paisatge, 
ja prou trillat, i la pagesia.
 
Per tant, des d’aquest editorial ens oposem fron-
talment al projecte, demanem que es paralitzi. Vol-
dríem que entre tots fóssim capaços de trobar so-
lucions a les autèntiques necessitats energètiques i 
ser respectuosos amb el patrimoni natural. Si no ho 
fem, què deixarem a les futures generacions?

Xevi Jou Viola

La Llera del Ter no s’identifica necessàriament amb 
l’opinió dels articles signats.
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Fotografia de Ricard Vaqué
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1 5 0 è  A N I V E R S A R I  D E  L' E S G L É S I A  D E  M O L L E TR E P O R T A T G E

Són els versos 19-32 del tercer dels cinc poemes re-
collits en un fulletó que es va distribuir el 29 d’agost 
de 1867.1 Aquell dia Sant Joan de Mollet inaugurava 
l’església parroquial, dedicada a sant Joan Baptista i 
situada en el punt més elevat del poble, a 55 metres 
d’altitud. No era una església de nova planta, però 
gairebé: es van aprofitar les escasses restes de 
l’antiga església romànica per aixecar, entre 1847 i 
1866, un temple imponent en estil neoclàssic, amb 
un campanar coetani de 31 metres i escaig. L’arqui-

1 Ressenya de la festa popular y religiosa que celebrá lo poble de 
Sant Joan de Mollet de aquest bisbat y provincia en lo dia 29 de 
agost del any del Senyor de 1867 ab motiu de la solemne benedicció 
del nou temple parroquial edificat en dit poble (Gerona: Impremta 
de Grau Cumané y Fabrellas, 1867). El fulletó té setze pàgines i 
tres apartats: la “Ressenya dels públichs festeigs y extraordinaris, 
solemnes religiosos cultos”, tal com va anunciar-los, el dia 27, 
l’Eco de Gerona; les “Poësías compostas, recitadas y distribuidas” 
amb motiu de la benedicció de l’església; i, finalment, una “Breu 
notícia... de tot lo practicat desde la instrucció del expedient 
fins sá conclusió per la construcció de sá Iglésia”. He consultat 
l’exemplar del fulletó que es conserva a la Biblioteca Diocesana 
del Seminari de Girona.

Skyline de Sant Joan de Mollet. Fotografia de Roger Matarrodona

L'església de Mollet 
s'enfila als 150 anys
«Tothom s’encamina al temple, / á la 
Iglesia parroquial, / ¿Qué hi passa, qué 
se celebra? / Ah! Ja m’ho explico, ja hi 
cáich. / Avuy la Iglesia’s consagra / que 
aquestos bons parroquians / ab ajuda 
del Gobern / de sol arrel han alsat. / ¡Y 
quin temple, válgam Déu, / tan luxós 
y tan brillant! / Pochs llochs tan curts y 
modestos / d’aqueix tros del Ampurdá 
/ lo podrán tenir mes digne / que’l que 
aquí habeu fabricat.»

LA JOIA DEL PAISATGE DE MOLLET
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tecte Martí Sureda Deulovol en va ser el tracista i els 
germans Joan i Miquel Masó, els mestres d’obres.2

Aquell 29 d’agost d’aviat farà 150 anys no es devia 
parlar de res més, a Mollet. N’és testimoni l’article 
del benemèrit Eco de Gerona que es ressegueix en 
el primer text del fulletó.3 El vespre del 28 d’agost 
hi va haver, “despres del toch de oració, un repich 
general de campanas [que] anuncià [...] que habia 
arribat la vigilia de la celebració de la pomposa festa 
que debia tenir lloch en lo dia inmediat”. L’endemà 
arrencava, a les nou del matí, amb un altre repic 
de campanes i amb la cobla de Bordils “recorrent 
lo vehinat” per convocar els parroquians als oficis. 
La benedicció del temple va precedir la celebració 
dels oficis divins, on “tocá á gran orquesta la Capella 
de Música” de la catedral de Girona. A les dotze del 
migdia, la cobla de Bordils, reforçada per una part 
dels músics de la Capella de la catedral, van tocar 
sardanes a la plaça del poble; les ballades “se repe-
tiren per la tarde hasta al vespre”. 

2  La tomba dels Masó, una de les famílies més antigues del 
poble, data de 1584 i es troba dins l’església. Com veurem més 
avall, l’aportació econòmica de la família Masó va permetre 
que s’erigís un temple que va costar sis vegades més que el 
pressupost aprovat per l’administració.
3 L’article de l’Eco de Gerona es va publicar en el número 1.008, 
del 27 d’agost de 1867, i també apareix glossat, potser a través 
del fulletó, en el llibre Dolors Grau, Olga Llobet i Imma F. 
Fernández. Sant Joan de Mollet i la seva gent. Ajuntament de Sant 
Joan de Mollet, 2000. Les pàgines 62-69 d’aquest llibre, amè i 
ben documentat en línies generals, estan dedicades a l’església 
parroquial de Mollet.

L’església de Sant Joan de Mollet és sens dubte la 
joia de l’skyline (passeu-me el mot) local. És un 
edifici de tres naus, amb columnes cilíndriques inte-
riors, façana de composició classicitzant i campanar 
de base quadrada. La porta, rectangular, té dues co-
lumnes per banda i la portada és de grans dimen-
sions. La llinda està formada per un arc de mig punt 
sobrealçat i la remata un frontó triangular que so-
bresurt de la façana.4 Damunt de la porta principal 
es va col·locar una llosa de marbre amb les dates de 
l’inici i el final de les obres i els noms dels mestres 
d’obres i de l’ecònom. 

L’aspecte actual de la façana de l’església es deu a 
les reformes que s’hi van fer a les acaballes del segle 
passat. També es va restaurar aleshores la base del 
campanar i se’n va consolidar la cúpula, tetragonal 
i amb acabament de massissos de color. En el llibre 
citat a la nota 3, Martí Alabau, ecònom i rector de 
Mollet i Flaçà durant trenta anys, destacava les 
tres naus interiors de l’església, “desmesurada pel 
nombre d’habitants que té el poble”, i lamentava 
que quedés “encaixonada, molt encaixonada, i això 
és el que li falta, una plaça gran amb perspectiva, 
però això no és culpa tant de la gent que viu en 
aquestes cases, sinó del fet que van construir l’es-
glésia en aquest indret quan les cases ja estaven 
fetes”. Alabau destacava la importància del cancell 
interior, “una obra d’artesania molt bonica”, feta el 

4 En podeu llegir una descripció molt completa tant a l’inventari 
del patrimoni arquitectònic de Catalunya (inarquit.cultura.
gencat.cat) com al web campaners.com (referència 7.482).

La llosa de marbre amb les dates de l'inici i del final de les obres i els noms dels mestres d'obres i l'ecònom
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1983 per Joan Adroher i Gich amb 
fusta de roure americà. 

El tracista de l’església parroquial 
de Mollet, Martí Sureda i Deulovol 
(L’Escala, 1822 – Girona, 1890), va 
ser arquitecte diocesà entre 1849 
i 1870. Com a membre de la Junta 
de Reparació de Temples i Convents 
del Bisbat, va restaurar el convent de 
Sant Josep de Girona (1859-65) i diverses esglésies 
de la província. Però aquest era un càrrec difícil de 
compaginar amb el d’arquitecte provincial, que 
també ocupava; ho demostra el fet que el Bisbat 
va arribar a reclamar-li obres no entregades fins a 
vint anys després d’haver-s’hi compromès. Sureda 
s’agradava dels canvis estilístics. Entre les obres que 
va signar hi ha el temple neoclàssic de Roses, del 
mateix estil del de Mollet, amb proporcions esveltes 
i la clara ambició que l’edifici sobresurti del lloc on 
s’erigeix, en el context d’un canvi de mentalitat que 
associa el culte a espais solemnes i grandiosos;5 les 
esglésies de sant Josep de Figueres i el Sagrat Cor 
de Girona, d’estil neogòtic, i les façanes dels cemen-
tiris de Cassà i (com a projecte) l’Estartit, amb influ-
ències egípcies, i de Cervià de Ter (com a projecte, 
també), d’estil neoromànic.6 

La història de la construcció de l’església de Mollet 
és llarga i plena de vicissituds. La ressegueixo tot 
seguit a partir de l’expedient que es conserva a 
l’Arxiu Diocesà de Girona (Reparacion del tempo de 
S. Juan de Mollet. Expediente promovido por el Rdo 
Párroco y ayuntamiento de dicho pueblo), de 1859, 
i en complemento les dades amb materials del fu-
lletó citat a la nota 1, dels llibres citats a les notes 3 
i 5 i de la tesi doctoral de Joaquim M. Puigvert, La 
parròquia rural a Catalunya (segles xviii-xix, Bisbat de 
Girona).7

5 Tant Roses com Mollet segueixen el model d’església 
neoclàssica de creuer i cúpula i reintrodueixen les tres naus a 
partir del creuer. Cf. Josep M. Marquès, Per les esglésies. Girona: 
Diputació de Girona, p. 13. (Quaderns de la Revista de Girona, 
88).
6 Extrec la informació del llibre Martí Sureda Deulovol (1822-1890). 
Recopilació i selecció a càrrec de Miquel Ferrer i López. Girona: 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona, 1994. 
L’Enciclopèdia Catalana dedica un article molt complet a Sureda, 
que va ser també arquitecte municipal de Girona (1847-59) i 
autor del primer projecte d’eixample de la ciutat (1868).
7 La tesi (Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, 
1990) es pot consultar en xarxa (http://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/2005/10.JPS_10de10.pdf?sequence=10).

Una història que arrenca 
el 1845

Segons consta a l’expedient de l’Arxiu 
Diocesà, el 1845 el capellà de Sant 
Joan de Mollet i l’Ajuntament van 
cursar una sol·licitud perquè es re-
parés l’església, que es trobava en 
molt mal estat. Els veïns s’oferien a 

“costear el acarreo de materiales”. Sis anys més tard, 
en una carta del 31 de maig de 1851 signada per 
l’alcalde, Sebastià Oliver, i el capellà, Joan Falguera, 
s’informa novament que l’església es troba “en el mas 
deplorable estado” i que “es insuficiente para contener 
la mitad de los Feligreses juntos”, per la qual cosa cal 
procedir al seu “ensanche y reparacion”. Al cap d’una 
setmana i mitja, l’11 de juny de 1851, el Bisbat posa 
fil a l’agulla i demana que s’examini l’estat del temple 
de Mollet, per a la qual cosa cal nomenar un arqui-
tecte. L’endemà mateix, el 12 de juny, Martí Sureda, 
arquitecte provincial i diocesà, és designat per dur a 
terme aquest examen i elaborar un pressupost. 

La proposta inicial, que consistia a ampliar l’antiga 
església romànica, es va haver de replantejar 
després que el temple s’enfonsés quan tot just 
s’estava formant el projecte. La llosa de marbre de 
la façana ens diu que l’11 d’octubre de 1847 s’havia 
col·locat la primera pedra del “monumento insigne 
de piedad” sota la supervisió de Joan Masó, que 
exercia d’obrer major. ¿Entre 1847 i 1851 hi va haver, 
doncs, obres de reparació i ampliació de l’església, 
amb la participació dels veïns que ja l’any 1845 
s’havien compromès a “costear el acarreo de mate-
riales”? Les obres inicials es van fer sense la super-
visió d’un arquitecte designat pel Bisbat de Girona? 
Aquestes dues preguntes no tenen una resposta 
clara, però, com veurem, tant el testimoni escrit de 
Martí Sureda com la “Breu notícia” del fulletó ens 
donen pistes de com haurien pogut anar les coses.

Van haver de passar vuit anys fins que, el 21 de maig 
de 1859, Sureda va lliurar finalment la còpia dels 
plànols, la descripció de les obres i el pressupost. 
L’arquitecte justificava el retard amb dos imponde-
rables: el fet que l’expedient s’havia extraviat, d’una 
banda, i, de l’altra, el fet de no haver rebut la col·la-
boració tècnica necessària per completar la docu-
mentació en un temps raonable, atès el gran volum 
de feina a què havia de fer front en virtut dels seus 
diversos càrrecs. 

«La història 
de la cons-
trucció de 

l'església de 
Mollet és 

llarga i plena 
de vicissi-

tuds.»
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La circunstancia de haberse estraviado el es-
pediente y la resistencia de los interesados en 
este y en otros de su especie para adelantar los 
gestos de un auxiliar ó delineante que hubiese 
trabajado en los planos y dibujos necesarios; y 
las urgentes atenciones de otros importantes 
servicios obligatorios á que continuamente he 
debido atender me han privado de poder remitir 
los espresados documentos hasta la fecha. 

La “Breu notícia” del fulletó explica que, el 22 de 
març de 1859, Sureda “lo retorná [l’informe] á la 
expressada Authoritat [l’administrador diocesà del 
Bisbat, que el devia remetre al governador civil 
de la província], acompanyant copia dels plans, 
descripció y pressupost de las obras de la predita 
Iglesia, que á las horas estaba ja construhintse, de-
duhint emperò de aquell, lo valor de la pedra aco-
piada y el de las traginas de tots los materials que 
dits vehins se habian ofert costejar de son compte”. 

El text de Sureda, conservat a l’expedient de l’Arxiu 
Diocesà, és l’Informe y breve memòria concerniente á 
la nueva Iglesia parroquial que se está construiendo en 
el pueblo de Mollet, y descripcion de las obras que deben 
hacerse para su conclusion. En aquest document, que 
transcric íntegrament a la part final de l’article, es diu 
que Mollet només té, segons el padró d’habitants, 

setanta-sis veïns, però cal afegir-hi un “considerable 
número de forasteros, y otra gran porcion que en los 
dias festivos acuden allí para oir misa”, atesa la seva 
“ventajosa posicion topográfica y geográfica”. Tot 
plegat justifica la construcció d’una nova església, 
després d’”haberse venido abajo la reducida y ruïnosa 
Iglesia que tenían cuando se empezó el espediente al 
objeto de alcanzar fondos para su ensanche”.

Sureda té paraules molt dures contra “los promo-
vedores de las obras de dicha nueva Iglesia”: els 
acusa d’ignorants i de garrepes (“mal entendida 
economía”), afirma que les obres s’han ressentit de 
“las diferencias ocurridas entre ellos” i sentencia que, 
en no haver-hi hagut “desde un principio una persona 
inteligente que estudiase el proyecto y dirijiese los 
trabajos”, ha calgut formular un nou projecte que 
conservés, si us plau per força, “el mayor número 
posible de obras ya ejecutadas” de “la mezquina 
combinacion empezada”. Per culpa d’aquest seguit 
de despropòsits, “no resultará un conjunto tan bello 
y perfecto, como de otra manera hubiese podido 
quedar prescindiendo de dichas construcciones”.

La “Breu notícia”, més aviat eixuta, no fa cap mena 
d’al·lusió a aquests malentesos i despropòsits. S’hi ex-
plica tot just, tal com podem resseguir amb l’expedient 
a la mà, que el pressupost de 121.074 rals de velló va ser 
desestimat per la reina [Isabel II] i es va haver de reduir 
“á una quantitat que no pasás de 80,000 rals”. Martí 

7

Plànol de la planta de l’església. Fotografia d’Albert Serrat

7
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Sureda va presentar un segon pressupost, per valor de 
79.800 rals, que va fer arribar al govern provincial el 22 
de desembre de 1859 i no va ser aprovat fins al 21 de 
maig de 1861. Una Reial Ordre de 4 d’agost de 1863 
disposava finalment que l’Administració pagués les 
obres.8 Ho va fer en tres vegades, entre febrer de 1864 
i febrer de 1865, a l’encarregat de la Junta subalterna 
de la reparación del Templo parroquial de San Juan de 
Mollet, Miquel Masó.

Les dades de què disposem (sol·licitud de 1845, llosa 
de marbre amb les dates 1847-1866, designació de 
l’arquitecte el 1851, informe de 1859, “Breu notícia” 
de 1867) semblen indicar que les obres inicials es 
van finançar amb la subscripció popular i van ser 
directament administrades pels obrers de la par-
ròquia de Sant Joan de Mollet, amb la prestació del 
seu treball personal: tant les tragines (el “acarreo” del 
document de 1845) com la mà d’obra. El llibre de 
Josep M. Marquès constata que la font principal de 
finançament de les despeses eclesiàstiques de fun-
cionament va ser, fins a 1835, “l’obra, administrada 
pels obrers. Tenien obra pròpia i obrers les esglésies 
parroquials i els santuaris” (p. 52). Per a les obres ex-
traordinàries hi havia procediments especials: “El 
més corrent era imposar als feligresos un impost 
extraordinari fins que l’obra fos acabada” (ibid.), i es 
procurava que s’hi adherissin tots els veïns.

El 22 de desembre de 1859 es parla d’un “notable in-
cremento” de les obres i s’indica que no cal “modificar 
la disposición general del proyecto, cuya construcción 
de macizos se halla ya bastante adelantada con arreglo 
al mismo”. Quatre anys i un mes més tard, l’1 de febrer 
de 1864, la “Cuenta documentada que rinden los sus-
critos componentes de la Junta [Muy Ilustre Junta de 
reparación de templos y conventos de la diòcesi]” rela- 
ciona la distribució dels 79.800 rals del pressupost: 
72.615 per a Tomás Arnau, maestro albañil; 4.389 per 
a José Valls, maestro carpintero; 775 per a Antonio 
Badía, maestro cerrajero; 420 per a José Saura “por los 
Cristales empleados en las ventanas del Templo”, i 1.600 

8 Ho llegim en el llibre de Josep M. Marquès: “Unes disposicions 
de 1851-1861 determinaren, després de l’abolició dels delmes 
i de la desamortització, l’ajut de l’Estat a obres d’ampliació i 
restauració d’esglésies. Amb tot, el suport de l’administració a 
aquestes obres es donà amb gasiveria”. L’exemple de gasiveria 
que aporta Marquès és precisament el del temple parroquial de 
Sant Joan de Mollet: “costà en total 400.000 rals, i l’aportació total 
de l’Estat pujà a 79.800 rals, és a dir, poc menys d’un 20%”. (p. 53) 
La quantitat que llegim en el fulletó, com veurem de seguida, és 
de 480.000 rals i no pas 400.000.

per l’arquitecte Martín Sureda “por sus honorarios de 
formar planos, presupuestos y demás”.

L’11 d’abril de 1866 el bisbe rebia “la certificacion li-
brada por el Arquitecto provincial, relativa al satisfac-
torio resultado del reconocimiento practicado en las 
obras...”. Dos dies abans, el 9 d’abril, Martí Sureda havia 
deixat escrit que les obres del temple estaven “bien 
ejecutadas con estricta sujecion al proyecto oportuna-
mente aprobado, y en mucha mayor cantidad y valor 
que las obras consignadas en el presupuesto” del 20 
de desembre de 1859, és a dir, 79.800 rals. Aquestes 
últimes paraules de Sureda coincideixen plenament 
amb la “Breu notícia” del fulletó, on llegim que “ab dites 
sumes [l’aportació econòmica de l’administració] es-
cassament podian conclourerse las costosas obras [...], 
essent de consegüent precís que per aixó se contás 
ab lo proverbial desprendiment y religiositat de sos 
vehins”; una generositat que ja devia estar prevista a 
l’expedient inicial, que, com hem vist, tenia l’objectiu 
d’”alcanzar fondos para su ensanche [de l’església]”. 

Segons s’afirma en el fulletó, el “proverbial despren-
diment” dels molletencs va assolir la seva màxima 
expressió en “la casa de D. Joan Masó, qual llarguesa 
y generositat es de tots coneguda, tant en dit poble 
com en los demés comarcans y en est Bisbat; con-
ceptuantse importaren aproximadament ditas obras 
sobre uns 480,000 rals velló”. No va ser aquest un cas 
aïllat. Tal com documenta Joaquim M. Puigvert, els 
propietaris (sobretot pagesos benestants) van tenir 
un paper molt rellevant en el finançament de les 
obres parroquials. Aquest finançament, sovint molt 
més generós que el de l’administració, era una font 
de prestigi i d’ascendència social per als sectors ben-
estants de les comunitats rurals i es compensava amb 
signes materials com ara l’estampació dels noms i els 
cognoms a la pedra o a la fusta d’un banc col·locat 
en un lloc preferent. Allò que potser fa especial el cas 
de què ens ocupem és que la família Masó no només 
hauria fet una aportació econòmica molt elevada, 
sinó que hauria participat activament en les reformes 
de l’església a través dels germans Joan (obrer major) 
i Miquel (encarregat de dirigir les obres).9

9 El cinquè, i últim, dels poemes publicats en el fulletó, signat 
amb les inicials “R. G.”, acaba amb un encès elogi dels Masó: 
“Abans de dar fí emperó / A esta ma humil poësía, / Es de justicia 
y rahó / Alabar la alta hidalguía / De la casa den Masó. / Qui ab un 
gran desprendiment / Digne de eterna memoria, / Per dar cima 
á est monument  / Ha sigut un ferm agent / Conseguintne fama 
y gloria.” (vv. 26-35) 
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El 3 de maig de 1866 es va signar el certificat final 
d’obres, tot i que a la llosa de la façana s’afirma que 
els treballs es van acabar l’11 d’octubre d’aquell any, 
just dinou anys després de la col·locació de la primera 
pedra. La memòria oral explica que les obres es feien 
en diumenge i que hi va col·laborar tot el poble. Una 
història similar a la del casal annex, que vam relatar a 
l’anterior número de La llera del Ter.

Informe y breve memoria concerniente á la nueva 
Iglesia parroquial que se está construiendo en el 
pueblo de Mollet, y descripcion de las obras que 
deben hacerse para su conclusion

La poblacion de Mollet distante unas dos leguas 
de esta Ciudad, en la que atendida su ventajosa 
posicion topográfica y geográfica, á mas de los 
76 vecinos que cuenta en su padron, alberga co-
munmente un considerable nº de forasteros, y 
otra gran porcion que en los dias festivos acuden 
allí para oir misa, carece al presente de Iglesia 
parroquial, y de local apropósito para celebrar 
los divinos oficios de nuestra Sagrada Religion, 
á causa de haberse venido abajo la reducida y 
ruinosa Iglesia que tenian cuando se empezó 
el espediente al objeto de alcanzar fondos para 
su ensanche; y por no haber podido aun llevar á 
cabo la construccion de la nueva, sin embargo de 
los estraordinarios esfuerzos y sacrificios que ha 
hecho y está haciendo todo el vecindario para la 
terminacion de tan interesante obra.

La ignorancia y mal entendida economía que 
en su origen dominó á los promovedores de las 
obras de dicha nueva Iglesia, y las vicisitudes 
y alternativas porque han debido pasar con 
motivo de las diferencias ocurridas entre ellos, 
y por no haber tenido desde un principio una 
persona inteligente que estudiase el proyecto 
y dirijiese los trabajos, han influido consider-
ablemente en la forma, grandor y situacion 
del templo, en términos de que habiendo sido 
preciso variar completamente la mezquina 
combinacion empezada, tuvo que tenerse muy 
especial cuidado en disponer el nuevo proyecto 
para conservar el mayor número posible de 
obras ya ejecutadas, por cuyo motivo no re-
sultará un conjunto tan bello y perfecto, como 
de otra manera hubiese podido quedar pre-
scindiendo de dichas construcciones.

Todo el espresado edificio será de estilo Gre-
co-Romano, conforme es de ver por medio de los 
dibujos del proyecto que para mayor ilustracion 
se acompaña el cual se halla mas de una mitad 
cubierto; pero sin revocar ninguna superficie 
de las paredes ni colunas; tambien se han em-
pezado á rellenar los cimientos de las paredes y 
macizos que deben levantarse con mamposteria 
ordinaria, al paso que ya se tiene arrancada y en 
gran parte acopiada la piedra necesaria para la 
conclusion de las obras.

Faltan la construccion de dos colunas aisladas, y la 
de seis unidas á las paredes, la fachada principal y 
terminacion de las laterales, la de la torre o cam-
panario con su escalera, la cubierta de la parte de 
edificio que aun debe levantarse, las bóvedas tab-
icadas, solados, revocados y enlucidos de todo el 
edificio, la formacion y pulimiento de las basa y 
capiteles de las colunas y pilastras, el adorno y 
molduras del cornisamiento, las barandillas de 
hierro para el presbiterio, las puertas, ventanas y 
vidrieras necesarias y un sencillo altar mayor que 
guarde relacion con el estilo de la nueva Iglesia.

Finalmente debiendo levantarse la fachada 
principal de la Iglesia, á la reducida distancia de 
tres metros y medio de un casucho particular 
de un pobre, de modo que con la graderia de 
la puerta, quedaria interceptado el tránsito pú-
blico, se hace indispensable la indemnizacion 
de dicho casucho para la construccion de una 
plazuela, con la cual al paso que se facilitará la 
comodidad y desahogo públicos necesarios, 
quedará el frente del templo despejado, pre-
sentando mejor el aspecto y propiedad de su 
destino.

Quedan pues reseñadas aunque ligeramente 
las obras que indispensablemente deben eje-
cutarse para la habilitacion y conclusion de la 
citada Iglesia, conforme mas detalladamente 
se espresan en el presupuesto que al mismo 
objeto se acompaña.

Gerona 22 Marzo de 1859
El Arquitecto

Martin Sureda

David Guixeras Olivet
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«Tot té 
un sacri-
fici a la 
vida, res 
s'acon-
segueix 
sense  
esforç»

P E R E  P O N SF E N T - L A  P E T A R  A M B . . .

En Pere en un partit de la temporada 2014-2015, en què 
jugava amb el primer equip del Girona després d’haver estat 
cedit a l’Olot

Pere Pons, jugador del Girona FC, va 
néixer a Sant Martí Vell i va tenir -i 
encara té- una relació estreta amb els 
municipis de la llera del Ter

10
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Quan i com apareix 
aquesta devoció pel 
futbol?

La veritat és que a mi el futbol 
m’agradava, però, als inicis, jugava a 
handbol a Bordils, amb els amics de 
la classe. Tot i així, en Marc Feixas, 
amic i company de classe, jugava 
a futbol a Celrà i l’anava a veure sovint. Un dia, al 
camp del Cassà els faltaven jugadors i em van pro-
posar jugar amb ells. Vaig dir que sí i em va agradar 
molt. Aquest va ser el meu començament en el món 
del futbol. 

Els teus inicis van ser al Celrà, però 
vas tenir l'oportunitat d’anar al 
Girona. Com va ser? 

Bé, va ser una mica estrany, perquè a casa meva 
ningú havia estat implicat en el món de l’esport 
professional. Al final de la temporada 2000-2001 el 
Girona ens va cridar a dos companys més del Celrà 
i a mi per anar-hi a jugar. Però érem molt petits per 
fer el salt i, juntament amb els pares i l’entrenador, 
vam decidir quedar-nos un any més a Celrà. 

La temporada següent, 2001-2002, el Girona ens va 
tornar a cridar a mi i a un company, en Marc, ara ja 
per jugar a futbol 11. Aquell cop vam decidir que sí, 
i ens va anar molt bé a tots dos. 

Va ser un pas important? 

Va ser un pas complicat i diferent, però hi vam 
aprendre molt. Era complicat perquè teníem por 
que els amics de tota la vida ens deixessin, però 
ho van entendre, i nosaltres també vam fer noves 
amistats. Sempre he tingut el suport dels amics 
i la família. L’únic inconvenient era que ens tro-
bàvem en una edat força complicada: eren quatre 
dies d'entrenament als vespres, i els pares ens 
havien de portar i tornar sempre. Ells, els pares, 
feien torns, però eren moltes hores i viatges fins 
a Girona: marxàvem de casa a les vuit del vespre 

i hi tornàvem a dos quarts d’onze. 
Després havíem de sopar i, a ve-
gades, fer els deures o estudiar. Tot 
i així, el futbol no va influir gens en 
els meus estudis; només havíem 
de tenir un rendiment constant i 
saber-nos organitzar els entrena-
ments, els deures, els exàmens i els 
partits, que cada quinze dies eren 
fora de Girona.

La posició en què jugues actualment 
ha estat la mateixa des que vas co-
mençar a jugar a futbol?

No. A Celrà, com que jugava en un camp de futbol 
7, la meva posició era a la banda, perquè era bastant 
ràpid i tenia habilitat per fer passades de gol i gols. 
En fer el canvi al Girona FC, on ja jugàvem a futbol 11, 
em van posar de defensa i central perquè era ràpid. A 
mesura que em vaig fer gran, vaig anar quedant petit 
d’alçada, i em van avançar fins a la posició de mig 
camp, perquè a l’hora de lluitar per les pilotes aèries 
m’era complicat. I des d’aquell moment que em 
vaig quedar al mig del camp. És la posició que més 
m’agrada i on em sento més còmode, perquè crec 
que és on puc desenvolupar millor les meves carac-
terístiques. En aquesta posició puc arribar a gairebé 
totes les parts del camp, perquè sóc ràpid, intens i 
tinc força resistència. En definitiva, és la posició on 
participo més, que és el que a mi més m’agrada i, a 
sobre, és la posició en què jugo.  

Quan acabes la temporada com a 
juvenil, és quan arriben canvis im-
portants...  

Vaig començar la temporada anant al filial, però de se-
guida em van pujar i vaig començar la pretemporada 
amb el primer equip. Vaig jugar quatre o cinc partits 
amb el filial i el 12 de setembre de 2012 vaig debutar 
a segona A. Va ser en un partit de la copa del Rei a 
Gijón. En total, aquella temporada (2012-2013) vaig 
jugar uns deu partits, i a  partir d’octubre–novembre 
ja pertanyia de ple a la plantilla del primer equip. La 
temporada següent, 2013-2014, vaig veure que no 

«Al final de la 
temporada 

2000-2001 el 
Girona ens va 
cridar a dos 
companys 

més i a mi.»
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jugava gaire amb el primer equip, 
tot i que jo em pensava que podia 
jugar més minuts. Va ser llavors, 
doncs, que en el mercat d’hivern el 
club i jo vam posar-nos d’acord que 
la millor solució, en aquell moment, 
era una cessió a l’Olot. 

I com va ser l’experiència 
de passar a jugar en una 
categoria inferior? 

Sí, era una categoria menys, segona B, però va ser 
també una experiència molt bona i en vaig quedar 
molt content; vam aconseguir salvar la categoria, 
que era l’objectiu. Quan va acabar la temporada de 
segona B, abans que la de segona A, vaig tornar a 
entrenar a Girona l’últim mes. Pablo Machín ja n’era 
l’entrenador. Machín, que em va donar una con-
fiança absoluta, ha fet que des d’aquell moment ho 
jugui quasi tot; per tant, crec que va ser una decisió 
molt encertada. 

En algun moment et va passar pel 
cap que arribaries on ets ara i que 
series futbolista professional?

[Riu.] Et prometo que no. Mai de la vida, perquè, dins 
el meu equip, jo em veia com un dels normals. Des 
de ben petit, sí que és cert que m’esforçava i corria 
molt, però amb els peus feia el que podia, n’hi havia 
de més bons que jo. Però quan vaig arribar al primer 
equip vaig fer un canvi increïble tècnicament. Va ser 
en aquest moment quan vaig pensar: «Viure, viure 
del futbol no, però potser sí que puc arribar a estar 
en una categoria bona». I ara, doncs, m’agradaria 
viure aquests deu anys de futbol i intentar gaudir al 
màxim d’aquesta etapa.

Com et sents físicament? Quants 
anys et veus jugant al màxim nivell?

El futbol és curt... Vés a saber, potser em queden 
deu anys o potser sis, depèn de moltes coses, com 

ara les lesions. Per sort, encara no 
m’ha passat res greu i ara mateix 
estic molt bé; tot va bé. Però mai se 
sap: pot arribar una lesió de llarga 
durada que dificulti l’entrada en la 
dinàmica de l’equip o que vingui un 
entrenador que no et doni minuts. 
En fi, per mi, el més important és 
mirar el present, i ara mateix estic 
molt content de com estant anant 
les coses. Però he de tenir clar i ser 

conscient que la patacada pot arribar en qualsevol 
moment. El més important és que m’he pogut con-
solidar a segona A, i a partir d’aquí he de buscar 
altres objectius, com per exemple poder jugar a 
primera divisió.

Et veus més anys al Girona?

Bé, és complicat. [Riu.] Tinc contracte un any més i 
m’agradaria pensar que sí. Si pugem de categoria 
segur que em quedo, però si no… Aquest estiu 
ja hi havia ofertes d’equips de primera divisió i al 
final has de mirar per tu. Ara per ara, però, el que 
m’agradaria molt és treure’m l’espina de pujar 
l’equip a primera, encara que sigui un any i sigui 
pujar per baixar. El futbol és un negoci i t’has d’in-
tentar buscar la vida. Has de saber agafar les opor-
tunitats.

L’ambient al vestidor, com és?

L’ambient al vestidor és molt bo. Jo fa quatre 
anys que hi sóc i des del primer moment hi ha un 
grup collonut. Crec que hi ha un molt bon equip 
i un bon grup de treball. Fins i tot molts dels ju-
gadors no només són companys de feina, sinó 
que també són bons amics. En els partits fins i 
tot es nota. Correm amb el sentiment i amb el 
cor, amb els companys i pels companys. Si veus 
que un company s’hi esforça, tu tot darrere t’hi 
esforçaràs també. Crec que és una de les claus 
d’aquest equip. Nosaltres potser no tenim tant 
de pressupost o infraestructures, però tenim 
el bon rotllo, que això no es compra i val molt 
més. El que ens falta és seguir la línia que hem 
seguit sempre, perquè si hem arribat fins aquí és 
perquè s’han fet bé les coses. 

«Ara per ara, 
però, el que 
m'agrada-
ria molt és 

treure'm l'es-
pina de pujar 
l'equip a pri-

mera.»
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Esteu fent història, oi?

El Girona fa vuit o nou anys que és a segona A. És 
la ratxa consecutiva més llarga a segona. Quan jo 
estava amb el filial, també es va arribar al play off, 
però l’Almeria ens va eliminar. Fa tres anys que som 
a un «passet» de pujar a primera, i això sí que és his-
tòric. Mai s’havia fet, al club. S’han fet les coses bé i 
tenim els peus a terra. Volem pujar pel bé de tots. 
Ja tocaria.

I… com és en Pere Pons?

Jo sóc una persona tímida i vergonyosa. A més, con-
sidero que no parlo gaire bé. Parlo una mica amb 
renecs. He hagut d’aprendre a parlar millor el català, 
a expressar-me millor i amb més claredat. He anat 
aprenent sobre la marxa. És una de les coses que 
sí que m’han costat; de seguida em posava nerviós, 
però ara ja hi estic acostumat. En vaig anar aprenent 
a poc a poc. D’altra banda, sempre he tingut present 
que el món del futbol és un món molt bonic, però 
que també té les seves coses negatives. Tot té un 
sacrifici a la vida i res s’aconsegueix sense esforç. 
Sí que és cert que la sort també és un factor que 
s’ha de tenir en compte, però el sacrifici té molt 
més pes. S’ha venut molt la imatge que sóc el nen 
que ha pujat des de baix de tot, que és d’un poble 
d’aquí a prop i que parlo de pagès. Potser per això 
és cert que la gent m’ha agafat bastant estima. Em 
sento molt estimat per la gent que m’envolta. Que 
la mainada es pugui sentir identificada amb la meva 
persona és un plaer per a mi. Jo intento fer sempre 
les coses bé. Però sobretot vull dir-los això: que tot 
costa, que, facis el que facis, tot té un sacrifici.

Ara tens una penya a Sant Joan de 
Mollet...

En Carlos feia temps que m’ho deia... Un dia em 
va trucar i em va dir que ja havia parlat amb el 
club i que ja li feien els estatuts per fer la penya. 
Li vaig dir que cap problema i em va dir que 
només havia de signar un paper per aprovar que 
fessin servir el meu nom. I des de fa vuit mesos la 
penya és oficial, té els seus estatuts i un conveni 
amb el club. La seva seu és a Sant Joan de Mollet Any 2008. En Pere jugant al Girona

Any 2002. Els primers passos amb la pilota als peus 
d'en Pere al Celrà
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i estic molt content que sigui allà, justament. 
Mai hauria pensat que tindria una penya, però, 
si havia d’existir, em fa molt feliç que siguin ells 
els que l’han creat, aquells que m’han vist créixer. 
La inauguració va ser un èxit; estava ple de gent 
coneguda. Fins i tot em vaig emocionar. En Pep 
Camps va fer un discurs que em va deixar pels 
núvols; va ser molt emotiu. Tant de bo la penya 
segueixi molts anys. Ells em van dir que vagi on 
vagi em seguiran, i els ho agraeixo molt.

Ets de Sant Martí Vell, però sempre 
has tingut una relació important 
amb els pobles de la llera del Ter…

Bé, jo crec que sóc una persona bastant normal. 
Sóc amic dels meus amics, em faig amb tothom, 
intento saludar a tothom i crec que mai he tingut 
cap problema amb ningú. Vaig començar primària 
a Bordils, on crec que conservo grans amistats 
d’aquell moment i puc quedar-hi quan vulgui. La 
meva colla actual és de Sant Joan de Mollet i Flaçà, 
on he col·laborat amb el Jovent. Pel que fa a Celrà, 
és on vaig començar jugar a futbol i on vaig estudiar 
l’ESO, i també hi vaig conèixer molta gent.

Pere Martín i Lia Pou

La penya Pere Pons

A sota la casa d’en Carlos Vilert s’hi troba la Penya Pere Pons de Sant Joan de Mollet, que des del mes 
d’octubre del 2016 està en ple funcionament. En Carlos i en Raimon Nadal van fer tot el possible per 
tenir els papers en regla i crear la primera penya del jugador del Girona, en Pere Pons; una iniciativa 
que va agradar molt al de Sant Martí Vell. En Carlos viu el futbol, i més el del Girona. Coneix en Pere de 
primera mà i l’admira per la seva humilitat, la seva transparència i la seva proximitat amb tots els qui 
l’envolten. «En Pere, quan acaba un partit, l’únic que vol és trobar-se amb els seus amics, i això ja t’ho diu 
tot», afirma. El dia de la inauguració, repeteix en Carlos, va ser un èxit. Hi va haver una gran complicitat 
entre els socis de la penya i en Pere, que va dedicar una paret del local al Girona Futbol Club. Hi penja 
una gran pancarta on diu «Penya Pere Pons, amb dos collons!» i, al costat, tot de pòsters i retalls de diaris 
emmarcats. També hi ha unes botes de futbol d’en Pere,  fotografies seves firmades i una vitrina amb 
records d’altres penyes. 

En Carlos afirma que això només és l’inici, i que seguiran en Pere allà on vagi.

En Pere i els socis de la Penya Pere Pons el dia de la inauguració a Sant Joan de Mollet. Fotografia d’Eduard Duran
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L A  P I S C I N A  D E  F L A Ç ÀR E P O R T A T G E

Es tractava d’un grup de joves amb inquietuds que, 
just després d'estrenar la democràcia, volien coses al 
poble i, sobretot, fer-hi vida, i van començar a pensar 
en diversos projectes fins a triar, finalment la piscina. 
La idea era engrescadora: si Flaçà tenia més opcions, 
no caldria anar a Girona o la Bisbal, com passava en 
aquell moment.

De mica en mica la idea de fer una piscina va agafar 
força, tot i els entrebancs, i, amb la implicació d’aquell 
grup i l’ajuda de l’Ajuntament de l’època i altres insti-
tucions, va anar endavant. El tema es debatia a l’Ajun-
tament des de l’any 1974, i el 1976 es va aprovar la 
creació d'una comissió promotora per desenvolupar 
un equipament esportiu. En aquesta comissió pro-
motora, hi trobem, des del juny del 1976 i fins al de-

sembre d’aquell any, els senyors Josep Batllori, Joan 
Planas, Josep Brugué, Josep Punsetí, Ramon Font, 
Jordi Rubau i Tomàs Llaussàs.

Durant la primera meitat de l’any ja s’havien fet ges-
tions per trobar un terreny adient i poder demanar 
un avantprojecte, obra de l’arquitecte Joaquim Pujol i 
Simon. Al setembre la comissió informa el poble, amb 
un fullet, d’aquest avantprojecte, del finançament 
previst i del programa de realitzacions. Aquest mateix 
mes es compren els terrenys del costat de Can Roger, 
que es van pagar amb un crèdit i amb aportacions per-
sonals. Ara el debat estava entre fer una piscina o un 
pavelló. Finalment, la piscina es va imposar per dues 
poderoses raons: de pavellons, ja n’hi havia alguns; de 
piscines, molt poques. A més, aquesta opció lligava 

40 anys del 
Club Polies-
portiu Flaçà

El Club Poliesportiu Flaçà ha fet qua-
ranta anys, i en el moment d’un ani-
versari d’aquesta importància i mag-
nitud convé recordar els seus inicis.
Cal parlar d’un grup de persones 
amb un somni i una gran empenta 
que van aconseguir un espai d’es-
port, esbarjo i relació amb unes 
instal·lacions magnífiques. 

UN CLUB POLIESPORTIU OBERT A TOTS 
ELS MUNICIPIS DE LA LLERA DEL TER

Equip de cros als inicis dels anys 80 amb la nova equipació

Vista aèria del club els anys 1979-1980
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més amb la idea de ser un club esportiu i, alhora, un 
punt de relació i esbarjo.

A l’octubre la comissió promotora passa un escrit al 
poble on informa que qui ho vulgui se'n pot fer soci i 
pagar la seva primera quota. Al desembre es celebra la 
primera reunió a les Escuelas Nacionales amb una as-
sistència nombrosa, i s'informa de tots els passos fets 
fins aquell moment. El club té, des del primer moment, 
un suport molt ampli, i finalment adopta la moda-
litat de club social sense ànim de lucre. Tot seguit es 
nomena una comissió encarregada de definir els es-
tatuts de la nova entitat, formada pels senyors Josep 
Batllori, Josep Brugué, Joan Llaussàs, Josep Rafart i 
Jordi Rubau.

El següent pas va ser presentar els estatuts i la primera 
junta directiva, presidida pel senyor Jordi Rubau, i amb 
el senyor Josep Batllori com a vicepresident, el senyor 
Josep Brugué com a tresorer, el senyor Joan Llaussàs 
com a secretari i, com a vocals, els senyors Josep M. 
Amores, Josep Ferrés, Ramon Llaussàs, Lluís Llorenç, 
Joan Oliver, Josep Rafart, Pere Sala, Pere Samsó, Jordi 
Solà i les senyores Dolors Busquets, Montserrat Car-
reras i M. Carme Palomares.

Aquesta primera junta va fer una feina titànica i va 
aconseguir preparar les bases del club i el finançament 
de la primera fase de les obres.

Com a tot gran projecte, els inicis no van ser fàcils. El 
projecte de les noves instal·lacions les valorava entre 
32 i 40 milions de pessetes de l’època, una fortuna si ho 
comparem, per exemple, amb el pressupost de l’Ajun-
tament d’aquell any. Els dos primers anys els socis van 
demostrar la seva generositat i van pagar les quotes 
sense poder gaudir de la piscina. Aquestes aporta-
cions i els crèdits eren les grans fonts d’ingressos. En 
aquest sentit, cal destacar el temps, el treball i l’esforç 

oferts per moltes persones, i el material i la maquinària 
cedits gratuïtament per algunes empreses. Altres 
fonts d’ingressos van ser les aportacions voluntàries 
dels socis fundadors, que, a més, van avalar un crèdit 
inicial del Banc Popular i sis més de La Caixa.

El projecte definitiu de construcció és del març del 
1977. L’arquitecte, Joaquim Pujol, va recomanar una 
piscina tipus Munich, adaptada a una normativa encara 
inexistent i, no cal dir-ho, pionera a les comarques giro-
nines. Amb aquesta decisió s’evitava tornar a fer obres 
per adaptar-se a canvis normatius, tot un encert ple 
d’avantatges. Un poble de les dimensions de Flaçà 
aconseguia una fita espectacular i el somni de molts 
enfilava el camí de la realitat. Així, les obres de cons-
trucció començaven a l’octubre del 1977, i al febrer de 
l’any següent va quedar acabat el vas de la piscina. Una 
gran accelerada final permetia obrir la piscina el 17 de 
juliol del 1978, enmig d’una gran alegria i satisfacció 
general. Dos dies després s’iniciaven els cursos de na-
tació, un dels grans signes d’identitat del Club Polies-
portiu Flaçà. El 12 d’agost es feia la inauguració oficial 
del club amb la participació de gent del poble i dels 
seus voltants i amb una exhibició del GEiEG inclosa. 
El que s’havia dibuixat en els plànols i el que s’havia 
imaginat amb una gran il·lusió esdevenien una realitat. 
Des del primer moment el gran objectiu era esdevenir 
un club de natació. Al llarg dels anys les instal·lacions 
del club es van anar millorant. Així, el 1980 es va cons-
truir la pista poliesportiva, els vestidors, el bar i el local 
social, i el 1985 es va construir la pista de tennis, es van 
pavimentar els costats de la piscina i es va enllumenar 
la pista poliesportiva.

En els darrers anys el gimnàs ha adquirit un protago-
nisme destacat i s'hi ha estrenat recentment una zona 
de barbacoa. Repassant les millores fetes, podem dir 
que aquesta dinàmica de millora contínua s’ha man-
tingut fins als nostres dies amb l’objectiu d’aprofitar tot 

Equip de competició de natació l’any 2016
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aquest potencial al màxim i poder gaudir-ne durant 
tot l’any. Sens dubte, una prova de vitalitat i un esforç 
continu en la millora de l’atenció al soci i al visitant.

Com ja hem dit abans, els cursos de natació són l’es-
sència d’aquest club, tot i tenir uns inicis un pèl com-
plicats en un moment on hi havia força gent que no 
sabia nedar i als pares els costava de deixar els fills 
sols en els cursos. Tot i aquests entrebancs, propis de 
l’època, amb esforç i ganes aquesta activitat es va anar 
consolidant i, després d’algunes temporades, el mateix 
club va aconseguir formar els monitors. Tot un èxit.

La posada en funcionament de la piscina va fer sorgir 
l’altre gran signe d’identitat del club: la natació de 
competició. Aquesta, com es pot suposar, no tenia cap 
tradició entre la gent del poble i va ser, per tant, molt 
espontània. Alguns joves van poder entrar a l’escola 
de la Federació Catalana de Natació, a les instal·lacions 
del Club Natació Olot, a partir del curs 1991-1992, i els 
primers nedadors van ser l’Eva Ribera, en Xavier Sau, en 
David Brugué i la Núria Bayó. El Club Poliesportiu Flaçà 
és present al llarg dels anys en moltes competicions, 
ja sigui com a participant o com a organitzador, i ha 
presentat nedadors en els campionats de Catalunya, 
classificatoris per als campionats d’Espanya. Avui dia, 
el club participa en la competició David Moner, fins als 
dotze anys, i en la Copa Pirineus, des dels sis anys fins a 
la categoria absoluta.

Tots aquests èxits van fer continuar la natació tot l’any 
i, per tant, a iniciar la natació d’hivern. Primer es van 
fer servir les piscines de Banyoles, Palau i Palafrugell, i 
actualment s’utilitza la del GEiEG a Girona.

A més de la natació, el Club Poliesportiu Flaçà ha 
tingut més esports, amb més o menys continuïtat, 
com el patinatge, el cros, la marxa –que s’ha fet 
sempre i continua avui en dia amb plena vitalitat–, el 

futbol sala, el tennis, l’aeròbic, la petanca, el tennis de 
taula o l’esquí, organitzat durant tres anys amb el Club 
d’Esquí de Girona. Actualment, com hem explicat, 
la marxa i la natació continuen plenament, i també 
podem trobar a la nostra disposició la pista de tennis, 
la de petanca, la poliesportiva, la de vòlei platja i un 
gimnàs on podrem trobar cursos de zumba, espining, 
pilates i funky. La gent gran també pot fer gimnàstica 
terapèutica en un curs de titularitat municipal que té 
el suport de la Diputació de Girona. Després d’aquests 
quaranta anys, la voluntat de créixer continua; així, 
l’any passat es va estrenar el triatló, que es preveu que 
tindrà continuïtat, i la zona de barbacoa, on grups de 
socis i el públic en general poden reservar l’espai per a 
les seves celebracions en un entorn immillorable.

El Club Poliesportiu Flaçà no és només esportiu. Pre-
senta també un vessant lúdic i social durant la seva 
història amb activitats de cinema, festes i celebracions. 
Ha organitzat fins i tot la festa major de Flaçà de l’any 
1978, la Diada, les Mini Olimpíades, balls populars, 
excursions, sortides… En els darrers anys s’ha seguit 
aquesta línia i s’ha mantingut, per exemple, la partici-
pació en el Mulla’t per l’esclerosi múltiple; durant una 
època es va  fer l’aplec de la sardana, i, sense anar més 
lluny, l’any passat es va organitzar  la rebuda a Flaçà de 
la flama del Canigó.

En definitiva, una gran història nascuda d’una gran 
il·lusió i d’un esforç col·lectiu realment impressionant. 
Com a llegat de tot plegat ens queda un club polies-
portiu obert a tots els municipis de la llera del Ter amb 
unes bones instal·lacions i serveis oberts tant als socis 
com als que no ho són. De vegades anem molt lluny 
cercant coses que sovint tenim molt més a prop del 
que pensem. Amb aquest club crec que en tenim un 
bon exemple. Per molts anys!

Miquel Terradez Valmaña

Vista del club en l’actualitat
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M A R X A R ,  A R R I B A R  I  V I U R E  A  L A  L L E R A  D E L  T E RA I G U A B A R R E I G

Avui compartim dues generacions amb diferents 
perspectives del que és el seu país d’origen. Di-
ferents experiències i realitats. Quatre històries, 
quatre presents i futurs de quatre persones ro-
maneses que ja fa temps que són de la llera del 
Ter i hi viuen. 

Tots i totes tenim una història cons-
truïda d’experiències i vivències 
particulars, pròpies. De tant en tant 
cal apropar-nos a la gent que ens en-
volta, parar l’orella i obrir bé els ulls 
per ser-ne conscients. Sortir del que 
se’ns fa tan comú. Fem-ho! Obrim 
horitzons (i fronteres), i no tan sols 
em refereixo als murs.

Romania 
com a 
punt de 
partida
ROMANIA HA SIGNIFICAT L’INICI 
PER A LA MAJORIA D’ELLS, 
PERÒ TOTS ELS CAMINS QUE 
HAN SEGUIT I SEGUEIXEN SÓN 
DIFERENTS

Fotos de dalt a baix: Stancu Dachin, Teodora Rusu, Giorgeta 
Basoc i Flavio Tarziu Razvan
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Stancu Dachin

Viu a Sant Joan de Mollet, té 48 anys i 
és paleta. Fa 10 anys que està aquí, en-
tre Flaçà i Sant Joan de Mollet, tot i que 
el primer any el va passar a Màlaga. Ve 

d’un poble petit, Turnu Măgurele.

Quan a finals del 90 estava a Romania, tothom 
deia de marxar, de venir cap a Espanya. Però ell 
hi estava bé, allà; hi tenia la família, els amics, i 
no tenia intenció de marxar. Només ho volia fer si 
tenia feina. I així va ser. 

Dit i fet: sense temps de pensar-s’ho i sense tenir 
res a punt, va venir. Reconeix que el camí fins aquí 
va ser fàcil: l’hi havien preparat tot i tenia una feina 
que l’esperava. Al cap d’un any, la seva dona i el seu 
fill (que ara ja té 17 anys) van venir, els va agradar i 
van decidir traslladar-s’hi, tot i la por del canvi.

La seva prioritat, aquí i allà, ha estat sempre la 
feina. «Amb gairebé els onze anys que fa que 
vaig arribar, no he estat ni un sol dia a casa.» A 
Romania treballava en una fàbrica, però ell volia 
aprendre i necessitava fer més hores, i va ser quan 
va començar a fer de paleta. 

Ara treballa al poble, de paleta també, i diu que és 
una bona manera perquè molta gent el conegui i 
per poder aprendre el català.

L’Stancu m’explica que a Catalunya «s’hi viu millor, 
diferent», comparat amb el seu poble, i que ja 
gairebé no segueixen les tradicions romaneses. 
També han canviat la manera de menjar. Tot i 
que abans sí que es reunien amb altres famílies 
romaneses de Flaçà i Sant Joan de Mollet per fer 
àpats tradicionals (per Nadal, Setmana Santa...), 
ara ja no ho fan tan sovint perquè els fills s’han 
fet grans. La seva família viu a Romania i per a ell 
té sentit tornar-hi ara que encara són vius; tot i 
això, de moment no vol marxar. 

El seu fill ha crescut aquí i tampoc té intenció de tor-
nar-hi. Hi van de vacances de tant en tant, cada any 
o cada dos anys, si poden, o quan han de renovar 
papers. A Turnu Măgurele, res ha canviat: els costums 
són els d’abans. I ell, en canvi, sí que ha canviat.

Teodora Rusu

Viu a Bordils, té 18 anys i està a punt 
d'acabar segon de batxillerat. Va arribar 
quan tenia 6 anys. Ve d’un poble petit, 
Curita, envoltat de camps de pomes i 

blat de moro, i de vinyes. 

La Teo no va poder decidir si venia a viure a la llera 
del Ter o no. Era petita, el seu pare havia trobat 
feina a Càrniques Juià i ella, el seu germà i la seva 
mare el van acompanyar. 

Van arribar tots junts. Van venir perquè les con-
dicions de vida a Bordils eren millors. En aquell 
moment «era petita, no m’imaginava gran cosa». 
«Recordo que tenia bones vibracions, sensa-
cions que el lloc m’agradaria.» Segurament era 
així perquè la seva mare parlava del canvi d’una 
manera molt positiva.

La Teodora ha crescut aquí, i la seva relació amb 
Romania es va perdre al cap de pocs anys d’ar-
ribar. Abans a casa mirava la televisió romanesa, 
parlaven l’idioma i menjaven els plats típics d’allà. 
Però ara no té gaire interès pel país on va néixer, 
tot i que no nega que si en sent alguna notícia 
hi para prou atenció. Explica que quan era petita 
li van ensenyar les tradicions, però que ara ja no 
les segueix. Aquesta «desconnexió» ha sorgit en 
adaptar-se a la realitat d’aquí. Ho considera molt 
important: «Cal saber arribar a un lloc, acceptar i 
entendre la cultura i els costums autòctons». 

El lligam es perd en «no tenir-hi res que t’hi faci 
pensar o cap aportació sentimental». Tot i això, no 
nega que quan menja algunes postres li recorden 
la seva infància a Romania. Malgrat tenir la resta 
de la família i els amics d’infància allà, ni ella ni la 
seva família tenen intenció de tornar-hi a viure, 
de moment. L’any que ve vol anar a la universitat i 
estudiar un grau de dret i ciències polítiques. 

La seva vida, se la imagina aquí. Fascinada per 
l’ambient mediterrani, reconeix que «els anys 
més importants de la meva vida els he passat 
aquí, m’he format com a persona i m’agrada la 
manera de pensar i viure de la gent».
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Giorgeta Basoc

Viu a Celrà i té 61 anys. A Romania treba-
llava de comptable i ara treballa netejant 
cases i tenint cura de la gent. Fa gairebé 
19 anys que està aquí. Vivia en un po-

blet del sud-est de Transsilvània, Brasov, 
a prop de les muntanyes, i des que està a 
Espanya que ha canviat 9 cops de casa.

La Geta va venir sola fins a Espanya, però aquí va re-
sultar que res ni ningú l’esperaven. No sabia ni castellà 
ni català, i per tenir la primera feina, al cap dos dies 
d’haver arribat, va haver de pagar. Al cap de poc es va 
tornar a trobar sola a Madrid, però per sort va poder es-
tar-se a casa d’una noia romanesa que coneixia i així va 
començar a buscar feina de nou. Un any i mig després 
d’arribar, el seu fill va venir a viure amb ella i s’hi va 
quedar uns cinc anys abans de tornar a Romania, on viu 
actualment. Això va ajudar que no es trobés tan sola. 
Com que la seva exparella va trobar feina a Càrniques 
Juià, va venir a viure a Celrà. Explica que el que més 
l’ha fet arrelar a Celrà és haver estat cuidant el seu nét 
durant tres anys (la seva filla, i mare del nen, vivia i viu al 
Japó). El portava a l’escola i es relacionava molt amb els 
familiars d’altres nens i nenes. De mica en mica, la feina 
ha anat in crescendo, tot degut que la gent del poble 
l’ha anat coneixent i ella s'hi ha anat integrant. Està con-
tenta. Ara va cada setmana a ballar i li agrada estudiar, 
sobretot el camp de l’alimentació i les plantes, i li encan-
taria escriure un llibre sobre cuina. La Giorgeta fa ratafia 
i sap ballar sardanes, i quan va marxar de Romania no 
sabia res sobre Catalunya; només sabia que a Espanya 
s’hi feien corrides de toros i s’hi ballaven sevillanes.

La cuina romanesa, la va abandonar fa temps, tot i que 
reconeix que li va costar acostumar-se a la catalana. 
Igual que les tradicions: ben poques de romaneses en 
celebra, ara. De tant en tant va a Romania, com a mínim 
cada dos anys, ja que hi té bons amics, els dos germans 
i la mare. En la seva família tothom està acostumat a 
buscar-se la vida on sigui, fora del poble on van néixer, 
i ara, per exemple, la seva filla viu fora d’Europa.

El seu caràcter optimista i la seva valentia l’han fet 
seguir aquí i que ara tingui les coses molt clares. Li en-
cantaria quedar-s’hi a viure; ara només falta que s’ho 
pugui permetre.

Flavio Tarziu Razvan

Viu a Celrà, però també fa molta vida 
a Bordils. Té 21 anys. Va néixer a An-

dalusia quan els seus pares feia 4 
anys que havien arribat a Espanya. 

Treballa a Càrniques Juià. La seva ciu-
tat de Romania és Bistrita. És una ciu-

tat molt gran.

Nascut aquí, però amb nacionalitat també ro-
manesa, en Flavio va arribar a Celrà quan tenia 
6 anys, després de passar dos anys a la Bisbal. Va 
anar a l’Aulet i a l’IES de Celrà, i ha estudiat un cicle 
formatiu de mecànica. El camí que ha seguit fins 
avui és relativament senzill, al contrari que el que 
van seguir els seus pares fins a arribar a Espanya. 
La idea dels pares era venir aquí per fer diners i 
després tornar a Romania, però no va ser així. Van 
néixer en Flavio i la seva germana, i ja havien co-
mençat a construir les seves vides aquí. Van decidir 
quedar-se a Celrà per ells, almenys de moment.

En Flavio ha anat tres cops a Romania. Sent ben 
poca curiositat per les coses d’allà, no hi vol ni anar 
a viure ni de vacances. Tot i això, els seus pares li han 
transmès la cultura i les tradicions romaneses. En 
arribar a Celrà fa quinze anys només hi havia dues 
famílies romaneses, i ara n'hi ha moltes. Ell es rela-
ciona amb la resta de joves romanesos nouvinguts, 
alhora que amb les amistats que ha anat construint 
al llarg de tots aquests anys.

Ara treballa per estalviar i poder seguir estudiant; 
no es vol quedar sempre treballant a l’escorxador. 
En Flavio se sent més català que romanès, senyal 
que no té ganes de marxar, que ha construït la seva 
vida entre Celrà i Bordils.

D’aquí, d’allà, tots construïm la nostra vida com 
volem i podem, i ho fem en relació amb el nostre 
entorn. Quatre retrats, quatre dels molts que es po-
drien fer de persones que viuen a la llera del Ter i 
que vénen d’altres indrets del món.

Carme Congost i Paula Ros  
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La bicicleta ha estat el mitjà de transport que els ha 
portat a descobrir món des de fa gairebé més de set 
anys. La volta a l’illa de Menorca va ser el primer con-
tacte per donar el tret de sortida a tots els viatges 
posteriors. Des del 2010 no han deixat escapar cap 
pont ni cap mes de vacances per agafar la bicicleta i 
descobrir racons del món, tant a Catalunya com en 
altres de més llunyans. 

Descobrir 
món amb 
bicicleta

En Jordi Gasch, de Celrà, i la Laia Ros, 
de Bordils, són una parella de profes-
sors instal·lada a la Cerdanya que des 
del 2009 han pedalat per diferents 
llocs del món. Els inicis de la parella 
damunt la bicicleta, els trobem en en 
Jordi, que cada setmana agafava la 
bici per entrenar-se o desconnectar 
(i encara ho fa). L’any 2009 aficiona 
la Laia a començar a fer rutes ciclo-
turístiques que cada cop tenen més 
ritme i canya. L’any següent, junta-
ment amb uns amics, decideixen fer 
el seu primer viatge amb bicicleta: el 
Camí de Cavalls de Menorca. 

L'AVENTURA CICLISTA MÉS GROSSA

Transpirinenca el 2014

Cuba el 2013

Camí de Sant Jaume el 2011

J O R D I  I  L A I AR O D A M Ó N
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Menorca, la Setmana Santa del 2010, va ser l’inici 
d’aquestes aventures. Van carregar les bicicletes al 
ferri, les alforges i quatre provisions per desembarcar 
de bon matí i començar a pedalar. En aquell moment, 
però, «el Camí de Cavalls no tenia marcat un camí al-
ternatiu per fer amb bicicleta; només hi havia la ruta a 
peu, amb trossos molt complicats per pedalar, i més 
amb les alforges», explica la parella. Tot i així, aquest 
primer contacte va ser el que va desencadenar tots els 
viatges següents. Aquell mateix any van poder des-
cobrir el Marroc amb un jeep i fer la ruta pels châteaux 
de França amb bicicleta, «unes rutes tranquil·les i fami-
liars molt maques». 

Era a principis de juliol de l’any 2011, entre setmana, 
prop de les vuit del matí, a Celrà, quan m'hi vaig creuar 
amb el cotxe. Encara no feia cinc minuts que havien 
sortit de casa i ja eren sobre la bici i anaven carregats 
per a una aventura que no sabien quants dies duraria. 
No els vaig tornar a veure fins al cap d’uns vint dies. 
En Jordi i la Laia començaven, l’estiu del 2011, el Camí 
de Sant Jaume, des de Celrà fins a Fisterra (Galícia). 
Anaven preparats per a l’experiència de fer més de 
1.500 km damunt la bici i creuar la península pel nord. 
No els queda «el record d’un recorregut dur i difícil», 
com va escriure en Jordi en el seu blog (La Cosa Gasch), 
sinó «un dia a dia de moltes aventures, paisatges i cul-
tures diferents! Turisme viu! Cicloturisme i una gran 
experiència!». 

L’aventura per viatjar fora de la península i descobrir 
un país i una cultura totalment diferents, a molts qui-

lòmetres de casa, comença l’estiu del 2012, quan s’em-
barquen a descobrir el Nepal i l’Índia, i fan la major part 
del viatge amb transport públic. Aquest cop, per sort, 
les bicis es van quedar a casa, asseguren tots dos. Van 
anar a tastar l’Àsia i a saber què era viatjar quan es depèn 
dels mitjans de transport públics, una manera de viatjar 
que els va permetre obtenir una visió del país molt in-
teressant. Confirmen que «va ser esgotador i dur», però 
que els agrada dependre d’ells mateixos, i això ja ho 
havien començat a tastar anant amb bicicleta. 

L’any 2013 comença l’aventura ciclista més grossa per 
a la parella. Decideixen agafar les bicicletes, de segona 
mà, i viatjar fins a Cuba. Aquest viatge serà el més llarg 
en dies i en quilòmetres. L’experiència començava a 
Santiago de Cuba i arribava fins a l’Havana, i de l’Havana 
continuava fins a Pinar del Río, amb uns 1.900 km. 
Aquest va ser el viatge més llarg, però també el més 
fàcil, ja que l’idioma no els va ser cap impediment. 

«Els viatges ens serveixen per conèixer gent, compartir 
etapes i preguntar per noves rutes i països», diu la Laia. 
A Cuba, van topar-se amb dos avis francesos que viat-
javen amb la seva néta adolescent amb bici, i amb una 
parella basca que viatjava, també amb bicicleta, amb 
la seva filla petita dins el carro; ells els van parlar per 
primera vegada del Vietnam i de la facilitat de viatjar 
amb bicicleta per aquests racons de l’Àsia. 

Però abans de trepitjar un altre cop l’Àsia, el 2014, la 
Laia va celebrar els seus 30 anys i havia de complir 
el seu propòsit: fer la Transpirinenca. Havia estat 

Laos el 2015
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un any complicat i havien de fer un viatge més eco-
nòmic. Durant tot el mes de juliol en Jordi va marxar 
a aprendre anglès i a descobrir Escòcia amb una fa-
mília de grangers. La Laia el va acompanyar els darrers 
dies de l’experiència, però sense bicicleta, perquè ja 
pedalarien prou al cap d’uns quants dies. A l’entrada 
del mes d’agost, tocava pujar a les bicicletes, carregar 
les alforges i començar una altra gran experiència: la 
Transpirinenca. Aquest viatge va ser fàcil de gestionar, 
tant per la ruta, que ja està feta, com per l’idioma i 
perquè durant l’any s'havien entrenat per al que els es-
perava. En Jordi surt sol en bicicleta diversos cops per 
setmana, i la Laia s’havia entrenat els darrers mesos de 
calor. Tot i no ser professionals, en Jordi recorda que 
«no et poses a to físicament fins al cinquè dia de ruta, i 
estar mentalment bé és molt important». 

Els darrers dos estius han afrontat, possiblement, les 
dues destinacions més llunyanes, però també fàcils 
per viatjar amb bicicleta. El Vietnam, Laos i Cambodja 
eren tres països que en escapades anteriors ja els 
havien anomenat. La tranquil·litat per viatjar i despla-
çar-te en bicicleta en la majoria de zones d’aquesta 
part de l’Àsia no es troba pertot arreu. El seu objectiu, 
l’estiu del 2015, era travessar Laos, fer el Vietnam del 
Nord i part de Cambodja. Van pedalar quaranta-dos 
dies i defineixen aquesta aventura com «un viatge ple 
d’esforç, emocions, noves vivències, cultures i gent 
molt diverses, però molt properes. Paisatges, terres, 
muntanyes i illes, rius voltant el gran Mekong i els mars 
de l’oceà Pacífic, ciutats i pobles, jungla i més jungla... 
Vida pertot arreu, molt antiga i molt jove».  

En Jordi i la Laia van travessar Laos amb bicicleta i part 
del Vietnam, però no tot el que volien fer de Cam-
bodja, ja que el trànsit i la mala circulació en aquest 
país els van impedir continuar circulant. Tot i així, part 
del viatge el van fer damunt la bicicleta. Van com-
pletar més de mil quilòmetres, la majoria per zones to-
talment rurals. «Passàvem per carreteres secundàries, 
que és el millor per a viatgers ciclistes com nosaltres, 
per no trobar trànsit, però alhora és dolent, perquè de 
vegades ens costa trobar allotjament per dormir i dut-
xar-nos, que és el que volem després d’haver pedalat. 
Per això hi havia dies que fèiem cent vint quilòmetres 
i altres només cinquanta. Ens adaptàvem les etapes 
segons on hi havia els pobles on havíem de descansar.»

El viatge a l’Àsia del sud i per aquests tres països els 
va permetre veure la realitat i la manera de viure de la 
gent d’allà. Per a ells, asseguren, «després de pedalar 
tot el dia, aquest era el premi». Els quaranta-dos dies 
pedalant els van servir per observar, comprar alguna 
cosa i convertir-se «en experts per negociar», diu, rient, 
la Laia. El viatge de l’estiu del 2015 no va ser només 
amb bicicleta; també van dependre de transports 
com barques, camions, furgonetes i algun tuk tuk. 

El final dels seus viatges més llargs, però, té premi: a 
Cuba i a Cambodja van acabar el viatge amb uns dies 
davant del mar, de relax; al final del Camí de Sant Jaume 
es van regalar una mariscada i en la Transpirinenca, un 
dinar en una sidreria i un massatge en aigües de mar 
de la platja de la Concha, amb sopar inclòs. Aquests 
regals són el premi per tots els quilòmetres pedalats. 

Cambodja el 2015
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La darrera aventura passa a l’Àfrica, un continent que 
volien descobrir tant sí com no. Després d’haver de des-
cartar molts països africans pels conflictes bèl·lics i Sud-
àfrica pels preus i perquè és un país massa occidentalitzat, 
van topar amb l’opció de l’illa de Madagascar. La Laia 
afirma «que sempre ens han agradat les illes, i després 
d’informar-nos molt i de saber que era una illa rural, amb 
pocs conflictes de religió, i que no hi havia el problema 
de l’Ebola, ens hi vam decidir». Aquest viatge, el van fer 
sabent «que anaven a l’aventura controlada»: controlada 
perquè els va semblar que Madagascar era un dels països 
més segurs o que els donava més confiança. 

«Madagascar és una illa fàcil, però també complicada. 
Hi ha moltes pujades i baixades, i l’inconvenient de vi-
atjar els mesos de juliol i agost és que en alguns països 
és tardor o hivern, i ens vam trobar amb canvis de tem-
peratura força pronunciats», assegura en Jordi. «Per fer 
aquest últim viatge vam seguir moltes recomanacions: 
de blocs d’internet, de guies i de la mateixa gent d’allà. 
I el que ens van recomanar més era que no sortíssim 
de la carretera principal perquè podia ser perillós pels 
lladres i pel mal estat de la carretera», diu la Laia. 

L’objectiu d’aquests viatges més llargs, 2013, 2015 i 
2016, ha estat poder entregar les seves bicicletes a 
oenagés o a famílies. No han fet tots els quilòmetres 
que han sumat a les cames amb les mateixes bicis, 
sinó que en cada viatge han buscat i comprat bici-
cletes més senzilles que els permetessin empaque-
tar-les, pedalar tots els quilòmetres possibles i, al 
final, donar-les perquè algú altre les pogués reuti-
litzar. A Cuba les van cedir a una família que els va 
ajudar molt durant el viatge i els allotjaments, i el 
2015 i 2016 van donar-les a dues oenagés. 

La preparació del viatge

Els viatges no es preparen sols i sempre necessiten 
temps si es vol tenir la ruta més o menys controlada. 
La Laia assegura que en Jordi és l’encarregat de 
preparar les rutes. Llegeixen molt, però també 
contacten, si fa falta, amb els autors de molts dels 
blocs de viatges amb bicicleta que troben. Es docu-
menten sobre el país i la ruta per organitzar totes les 
etapes previstes, tot i que saben que poden sorgir 
modificacions i imprevistos.  

Reconeixen que el Camí de Sant Jaume i la Trans-
pirinenca han estat les més fàcils, perquè ja estan 
fetes i marcades, però amb els altres viatges no han 
tingut greus problemes, ja que sempre fan servir 
suports digitals, captures de pantalla, mapes, rutes 
descarregades... 

Solen viatjar sols per anar al seu ritme, per fer un 
dia cent cinquanta quilòmetres i potser l’endemà 
només vuitanta. Viatgen amb temps i sense pressa, 
gaudint dels paisatges i sense importar-los les hores 
que es passen sobre el seient de la bici. 

El 2017 els espera una nova aventura i un viatge que 
els durarà tota la vida: ser pares. Estan disposats a 
continuar viatjant amb bicicleta i carro per descobrir 
altres racons del món, com Europa, i seguir gaudint 
de la natura, les dues rodes i els quilòmetres a les 
cames, pensant sempre que tot el que es trobin vi-
atjant seran noves experiències i coneixements per 
continuar aquestes aventures. 

Lia Pou Brugué

Madagascar el 2016
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A B A N S  D E  L A  L L E R A C E L R À  5  D E  J U N Y  D E  1 9 3 9

Per què els van matar? Costa d’entendre-ho, però 
hem de situar-nos en el context dels primers dies 
que van seguir el cop d’estat del 18 de juliol de 
1936 contra la República -recordem-ho, elegida de-
mocràticament-. Per això ens pot ajudar la crònica 
feta pel periodista i escriptor britànic John Lang-
don-Davies, que va viure els fets que van passar a la 
rereguarda. Diu així:

«El cop d’estat va deixar el govern republicà sense 
una bona part de les seves forces armades i també 
de les forces d’ordre públic. Al començament, foren 
grups de milicians sense entrenament qui van com-
pensar de forma espontània, encara que inade-
quada, la manca d’unitats militars de la República.

»L’entusiasme revolucionari que va portar els obrers 
a lluitar al front no va servir per fer-los allistar vo-
luntàriament a la policia. El resultat fou un col·lapse 
de l’ordre públic en la zona republicana durant els 
primers mesos del conflicte.

»Malgrat els esforços de l’autoritat republicana, 
durant uns quants mesos no van poder controlar 
aquells elements "d’incontrolats". La conseqüència 
fou que la classe obrera va "agafar les regnes" i Bar-
celona es va convertir en el centre d’una revolució 
anarcosindicalista.

»Durant quatre mesos, a la zona republicana va 
campar lliurement el terrorisme, dirigit princi-
palment contra els partidaris dels partits de dreta 
i el clero.

Inhumació
Avui us presento l’acta de la inhuma-
ció, aixecada al cementiri de Celrà el 
5 de juny de 1939, de les restes dels 
que foren rectors de Bordils i Sant 
Joan de Mollet (aleshores, Mollet de 
Ter), Pere Plantés Masó i Francesc 
Gibert Fornés, respectivament, que 
havien estat executats per membres 
de les patrulles de control dels comi-
tès antifeixistes1

1  Quan la situació militar s'estabilitzà i calia crear un únic centre de 
poder polític garantit pel govern de la Generalitat de Catalunya, 
en el qual s'integraren els mateixos partits i sindicats que 
componien el Comitè, i per tractar d'acabar amb les violències que 
protagonitzaven arreu les seves patrulles de control, fou dissolt el 
27 de setembre de 1936 pel mateix Companys.

Milícies
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»Així fou que l’odi contra un sistema social opressor 
es va traduir en l’assassinat o humiliació dels cape-
llans que el justificaven, dels guàrdies civils i po-
licies que el defensaven, dels rics que en gaudien i 
dels empleats i representants dels terratinents que 
l’imposaven.

»En molts casos tenien una dimensió revolucionària, 
com la crema d’arxius de la propietat i dels registres 
cadastrals, però també va haver-hi actes criminals, 
assassinats, violacions, robatoris i revenges per-
sonals. Els partits polítics i sindicals van reemplaçar 
els jutjats com a tribunals revolucionaris…»

Xevi Jou Viola

Acta que dóna fe dels fets. Arxiu Històric de Girona.
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A casa meva sempre he sentit anomenar les cases 
per un motiu; avui ja han desaparegut molts motius 
o són guardats a la memòria d'algú. Els nostres muni-
cipis han canviat molt en el seu paisatge, la seva gent, 
els seus negocis, però hi ha un aspecte molt valuós i 
difícil de guardar: la tradició oral. Els seus orígens són 
molt diversos: l’ofici a què es dedicaven a la casa (Cal 
Carboner o Cal Carter), el cognom del propietari (Can 
Pladeveya o Can Salvatella). També trobem noms 
similars en cases diferents que servien per distingir 
membres d’una mateixa família (Can Gaspar o Can 
Gaspar petit), o fins i tot alguns ens donen pistes de 
com era el propietari, com és el cas de Can Creus i Me-
dalles. Es diu que els propietaris eren molt creients. A 
Cal Gripau de Celrà, el nom va venir d’un dia que l’avi 
de la casa cavava i va veure un gripau i amb el tràmec 
el va matar, però en comptes de tocar el gripau es va 
tocar el peu i s’hi va fer un tall: «Mira que en sóc, de 
gripau; volia matar-lo i m’he fet un tall al peu!». Re-
cuperar aquesta tradició ens ajuda, als que som més 
joves, a fer-nos una idea de com era la vida de fa uns 
quants anys als nostres pobles (encara que tothom, 
quan era petitona i anava a comprar, em preguntava 
de quina casa era); als més grans, a fer memòria i a 
recuperar alguns motius i històries viscudes. 

Anna Presas Quintana

Tu ets la 
petita de 
Cal Duch?
A Can Sixte Alzina tenen obert avui? 
Potser podem anar a comprar carn a 
Can Maureta? I si per la festa dema-
nem ajuda a Can Cardenal per deco-
rar l’era? 

A B A N S  D E  L A  L L E R A E L  N O M  D E  L E S  C A S E S

Carrer Major de Celrà
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C A S E S  S I N G U L A R S U N A  C A S A  D E L  1 9 3 3

Segur que us hi heu fixat alguna vegada. És una 
d’aquelles cases tan ben fetes, que ja tenen anys, 
però que sembla que no notin el pas del temps. 
Es troba just al davant de l’Ajuntament de Bordils. 
Té una planta quadrada, balcons amb balustrades, 
una façana arrebossada, d’un color esgrogueït. Per-
sianes verdes, una teulada de quatre vents i esgra-
fiats sobre les llindes d’unes finestres allargassades. 
Des del carrer es flaira l’olor desbordant del gessamí 
que s’enfila per la tanca i s’intueixen un llimoner i 
unes flors roses, gairebé fúcsies, provinents d’un 
país llunyà. Dues columnes de pedra, ja ennegrides, 
protegeixen l’entrada. Li donen un aire de solem-
nitat. A sobre la porta, hi ha inscrit un nom: José Vila. 
Però poques persones en diuen Can Vila. La gent de 
Bordils coneixen la casa com a Can Barris.

Balcó amb balustrada de la façana lateral

Can Barris de Bordils

La casa data del 1933 i és d’estil nou-
centista. Se’n desconeix l’arquitecte, 
tot i que la va construir en Josep 
Capdeferro. Està inclosa en l’inventa-
ri arquitectònic de Catalunya.

UNA CASA INCLOSA EN 
L'INVENTARI DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA
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Una casa d'estil noucentista

No se sap qui en va ser l’arquitecte. I és que, potser, 
ni en va tenir. Sí que se sap qui la va construir: va 
ser en Josep Capdeferro. D’estil noucentista, està in-
closa en l’inventari del patrimoni arquitectònic de 
Catalunya.

La casa data del 1933 i la van encarregar en Josep 
Vila i l’Anna Oliveras. Tots dos eren de Bordils. 
Però, ben aviat, va esclatar la guerra. En Josep es 
va amagar a Sant Sadurní de l’Heura i a la casa, al 
novembre del 1937, s’hi van allotjar famílies refu-
giades, defensores de la República. L’Ajuntament va 
cedir l’habitatge, com molts d’altres.

Acabada la guerra, en Josep va continuar fent de 
pagès i l’Anna, coneguda com l’Anita, de modista. 
De fet, ella havia anat a estudiar a Barcelona, cosa 
ben estranya en aquell temps. El 1915 s'havia ti-
tulat a l’Academia Central Corte y Confección Martí. 
Les dones del poble anaven a cosir a casa seva. 
L’Anita tenia el taller en una habitació al costat de 
la porta de l’entrada; en deien, i encara en diuen, 
el cosidor. Ara és una sala d’estar, però sembla que 
manté aquell caliu, i és que continua sent el lloc 
més habitat.

Coneguda com a Can Barris

L’Anita  i en Josep no van tenir descendència. Però 
eren padrins d’una nena i van acollir una de les 
seves filles: la Rosa Busquets. La Rosa es va casar 
amb un noi de Sant Sadurní, en Lluís Barris, que era 
fuster. Per això tothom parla de Can Barris. La Rosa 
encara hi viu amb la seva filla, Anna  Barris, el seu 
gendre i dos néts.

Els nens, que jugaven a la Pista Vella, sovint anaven 
a buscar serradures a la fusteria de Can Barris quan 
el terra relliscava. I en Josep, com altres fusters de 
la Llera, era dels primers que s’assabentaven de 
qui es moria el poble. Abans, quan pràcticament 
ningú tenia cotxe i desplaçar-se fins a Girona era 
un aventura, la gent s’adreçava als fusters. Eren 
els qui sovint s’encarregaven de les gestions de 
l’enterrament. «El meu pare ho va començar a fer 
a principis dels anys 50. Tot i que aquesta tradició 
encara es conserva en alguns municipis, s’ha anat 

La inscripció sobre la porta de l'entrada 

Plànol de la casa de Josep Capdeferro

Diverses rajoles hidràuliques del terra
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perdent perquè la gent no té cap problema per 
anar a la ciutat», explica la filla d’en Lluís i de la 
Rosa, l’Anna.

I l’Anna recorre la casa, els passadissos llargs que 
distribueixen les habitacions de les dues plantes; els 
mobles antics del menjador; els terres hidràulics di-
ferents a cada estança. I, mentrestant, el sol es filtra, 
entre les persianes, i il·lumina tots els racons.

«D’esquerda, no n’hi ha pas cap. Només en un 
balustre del balcó. Mai hem tornat a pintar la façana 
de la casa i aviat ho haurem de fer», explica l’Anna, 
mentre puja a les golfes. Les golfes, d’obra vista, 
és on ella pinta els quadres que decoren totes les 
parets. I mentre l’Anna treu d’un calaix un telèfon 
que es van deixar els republicans durant la Guerra 
Civil i agafa un burro de fusta que havia fet el seu 
pare per combatre la fred de les nits d’hivern, la 
Rosa es retira a sota de les escales. És allà on guarda 
la seva màquina de cosir. Ella també era modista, i 
diu: «L’Anita  em va ensenyar a cosir. M’ha agradat 
tota la vida».

Mar Camps Mora

Fotografies antigues de la façana de la casa 

Detall dels esgrafiats sobre les finestres
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Jugadores de voleibol del Club Handbol Bordils

R E P T E S  D E  L' E S P O R T  F E M E N ÍA I G U A B A R R E I G

L'esport femení es configura com un dels espais so-
cials més visiblement desiguals. Esbrinar quins són 
els condicionants que generen i mantenen en el 
temps aquesta situació i què podem fer per capgi-
rar-ho hauria de constituir una prioritat per al món 
de l'esport. Nosaltres procurarem posar-hi el nostre 
gra de sorra. 

L'any 1967 l'atleta Kathrine Switzer es va convertir en 
la primera dona a córrer la marató de Boston. Quan 
les maratons eren només una cosa d'homes, ella va 
demostrar al món sencer que les dones també eren 
capaces d'assolir aquest tipus de reptes, malgrat 
que això no agradés a tothom.

Cinquanta anys després, possiblement, ja no ens 
sorprèn veure una dona corrent la marató de Boston, 

A la Kathrine Switzer
Més val saber-ho i dir-ho: és un 
secret a veus que l'esport femení no 
s'escapa de la desigualtat de gènere 
que la societat pateix.
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però ens hauríem de posar les mans al cap llegint els 
titulars que durant els Jocs de Rio van proliferar en els 
mitjans de comunicació. «Corey Cogdell, muller del 
defensa Mitch Unrein, guanya la medalla de bronze 
a Rio» (Chicago Tribune) o «Winifer Fernández, la be-
llesa dominicana per la qual ens encanta el vòlei» 
(Marca) en són alguns exemples. 

Malgrat que la premsa sigui el bastió més visible, 
no és, malauradament, l'únic símbol d'aquesta 
falta d'equitat en l'esport. Per recollir-ho de manera 
sintètica, direm que, segons l'Observatori de la 
Dona i l'Observatori Català de l'Esport, existeixen 
quatre grans espais de sexisme en aquest àmbit: 
a) els quadres directius de federacions i clubs són 
presidits majoritàriament per homes; b) la pre-
sència femenina en els mitjans de comunicació 
esportius és anecdòtica i el llenguatge emprat és 
clarament sexista; c) la desigualtat de condicions en 
què les dones poden practicar esport de manera re-
gular i competitiva és, certament, manifesta (tenen 
mitjans materials, instal·lacions, horaris i sous més 
precaris que els seus homòlegs masculins); i d) 
els estereotips de gènere i els condicionants que 
imposa la societat patriarcal condemnen sovint les 
dones a practicar esport en un ambient hostil. 

Basant-nos en la informació facilitada per l'Obser-
vatori de la Dona i l'Observatori Català de l'Esport, 
hem volgut analitzar la salut de l'esport femení als 
nostres pobles parlant amb dues protagonistes 
d'aquest àmbit. Elles són la Mireia Mitjà, jugadora 
de la secció de voleibol del Club Handbol Bordils 
en la categoria de primera nacional, i la Rosa Maria 
Freixa, impulsora del nou projecte de futbol femení 
que s'ha gestat a la llera del Ter. 

LA CARA I LA CREU DE L'ESPORT 
FEMENÍ ALS NOSTRES POBLES

LA CARA...

«Quan una dona avança, cap home retrocedeix» 
(Lema de l'EZLN)

Per evitar la cronificació de la situació de desigualtat 
que pateixen les dones en el món de l'esport, la 
Mireia i la Rosa Maria ens expliquen que tant el Club 
Handbol Bordils com el Club Esportiu Flaçà han 
pres mesures de promoció i suport de les seccions 
femenines dels seus clubs.

En el cas del Club Handbol Bordils, aquest ha pres 
la iniciativa d'anunciar als plafons publicitaris els 
partits de voleibol. En un primer moment, s'anun-
ciaven exclusivament els partits d'handbol. 

A banda d'això, el club treballa per difondre l'esport 
de competició entre les dones a través de l'escola 
esportiva, que es dedica a promocionar el voleibol 
entre les noies dels pobles veïns. I no s'atura aquí: 
l'objectiu de la secció femenina del Club Handbol 
Bordils és que siguin les dones les que, a banda de 
practicar l'esport, n’assumeixin les tasques de di-
recció i coordinació. En aquest sentit, la Mireia ens 
explica que el nombre d'entrenadores titulades a 
Bordils és molt més gran que a la resta dels clubs 
catalans. Tot i així, cal tenir en compte que la tònica 
general continua sent que hi ha un nombre molt 
més elevat d'entrenadors que d'entrenadores. 

Pel que fa al Club Esportiu Flaçà, la Rosa Maria Freixa 
ens explica que la junta del club va acollir molt bé 
la idea d'obrir una secció de futbol femení i es va 
mostrar en tot moment disposada a col·laborar en 
la cessió del camp i del material. A banda d'això, es 
van oferir a emprar els seus mitjans de comunicació 
habituals per fer difusió d'aquest nou projecte. 

La Dorothy Sayers deia: «És ridícul assumir el treball 
d'un home només per dir que una dona l'ha fet. 
L'única raó decent per abordar una tasca és que 
sigui teva, i que tu vulguis portar-la a terme». El 
projecte de l'equip de futbol femení a Flaçà neix 
íntegrament de la força d'unes quantes dones, ju-
gadores de futbol convençudes que poden assolir 
les seves fites, siguin quines siguin.

Kathrine Switzer, la primera dona a córrer la marató de Boston
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... I LA CREU

«Qui calla és encara més vulnerable» (Angela Davis)

Ho dèiem al principi: més val saber-ho i dir-ho. És un 
secret a veus que l'esport femení no s'escapa de la des-
igualtat de gènere que la societat pateix. Ans al con-
trari: homilies humiliants ens recorden cada vegada 
que engeguem el televisor o obrim el diari que l'esport 
–el bo, el de veritat, el de competició– és una cosa 
d'homes. Discursos buits i atàvics releguen la dona 
a un segon pla: elles competeixen per relacionar-se 
o per mantenir la línia. I les que van més enllà d'això 
són lesbianes, transvestides o molt poc femenines. La 
Rosa Maria Freixa ha sentit aquests comentaris moltes 
vegades. Denuncia que el futbol és un dels esports 
més estigmatitzats i que les dones que el practiquen 
pateixen humiliacions de manera reiterada. 

Per la seva banda, la Mireia Mitjà ens explica que l'equi-
pació de les noies que juguen a voleibol és curta i 
ajustada. Independentment de les consideracions que 
això ens pugui merèixer pel que fa a la necessitat i la 
comoditat, aquest fet és el blanc de molts comentaris i 
bromes sexistes. La Mireia n'ha patit i els denuncia. 

Finalment, i amb la intenció de donar un cop d'ull als 
clubs esportius de la llera del Ter, podem dir que hi ha 
deu clubs esportius mixtos (a Bordils, el Club Atlètic; 
a Celrà, el Club Ciclista, el Club Petanca, el Centre 
Excursionista, el Club Esportiu Multiesports, el Club 
Patinatge, l'Escola Municipal de Dansa, el Club Tennis 
i el Club Tennis Taula; i a Flaçà, el Club Poliesportiu); 
cinc de masculins (a Bordils, el Club Handbol Bordils 
i els Veterans de Futbol; a Celrà, la Unió Cultural Es-

portiva de Celrà i el Club Esportiu Joventut Celrà; i 
a Flaçà, el Club Esportiu Flaçà) i dos de femenins (a 
Bordils, el Club Handbol Bordils en la modalitat de 
voleibol femení; a Celrà, el Club Esportiu Joventut 
Celrà en la modalitat de bàsquet femení). 

Les dades, que no són mai només xifres, ens 
anuncien i confirmen el pitjor dels auguris, malgrat 
que ens deixin també un bri d'esperança: en l'esport 
de competició i alt rendiment destaquen els clubs 
masculins, malgrat que la modalitat mixta vagi gua-
nyant protagonisme. 

Cinquanta anys després que la Kathrine Switzer cor-
regués la marató de Boston, ens queda encara molt 
camí per recórrer. Galeano deia que «molta gent 
petita, en llocs petits, fent coses petites, poden 
canviar el món», i això és justament el que procurem 
fer. A la llera del Ter cal promocionar encara més 
l'esport femení, prendre mesures de sensibilització 
i control de les actituds i comportaments sexistes i 
donar suport a un projecte de poble conscient de 
les necessitats que hi ha tocant a la desigualtat de 
gènere; un projecte que dugui a terme polítiques 
socials efectives per posar fi al masclisme i l'estig-
matització en el món de l'esport. 

L'Anaïs Nin ens recorda que «no veiem les coses tal 
com són, sinó tal com som nosaltres». I tot sovint 
som –com ho és la Rosa Maria quan somia crear un 
equip de futbol femení o la Mireia quan s'entrena 
dia rere dia des de fa més de vint anys– incansables 
i inconformistes. No som aquí per rendir-nos. Qual-
sevol cosa menys dir que res pot canviar.

Mar Masfarré Irazola

Equips femenins

Equips masculins

Equips mixtes
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Relació d’esports practicats als pobles de la llera del Ter
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E L  L L I B A N T  D E L  P O U

Adobar pous o enfondir-los, ja ho feia amb el seu pare. 
«El pare hi havia remenat molt, fent pous, i n’havia 
vist de tots colors. No li va fer mai gràcia que jo en fes 
masses. De fet, jo he fet de paleta i no pas de pouater.»

El mateix podem dir d’en Berto Planas i Casademont 
(Celrà, 1923), constructor, que, com qui més qui menys, 
havia fet algun pou. Ambdós ens expliquen els detalls 
de buidar i bastir pous. «Hi havia qui feia venir un saurí, 
però jo no hi creia pas. És més, en va venir un i em va 
marcar la deu a tocar de la via del tren i jo vaig fer el 
pou a tocar de la casa, perquè m’era més còmode per 
pujar l’aigua al dipòsit», engalta en Berto, ben murri 
als seus 94 anys. «Has de pensar que cap a la banda 
de muntanya cal buscar la deu, però cap al pla –tant a 
Celrà com a Bordils com a Flaçà– tot és platja, que en 
diem. Per un terme mitjà, a catorze metres trobes la 
grava i l’aigua. A buidar el pou, sovint hi ajudava la ma-
teixa gent de la casa. Un cop tenies l’aigua, calia bastir 
el pou. Aquesta era feina per a un bon paleta».

A veure, Gaspar: com la plantejàveu, la 
feina de fer el pou?

Es marcava amb una varilla de rea, el lloc escollit. Hi es-
tacaves un cordill i dibuixaves la boca del pou, de mig 
metre de radi. Gaire més boca, es feia difícil posar els 

peus a cada costat un cop seria acabat. La gent abans 
no era pas tan camallarga com tu. Clavàvem cinc o 
sis estaques a pam i mig enfora de la circumferència 
dibuixada que servirien per clavar-hi un llistonet ho-
ritzontal de la llargada del pam i mig. D’aquest llistó, 
hi penjàvem un cordillet amb una pedra que faria de 
plomada en anar enfondint el pou. Et servia de refe-
rència per no perdre el centro. A partir d’aquí ja era 
qüestió de feina gruixuda. Treballaves, normalment, 
amb un pic de mànec retallat per poder moure’t i ma-
niobrar. Ja muntàvem un trespeus, com un rafal amb 
una cúrria que seria la manera de baixar i pujar tant els 
homes i el material com la terra. A dins només n’hi tre-
ballava un. L’altre servia des de dalt. De confiança, que 
tingués el lloc net, amb un tauló on trepitjar i vigilar de 
no estimbar cap roc a dins. Qualsevol cosa que caigui 
a dins del clot rebotant contra les parets de ben segur 
que acabarà tocant el que hi treballa. Primer de tot lli-
gàvem un llibant amb un glop d’arada que anava pel 
mig i sempre fins a tocar a terra. En dèiem la vida. Era 
el seguro. Servia per ajudar-te a pujar i baixar, servia 
per equilibrar-te i no picar a la paret i era la garantia 
si hi havia cap problema. Una vegada, allà a la Recti-
ficadora Moderna, el pare va salvar un home que va 
quedar atrapat en un pou per una esllavissada. Es va 
salvar gràcies al fet que va poder respirar pel llibant, 
colgat de terra com estava. Per baixar-hi agafàvem una 
altra corda amb ganxo i passada per l’engonal. Entra-
vessàvem un broc gros a la corriola perquè no girés i hi 

Bastir 
pous
Quan es feia una casa nova, tard o 
d’hora s’havia de pensar a fer-hi pou. 
Però quan en Gaspar Balló i Casade-
mont  (Celrà, 1940) era jove se’n feien 
comptades, de cases noves. 

CAP AL PLA TOT ÉS PLATJA

Berto Planas regant les seves tomateres
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deixàvem lliscar la corda. El de dalt t’aguantava i tu et 
frenaves agafat al llibant. Cap a tretze o catorze metres 
fondo començaves a trobar «cervell de gat», margosa i 
teua, i ja trobaves aigua i grava. Havies arribat a la platja.

Què calia fer, aleshores?

Feies una mica de clot, més fondo al mig, i amb un ansat 
treies l’aigua que podies i ja començaves a fer l’anell 
aguantant el totxo vertical, i amb «ràpid» intentaves fer 
–com podies– la primera filada. Hi entraven una vintena 
de maons. Les tres primeres filades anaven massissades 
a consciència. Havien d’aguantar el pes de tot el pou 
bastit i resistir alguna possible descalçada que amb el 
temps hi pogués haver a la part baixa. Era qüestió que 
no quedés borat per darrera. Quatre centímetres del 
maó i dos centímetres per passar-hi els dits si el clot era 
ben polit. Cada quatre filades et calia pujar per poder 
veure l’obra sempre des de dalt. Teníem quatre cabirons 
i quatres taulons tallats a mida que estintolàvem sobre 
la corona per enfilar-nos-hi. Allà on reposa el cabironet 
et queda forat, a costat i costat. Els forats de tota obra, 
com al castell de Palagret. Hi posàvem un totxo inclinat 
per evitar que caigués terra al pou. Formava una mena 
de repetxó endinsat a l’obra que també servia d’escales 
per al manteniment del pou quan s’hi hagués de baixar.

Hi ha, però, pous més fondos, Berto?  

A catorze metres hi ha la platja de sorra i a sota hi ha 
una capa d’argila molt dura i compacta. Amb prou 
feines hi clavaves el magall. Una vegada amb un veí 
hi vàrem aplicar una barrina a motor per poder-la fo-
radar. Sota d’aquesta argila hi vàrem trobar la segona 
aigua.  Aquesta ja era de deu. Deus que baixen de 
la muntanya o no sé pas d’on. Quan hi ha un estiu 
massa eixut aquests pous sempre lleven, mentre 
que els petits s’eixuguen. En aquell pou ja hi vàrem 
col·locar un anell de pedra artificial per fer la base, 
fet a Campdorà. Es portaven bons i fets amb forats a 
cada banda. El lligàvem i s’havia de baixar ben planer 
perquè no quedés entreguerxat a mig forat. Un pou 
ha de tenir, de fondal, una galleda d’aigua. No puja 
pas més. A galledades no te l’acabes. Però des que 
van sortir els motors per regar, sovint l’escures i has 
d’esperar que revingui. Jo ja sé que si rego aquestes 
regues de tomateres, en vint minuts ja puc parar el 
motor.

En Gaspar caça, enmig de moltes andròmines, un 
llibant i un poal que guarda del pou de la veïna on 
tres veïns hi tenen dret a aigua. La corriola és al seu 
lloc. Hi passem el llibant, ressec i queixós. Hi amarrem 
la galleda, i avall!

«Aquest llibant ja no dóna garanties. L’espart sec 
agafa vicis i mai se sap si resistirà prou per pen-
jar-s’hi i aguantar el pes d’un home. Caldria posar-lo 
en remull i que l’espart tornés, es despertés», diu en 
Gaspar.

El llibant és la corda gruixuda d’espart que ens permet 
pouar no només aigua fresca i necessària, sinó el co-
neixement preciós, passat i actual, per enfondir arrels 
de futur, com diu el títol d’aquesta secció.

Eduard Baulida Estadella

Borar. v. tr.

Foradar i obrir conductes a l'interior d'una cosa. 
Borar pomes és treure'n el cor a punta de ga-
nivet. «Vés per on, que no ens quedin les urnes 
borades».

En Gaspar Balló armat de llibant i galleda
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P E N S A M E N T S

A les Gavarres de Celrà hi va haver maquis, però molta 
gent ja no ho sap. La primera vegada que algú em 
va parlar dels Paiella va ser una noia de catorze anys 
que es deia Raquel Corney. Estava estudiant segon 
d’ESO, a l’institut de Celrà. Havíem estat llegint alguns 
contes i alguns fragments de novel·les. De tant en tant, 
els explicava anècdotes i llegendes de les Gavarres. Un 
dia, vaig proposar-los que escrivissin una llegenda. La 
Raquel va escriure: 

Durant els anys 45 o 46 dos nois que els deien els Paella 
s’havien escapat d’anar a la mili i vivien a les Gavarres fent 
llenya i carbó i anant-lo a vendre pel poble de Celrà. Com 
que no havien volgut complir amb el deure de servir la 
seva pàtria, van ser buscats i perseguits per totes les forces 
públiques, policies, guàrdia civil, etc. Fins que un dia els dos 
nois van baixar al poble de Bordils a visitar un sastre perquè 
els fes un vestit. Quan varen sortir de la casa del sastre, es 
van trobar envoltats de la guàrdia civil, però ja anaven pre-
parats per si algun dia els passava això i portaven armes. Un 
guàrdia va disparar i allà va començar un tiroteig llarg que, 
al final, va acabar amb la vida d’un guàrdia i d’un d’aquests 
nois. L’altre es va escapar corrents i se’n va tornar a les Ga-
varres i no se’n va saber mai més res.

Però les coses no van anar ben bé així. Els Paiella no eren 
dos, sinó que eren tres. Vaig optar per dir-los Paiella i 
no Paella perquè és com els deia molta gent. I com ho 
he dit sempre jo. Es deien Francesc, Jesús i Josep Serra 
Carreró. Feien carbonet cap a Sant Miquel, vivien a can 

Bernat, que avui és una casa espatllada com tants altres 
masos de les Gavarres. No sé on van néixer en Francesc i 
en Josep. En Jesús, a Banyoles el 29 de juny del 1920, que 
és d’on venia la família. En Josep era el petit. La guàrdia 
civil l’havia denunciat com a sospitós del robatori de 
129 metres de fil d’aram de l’Energia Elèctrica de Cata-
lunya. Estava pendent de judici. L’altre sospitós era el seu 
germà Francesc. Però era pròfug com en Jesús, tots dos 
estaven en el que llavors en deien paradero desconocido. 
El fil havia desaparegut d’una línia morta fora de servei, 
sembla que cap a la sèquia Vinyals. Costava una mica 
més de cinquanta pessetes. 

UNA TROBADA A CAMPDORÀ

El 22 de juny de l’any 2004, en Gaspar Jou, en Xevi Jou, 
l’Eduard Punset i jo vam arribar al Pla de Campdorà. 
Mesos abans, en Xevi, que era professor de l’Institut de 
Celrà com jo, m’havia parlat d’una història que havia 
passat al seu avi, Joaquim Jou i Samsó, que va fer de 
sastre a Bordils, en una casa de la carretera. No feia gaire 
temps que en Xevi coneixia la història que ara explico 
perquè el seu pare havia estat amagant-l’hi durant anys. 
Era la història d’un home a qui deien en Paiella i que la 
guàrdia civil havia matat un dia del mes d’abril de l’any 
1943 a la carretera de Girona a Palamós, sortint de la sas-
treria de casa seva. Quan va passar això, molta gent va 

Un maqui 
a les 
Gavarres
LA HISTÒRIA AMAGADA DELS PAIELLA

Jesús Serra amb una dona desconeguda, possiblement 
en  una festa a la Catalunya Nord els anys quaranta

E L S  P A I E L L A
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pensar que el sastre Jou l’havia denunciat. Ell, però, va 
negar-ho sempre. 

L’any 2001, en Gaspar Jou va fer un viatge de l’Imserso. 
En aquest viatge, va conèixer en Pere Mercader i Jordà, 
de Campdorà, la mateixa població on vivia el seu pare. 
«De Bordils, sou?», va dir a en Gaspar Jou. I tot parlant, 
va comentar-li que, acabada la guerra, la guàrdia civil 
havia matat l’oncle d’un home que ell coneixia, sortint 
de casa d’un sastre de Bordils. «El sastre era el meu pare», 
va dir-li en Jou. La tarda aquella del 22 de juny, quan feia 
uns minuts que en Gaspar ens havia presentat en Pere,  
va arribar en Jesús Figuerola i Serra, fill de la Maria Serra 
i fillol d’en Jesús Serra. Era el primer cop que en Gaspar 
Jou i que en Jesús Figuerola es veien. Els resumeixo el 
que ens en van dir.

En els primers anys de la postguerra, en Francesc Serra 
tenia molt mala anomenada. No perquè hagués fet mal 
a algú, sinó per política i aquestes coses. De fet, quan 
ens en parlava, més d’un cop en Jesús l’anomenava «el 
Maqui». Als altres dos, no. Encara hi ha gent que sap que 
en Francesc Serra ajudava a passar fugitius cap a França, 
gent que el règim franquista perseguia i empresonava. 
Naturalment, els dos germans d’en Francesc devien 
també saber-ho. Sol o amb l’ajuda dels dos germans, en 
Francesc passava aquella pobra gent des d’algun punt de 
les Gavarres fins a la barca que en Paco, el barquer de Me-
dinyà, tenia al riu Ter. Sembla que entre Barcelona i França 
hi havia cinc o sis connexions. Generalment els que fugien 
baixaven a Fornells. Abans, doncs, d’arribar a Girona. S’en-
filaven a les Gavarres i anaven allà on havien quedat amb 
gent que estava disposada a ajudar-los a poder fugir. Era 
un d'aquests. No sabrem mai quant cobrava. Potser ho 
feia de franc. Hi ha coses que no es fan només per diners. 

El cas és que, com que els tres germans vivien de fer 
llenya i carbó, i com que la guàrdia civil buscava en 
Francesc, hi havia èpoques que treballaven amagats 
cap a la banda dels Àngels, entre Sant Martí Vell i Ma-
dremanya. Segons va dir-nos en Jesús Figuerola aquella 
tarda del 22 de juny, una vegada van venir a trobar-los 
un o dos homes que els van dir que volien fugir a França. 
Era o eren guàrdies civils camuflats. El cas és que en 
Francesc i, potser, els altres dos Paiella van pensar-se que 
se’n podien refiar. «No és molt perillós que estiguis aquí, 
fent el que fas?», va preguntar un d’aquells guàrdies a 
en Francesc. «Ui, gens! Mira si estic segur que fins i tot 
em faig fer els vestits a Bordils. D’aquí a uns dies, hi he 
d’anar a buscar uns pantalons que vaig encarregar», va 
contestar-li. En Francesc va morir a Perpinyà el 1986 o el 
1987. En Jesús, a Argelés l’any 1994. No es va casar mai. 

En Josep va morir el dia 8 d’abril de 1943 a Bordils. Tenia 
només dinou anys i el va matar la guàrdia civil. Va ser una 
cas de mala sort perquè els guàrdies estaven esperant 
en Francesc. «Si arriba a venir ell», ens va dir en Jesús, 
«les coses haurien anat diferent perquè en Francesc 
duia sempre un naranjero: la mateixa arma que tenia la 
guàrdia civil. En Josep, en canvi, aquell dia anava només 
amb una pistola.»

El dia que la guàrdia civil va matar en Josep, el petit 
dels tres Paiella havia acompanyat uns fugitius fins a la 
barca de Medinyà. «Com que he de passar per Bordils, jo 
també vinc», els va dir. Potser els va acompanyar perquè 
sortia amb una noia que sembla que era de Medinyà i 
la volia veure. El cas és que, després, va anar a recollir 
els pantalons que havia encarregat en Francesc. «Jo 
vaig sentir a dir al meu padrí», ens va aclarir en Jesús Fi-
guerola, «que, dos dies més tard que en Josep hagués 
mort, ell mateix va anar a Bordils i va preguntar què 
havia passat. Estava segur que no va ser el sastre Jou qui 
va avisar els guàrdies. Si no, en Francesc l’hauria pelat». 
Amb qui va parlar? No en tenim ni idea. Com va saber 
que tot va sortir d’aquell o d’aquells guàrdies civils ca-
muflats amb qui havien parlat dies abans? Tampoc. Per 
què aquell guàrdia o aquells guàrdies no van matar en 
Francesc el dia que hi van parlar a les Gavarres? Podem 
fer una hipòtesi: no sabien si hi havia algun altre maqui a 
la vora. No estaven segurs de poder fugir. 

Tornem a on érem. Segons va sentir explicar sempre en 
Gaspar Jou al seu pare, set o vuit dies abans que en Josep 

Francesc Serra amb Sabina, la seva dona, també a la Ca-
talunya Nord
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morís, en Francesc Serra havia entrat a la sastreria. Va ser 
el primer i únic cop que en Joaquim Jou i en Francesc 
Serra es van veure. «Sóc amic del ferrer de Juià», li va 
dir perquè se’n refiés. Els Paiella coneixien aquell ferrer 
perquè els esmolava les eines. Era també un home d’es-
querres. «Voldria que em féssiu uns pantalons», va de-
manar en Francesc. El sastre Jou li va prendre les mides. 
Van mirar la roba i en Francesc va triar un color blau me-
cànic. Van acordar el preu. «Quan ho recollirà?», va pre-
guntar el sastre. «D’aquí a una setmana», va contestar-li. 

Dos dies més tard, la guàrdia civil va presentar-se a can 
Vicenç de Bordils, mentre el sastre Jou estava jugant una 
partida de botifarra. «Surti», li van manar. El sastre Jou 
va sortir. «Ha pres la mida d’uns pantalons a un home 
que...?», van preguntar. Li parlaven d’en Francesc Serra. 
«No el conec», va contestar-los. Però els va dir que havia 
de tornar a recollir els pantalons. 

Després, durant tres dies, una furgoneta va estar 
aparcada a la carretera de Girona a Palamós, entre can 
Ferro i can Corretger, davant de la sastreria. Ningú no 
sabia què hi feia. A dins hi havia tres guàrdies civils. Dos 
anaven vestits de paisà; l’altre era el tinent. Tal com ja he 
escrit, però, qui va arribar aquell matí va ser el germà 
petit, en Josep Serra. Venia amb bicicleta.

No sabrem mai si aquell últim dia de la seva vida en 
Josep es va fixar en la furgoneta. La devia veure, però 
segur que no va malfiar-se’n. Va entrar a la sastreria, va 
dir qui era, va demanar els pantalons del seu germà, va 
pagar i va sortir. Els guàrdies ja l’esperaven. «Alto!», van 
cridar. Però ell va arrencar a córrer. Va tenir por perquè ja 
l’havien apallissat algun altre cop? Hi va tenir alguna cosa 
a veure aquell robatori de què l’acusaven? Tampoc no ho 
podrem saber mai.

Primer, van disparar-li una ràfega i no el van tocar. 
Després, segons va sentir a explicar en Gaspar Jou, van 
tirar-li una bomba de mà i va caure. Els guàrdies van 
pensar que era mort i es van acostar. El primer de tots 
va ser el tinent. Es deia Manuel Calvo i Estévez. Va arribar 
allà on havia caigut en Josep, li va aixecar el cap per saber 
com estava i ell va treure la pistola i va disparar. El tinent 
va caure mort. Un moment després, en Josep també 
moria. Una altra ràfega. A Manuel Calvo Estévez van 
enterrar-lo a Girona. A en Josep, al cementiri de Bordils, 
directament a terra i sense avisar la família. No sé si algú 
ens sabria dir el lloc exacte. 

UNES NOTES FINALS

Los Sitios, que és ĺ únic diari que hi havia a les comarques 
de Girona en aquells anys, no va publicar res de tot el que 
han llegit fins aquí. El set d’abril, però, el dia abans que 
matessin en Josep, van publicar aquesta nota: «Francisco 
Serra Carreró y un tal "Andrés", ignorándose las demás 
circunstancias, se presentarán en el mismo juzgado en el 
plazo de ocho días». L’estaven esperant. L’haurien matat i 
aquestes ratlles potser haurien servit com a prova que el 
buscaven. En el registre de defuncions de l’Ajuntament 
de Bordils, no costa trobar la inscripció d’en Josep Serra. 
La signa Camil Pujol, que llavors era el jutge; Esteve Faura 
era el secretari. Josep Serra va morir a les deu del matí, 
escriuen que de traumatismo. Oficialment, tenia vint-i-un 
anys i no dinou com deia en Jesús. Potser tenen raó. Però 
nosaltres tenim el dret de no creure’ns-els. 

Durant un o dos anys vaig estar obsessionat amb la his-
tòria dels germans Paiella. Sovint, encara hi penso. No em 
podia treure del cap tot el que sabia d’en Francesc Serra, 
d’en Franciscu, tal com li deia a vegades en Jesús. Encara 
em costava més deixar de pensar en la vida d’aquell noi 
que es deia Josep i que va morir a Bordils, massa jove. 
N’hi ha que expliquen que, quan fugia de cal sastre Jou, 
va entrar en una casa veïna i que hauria pogut escapar 
si no hagués trobat tancada la porta que duia a l’hort. 
Potser, doncs, no l’haurien matat i potser, doncs, tampoc 
en Francesc i en Jesús Serra no haurien marxat mai de 
nou cap a França. Per no tornar. A vegades, el destí dels 
homes depèn de com troben una porta. Depèn de si la 
poden obrir. També el dels països com Catalunya.

Xavier Cortadellas

Els tres germans Paiella: Francesc, Josep i Jesús Serra 
Carreró, poc abans de la guerra
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Una estesa de bosc de pins, faigs, alzines, ginestes 
i brucs entre els termes de Foixà i Colomers. Base 
sorrenca. La negligència administrativa també 
té virtuts accidentals: el camí per arribar a Sidillà 
no està gaire (o gens) indicat. El bosc amaga les 
parets grises de l’ermita i els basaments de les 
cases que s’hi arraïmaven. A l’ermita de Sidillà, te 
la trobes quan ella vol.   

S’hi pot arribar des de dues bandes, per ponent 
o per llevant. Per ponent el camí és més em-
boscat: un corriol que s’estreny fins al punt de 
no admetre que dues persones puguin caminar 
una al costat de l’altra. Per la part de llevant és 
més net, però també més laberíntic, perquè el 
camí de sorra es ramifica en tants altres camins 

El poblat i l’ermita de Sidillà. Fotografia de Martí Vila

L'ermita de Sidillà

Sant Romà de les Arenes (o també 
Sant Romà de Sidillà) és una ermita 
preromànica situada a prop de la lle-
ra del Ter. Pertany al municipi de Foi-
xà. Va ser construïda entre els segles 
x i xi. Actualment és una construcció 
inclosa en l’inventari del patrimoni 
arquitectònic de Catalunya.

TE LA TROBES QUAN ELLA VOL

S I D I L L À
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que un no pot estar del tot segur 
de si ha agafat la direcció correcta. 
El paisatge multiplica aquesta 
confusió. El camí queda enclotat, i 
la vista del caminant no distingeix 
res més que branques i capçades 
d’arbres. 

En els 400 metres que cal fer des 
de la carretera veïnal per arribar a 
l’ermita, les dunes sempre canvien idènticament 
a si mateixes. 

Per guiar-s’hi, tampoc no serveix de gaire gran 
cosa haver-hi estat abans. Perquè amb pocs 
dies, les ondulacions de sorra ja s’han modelat 
d’una manera diferent i els nombrosos visitants 
de l’ermita hauran fressat sense saber-ho un nou 
camí dins del camí matricial, una sendera que 
s’assemblava a l’anterior però que ja no és la ma-
teixa i que, al cap de poc, quedarà suplantada per 
una nova mutació minimal. Hi ha la solució del 
gepeessa, és clar. 

Però –almenys per mi– és just que el recorregut 
fins a l’ermita sigui sempre intuïtiu, fins que ella, 
l’ermita, decreti que ja hi ets.

Sidillà transfereix una qualitat de miratge i de na-
turalesa nòmada. Ho modelo a la meva manera, 
segurament amb alguna incorrecció. Sidillà era 
un poble altmedieval. I ha estat un poble lite-
ralment colgat per la història i oblidat per l’admi-
nistració. Va ser abandonat entre els segles xiii i 
xiv, potser perquè la pesta va matar els seus habi-
tants, o potser, més probablement, per l’avanç as-
solador de les dunes gegantines que van arribar 
quan el comte d’Empúries va tenir la pensada de 
desviar el curs del riu Ter. 

Segur que molta gent, bosquerols o caçadors 
de bolets, tot ignorant-les, havien passejat pel 
cim d’aquelles parets quan el poble encara 
estava enterrat sota la sorra i quan encara (últim 
quart del segle xx) ningú no sabia que quedaven 
aquells vestigis. El poble va ser redescobert 
pels volts dels vuitanta del segle passat, quan 
un grup de pagesos extreien àrids a la zona. Es 
veu que mentre removien la sorra els va sor-
prendre com despuntava un conjunt de pedra 
orgànic i estructurat, que va resultar ser el cam-
panar de l’ermita. Van desenterrar el poblat amb 

tota la cura amateur de què van 
ser capaços. Conservada sota la 
sorra, va aflorar l’església prero-
mànica amb el conjunt de cases al 
seu voltant que avui podem con-
templar. 

A l’interior de les cases van tro-
bar-hi restes de ceràmica ro-
mànica, visigòtica i medieval, 

estrats d’èpoques. Tot el poblat transferia i trans-
fereix  una ineluctable impressió de soledat, de 
soledat abandonada. 

Després de molts intents de l’Ajuntament de 
Foixà i de particulars per conservar aquest pa-
trimoni, inicialment el departament de Cultura 
de la Generalitat va negar la declaració del poblat 
com a bé cultural d’interès nacional. 

El fet que em va cridar més l’atenció d’aquella 
negativa inicial va ser llegir que els tècnics 
de Cultura havien desestimat una restauració 
sencera de Sidillà perquè, en aquell lloc, «en el 
passat no s’hi van produir actes històrics o socials 
que siguin rellevants».

És il·luminador rellegir i paladejar la frase: «en-el-
passat-no-s’hi-van-produir-actes-històrics-o-so-
cials-que-siguin-rellevants».

No van ser rellevants, la gent que va viure en 
aquell indret. És un diagnòstic que expel·leix la 
importància decisiva de totes les vides, també de 
les «vides petites», si és que n’hi ha, de vides que 
siguin minúscules. 

En el passat, en el present, en el futur: quanta 
gent no queda consignada com a irrellevant, 
categoritzada com a no-important? Legions 
humanes que només seran valorades d’una 
manera capiculada: per explicar la infrahistòria, 
per xifrar l’oblit colgat de sorra, aquest sotabosc 
que cobreix la Història i que cobria l’ermita de 
Sidillà. 

Per sort, avui Sidillà és objecte de tasques de con-
servació molt encertades. Sidillà, esperit matèric.

Lluís Muntada

«Per sort, 
avui Sidillà 
està essent 
objecte de 
tasques de 

conservació 
molt encer-

tades.»
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Però no: els temes no s’esgoten, perquè el present 
trepida, sota nostre i a desgrat nostre, de fets que s’en-
cadenen els uns als altres sense ni tan sols deixar-nos 
respirar. Hom viu a la zona de la Llera, coneix els seus 
habitants, civilitzats i tranquils, mira el seu paisatge, 
ordenat i rural, aquesta terra en què d’un poble es 
veu el campanar de l’altre, plena de camins i masos on 
se senten cantar perfectament les més diverses aus, 
on es contemplen horitzons nevats i passen tots els 
vents amunt i avall, i llavors recorda els joves amb qui 
ha parlat i tingut tracte tots aquests anys, gent amb 
gust i coneixement, i hom diria que el món és bo i està 
en pau amb si mateix. Però estem en un miratge real 
que no sembla veure les llargues ombres dels temps 
en què vivim, les ombres nascudes a tants llocs del 
planeta en què el nostre miratge no es produeix mai, 
on falta tota mena de civilització i tota mena de se-
guretat, les ombres d’una globalització enormement 
injusta que ens arriba per les notícies, però també 
pels que arriben aquí a ser allò que en altres llocs no 
poden ser. Els temes d’aquestes ombres universals 
s’acumulen: el futur dels joves d’ara, arreu; la confusió 
que es genera en aquest món confús, on passen coses 
com ciberatacs a gran escala i guerres que ningú para, 
mentre tothom parla i parla i parla...; la mentida estulta 
(o sigui, conscient i amb mala fe) d’aquells que parlen 
de postveritat (quin terme més absurd, que desafia 
tota lògica: és un impossible un més enllà de la veritat, 
car la veritat és un absolut: o és o no és); o l’enorme 
confusió actual entre valors i realitat (què és un valor?, 
pot preguntar algú molt jove, completament ignorant 
que una vida humana es mesura en actituds clares en 

relació a qualsevol cosa, o sigui un valor); o, encara 
pitjor, la confusió entre real-real i real-virtual, i com 
aquest últim guanya la partida gairebé cada dia: pan-
talles negres, forats negres en el cervell per on se’n va 
la realitat real rere clavegueres publicitàries, i milers 
de productes narratius completament tòxics, intel-
lectualment tòxics, sota l'aparença d’innòcues sèries 
o dibuixos o videojocs... O com pot ser que, ara que 
vivim temps universals i ho coneixem gairebé tot de la 
realitat, als occidentals ens hagi tornat la por? Per què 
a tants llocs d’Europa i dels Estats Units, on, es digui 
el que es digui, es segueix vivint molt millor que en la 
majoria de països del món, hi ha tornat la por? 

No s’esgoten els temes. Cadascun d’ells pot provocar 
una llarga discussió, són actuals i ens afecten, encara 
que les tardes d’aquest tros de món, i ara més que ve 
l’estiu, siguin d’allò més plàcides. Avui no queda espai, 
però si hi ha propera ocasió mirarem d’aprofundir-hi; 
una cosa que no està gaire de moda: pensar, saber de 
i mirar profundament una cosa. Ara tot passa, lleuger 
com un vent de marinada. Però la saviesa diu, i el pagès 
sap, que el primer vent que tomba la fulla assenyala 
segur la tempesta que no sentim. Heus aquí el tema 
profund: podrem seguir, a la Llera, essent seguidors 
de Virgili, el poeta romà que va marxar de la ciutat per 
poder viure tranquil? Perquè els temps, com diu el 
poeta modern (i recent Premi Nobel), sempre canvien. 
Però aquesta vegada què diu el penell: per millorar o 
per empitjorar? O potser giravolta sense sentit?

Josep Maria Uyà

Ombres 
universals
Bé, ja ha arribat el dia de parlar de 
qualsevol cosa a La llera del Ter, una 
revista local amb vocació universal, 
el dia temut per l’articulista convidat 
per la jove generació... 

HA TORNAT LA POR?

E L S  T E M E S  N O  S ' E S G O T E N
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ASSEMBLEES TERRITORIALS DE BORDILS, CELRÀ, FLAÇÀ I SANT JOAN DE MOLLETE N T I T A T S

Una de les acusacions que es llancen contra el mo-
viment independentista és que els seus dirigents 
s’han oblidat dels problemes reals de la gent. I, 
dades en mà, és justament el contrari. 

És, precisament, la incapacitat de resoldre aquestes 
qüestions quotidianes allò que ha motivat que 
moltes persones que mai no s’havien declarat inde-
pendentistes avui votarien Sí en un referèndum. 

Hi ha dues grans traves: recursos i poder polític real 
per fer les coses. Cada any els catalans, votin el que 
votin, paguen en impostos 16.000 milions d’euros 
que després no retornen a Catalunya en forma d’in-
versions. 

Amb aquests diners de més, la Generalitat tindria 
garantides cada any les partides de Sanitat, Edu-
cació i Transports. 

Però al marge d’aquest greuge econòmic, que 
suposa un fre en el desenvolupament de qualsevol 
país, hi ha una altra qüestió que canviaria si Cata-
lunya tingués total llibertat de moviments: poder 
decidir sobre cada àmbit de la vida. Sense anar més 
lluny, en els últims anys el Tribunal Constitucional 
ha tombat desenes de mesures socials ja aprovades 
pel Parlament. 

És el cas conegut de la pobresa energètica, però 
també la possibilitat de cobrar un impost als bancs 
per a grans fortunes, protegir els ciutadans que 
han estat estafats per hipoteques o preferents, 
cobrar un impost per cada pis buit per dedicar-lo 
a lloguer social o fer polítiques d'igualtat entre 
homes i dones. 

Totes aquestes mesures, que res tenen a veure amb 
el 9N, es podrien aplicar si no fos que aquest alt 
tribunal les ha suspès a instàncies del govern es-
panyol considerant que la Generalitat envaïa com-
petències. És allò que la saviesa popular resumeix 
dient que «o juguem tots, o punxem la pilota». 

Doncs bé, el govern espanyol ha punxat vint-i-dues 
pilotes en els últims quatre anys.   

Jofre Llombart,
periodista

Assemblees Territorials de Bordils, Celrà, Flaçà i  
Sant Joan de Mollet

O juguem 
tots, o 
punxem 
la pilota
La incapacitat de resoldre qüestions 
quotidianes ha dut moltes persones 
que no s'ho plantejaven a voler la 
independència. 

VINT-I-DUES PILOTES PUNXADES
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De tant en tant, joves amb esperit de gresca or-
ganitzaven una celebració hedonista i sorollosa. 
L’autoritat rebia una queixa per telèfon i des-
muntava la paradeta abans no s’acabés la jornada. 
Però aquell dia no. En aquell moment es donà 
una casualitat còsmica, un alineament astral, 
que féu els participants de la festa immunes a 
la llei. Com? Una sèrie de casualitats històriques 
van fer que el tros de terra escollit per fer la festa 
fos frontera entre tres municipis. Una rave (nota 
al peu per a franciscans i altres ens de pell fina: 
«Festa il·legal que se sol fer en llocs abandonats 
o zones rurals i comporta ritmes binaris en excés, 
gossos, flautes i infinites hores posteriors de mirar 
bigues i castigar maxil·lars. Res a veure amb l’hor-
talissa homònima») que feia temps que buscava 
un emplaçament ideal on deixar-se gaudir, va 
trobar en aquest racó de la llera del Ter una pro-
tecció diplomàtica immillorable: per accedir-hi, 
calia passar per Bordils, però la bacanal en si 
tenia lloc entre Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls, 
i vorejava també Sant Joan de Mollet. Adjuntem 
detall d’aquest caprici geopolític. 

Els molletencs i bordilencs foren les víctimes 
principals dels decibels desbocats durant dies 
sencers, però la seva frontera arribava amb prou 
feines als cotxes aparcats dels raveros, i vessar una 
venjança sobre els Opel Astra i les Volkswagen 
Transporters els semblà innoble. A més d’impro-
ductiva, una actuació semblant encara hauria 
retardat més el desallotjament. Cervianencs i 
santjordiencs, en canvi, tenint territoris ocupats 
i potestat administrativa per actuar legalment, 
quedaven a l’altra banda del riu, lluny del soroll 

De la frontera natural 
i l'artificial

La rumorologia popular explica una 
llegenda que va tenir lloc en un mo-
ment indefinit d’aquell període que 
passà tan fugaçment que potser ni 
tan sols us en vau adonar: la dècada 
entre el nou mil·lenni i el 2010. 

QUINS CAPRICIS DE L’AIGUA FAN 
QUE A VEGADES SIGUI FRONTERA I 
D’ALTRES NOMÉS UN OBSTACLE?

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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i les molèsties i aïllats per les frondoses capes de 
vegetació dels marges. 

Per tant, la gresca seguia. Els batecs dels mons-
truosos equips de so van mantenir allunyats els 
bernats pescaires de la zona durant encara uns 
llargs dies. 

Finalment, quan les viles afectades pel soroll 
i les viles propietàries dels terrenys van acon-
seguir formar una aliança per enviar-hi un tècnic 
ambiental a prendre nota de les irregularitats, 
aquest va trobar-se poca cosa més que esbarzers 
aixafats, roderes de cotxes i un jersei de la selecció 
del Camerun que algú s’havia deixat estès en una 
branca. L’experiència d’aquells místics fugitius de 
l’oci i la gresca s’havia completat amb èxit gràcies 
al caire diví d’aquell meandre del Ter.

Tal indret ens sembla el destí ideal per traçar una 
ruta per la frontera aqüífera. L’inici, el congost, 
on el riu deixa enrere la supremacia de la capital. 

Volem descobrir quin paisatge amaga aquesta 
frontera natural entre els pobles de les dues ribes 
del Ter. Quins capricis de l’aigua fan que a ve-
gades sigui frontera i d’altres només un obstacle?

Un demana a un riu que sigui riu. Això és, na-
vegable i límit d’alguna cosa. Aquest no. Uns 
barbs amanseixen els rierencs del fons amb les 
seves panxes sucre morè, unes escates vigilen –
com ulls– en les aglomeracions d’algues que se-
gueixen el curs distès i compassat de les aigües. 
Cabelleres al vent s’omplen de mirades. La fi-
guera, el pollancre i el salze aixafen la llera, com 
mareselves que guanyen paret d’una catedral 
gòtica, per adonar-se que el mur ha cedit. La nau 
és ara ruïna. El nou enginy natural, presa de fa-
bricació espontània, reclama deixes, romanalles, 
parracs i joguines d’infant. Policramats desigs 
de baixada accidentada, regals de reis de gent ja 
granada s’acotxen entre fruits, plomes i bromera. 
El curs de l’aigua despinta dòcilment el roig pujat 
d’un passejador per als primers passos. 
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Cafè amb llet. L’aigua ens espera amb la flaire de 
l'aterratge en bagul de vells trastos vessats arreu. 

Mirat des d’aquí, marge galant, el riu és el croquis 
d’un llom de fera de tir. Mesell. Ens embarquem 
a l'altura d’on la séquia Vinyals travessa la via del 
tren, un cop ja ha baixat congost avall; aquest 
últim, deixat enrere, ens permet canviar una 
remor mecànica per una lleu tamborinada. El 
curs fa un colze i l’aigua, prenent les irisacions de 
les plomes del gall, lluu en el seu moviment pe-
tulant. Es mou, fent tentines sordes de simfonia; 
s’agrada. Continuem. 

D’un plegat, passant la primera frontera im-
portant, d’entre les boires baixes i el borrissol de 
la primavera, en surt la figura balba, enfangada 
però senyorívola, d’un miratge de les ombres, 
profunditat medieval, capitost de temps enllà. 
L’és o no l’és? Ramon Berenguer I, cenyidor de tot 
de jous, de Can Fanga el mestre gran, el primer a 
encapçalar el fet de pujar a Girona sense neces-

sitat d’Avant, en el·lipsi temporal, fera de cort, 
cap i casal. Oceànide revingut, amb la testa ben 
curulla de cladophora verda, qui serà l’últim 
senyor forà del casal de Cervià ens observa sense 
veure’ns, porta un bon tom a la mà. 

Ens servim del Pellas y Forgas, la seva Historia 
del Ampurdán en edició facsímil ens saluda re-
mullada, per entendre la comtal visitació en nai-
xement de Venus:

Estuvo Cerviá en sus primeros tiempos en dominio 
único de los condes de Barcelona. […] Lindaba en-
tonces el término municipal de Cerviá al Oriente con 
las fronteras del condado de Ampurias, al Mediodia 
con Riusech y Bordils, cerrábale el riachuelo Fargat 
á Poniente y alcanzaba por el lado de tramontana 
los términos de las villas de Ladrons y Fallines.

Així doncs, sense adonar-nos-en, hem remat fins 
a les portes d’unes terres que en realitat eren 
un casal més gran. Pueril i anacrònic, el comte 

45



46

branda unes taules que tenen més de Salvació 
que no pas de Deuteronomi; tampoc fan falta 
com a flotador, l’aigua ens arriba als turmells. 
Put…, a més a més. 

Ara Ramon és el garant d’aquells primers barce-
lonautes que es cregueren la desfeta visigòtica, 
preludi del dret català. Ara bé, no vol ser carca: el 
passat ja és més enllà, ara els llibres de meravelles 
són coses palpables, canònic i ja. Entre el voler i 
el doldre, la puta i la Ramoneta, noves pràctiques 
feudals. 

Amb Almodis de la Marca reparteixen bacallà: 
cúries, jutjats i vegueries…, ara ens ho demos-
trarà. 

Però, ep! Nosaltres voldríem saber si ell estava 
més bé al castell de Cervià, al de Montjuïc o a les 
Gavarres; quin tou va ajudar-lo a rumiar les cam-
panyes de Saraqusta; per on creuava el riu, a peu o 
a cavall, de Celrà al monestir per posar pau i treves; 
i per on el traspassarà –en muntura endimoniada, 
raça comte Arnau– en el seu deambular de pur-
gatori per saecula saeculorum, que ens parlaria de 
les anades i vingudes del riu, les seves crescudes 
fruit d’inundacions, de terres guanyades al riu per 
anacoretes camperols medievals, o per quirúrgics 
enginyers postfranquistes. 

Ni cas! La nostra embarcació s’ha desviat em-
barrancant a la figuera més ufana de la regió. 
Blanca llet ens provocarà butllofes. Irritats ens 
desensonyem. Poc que ho devem haver vist pas 
bé això. Ni flaix, ni trompetes ni al·leluies. 

Deu ser el grau d’aquesta cervesa casolana, 
que ara està tan de moda i ha aprofitat la bossa 
estanca i els vint-i-set graus atípics d’un mes 
d’abril per fermentar encara més. 

Prosseguim. Arribem al punt final que és, per exi-
gències del guió, les ribes més properes als camps 
atacats per la xacra de la festa il·legal. Fruits secs 
per deixondir una fisiologia sedentària en hiatus 
de cap de setmana. 

Trobem la fita que hem bastit, hores abans, a 
manera de recordatori per atènyer terra ferma 
amb sort i de manera poc ridícula. Tres pedres ben 
disposades, un CD vell per enlluernar-nos en cas 
de badada. Retirem la petjada humana, que no 

fos cas que… Fills de justiciers del planeta –«els 
petits canvis són poderosos» és el mantra–, tras-
tocar el medi ens deixa una pena que –vulguis no 
vulguis– desassossega. I descobrim una pàgina 
sota l’última pedra. Una esgrogueïda porció dels 
Usatges de Barcelona:

Si alcun dóna son feu a altre, o enpenyora, o aliena, 
menys de consentiment de son senyor, si·l senyor o 
sab e contradiu, emparar pot aquel feu quant que·s 
vulya. Si alcú contradirà a son senyor la postat de 
son feu axí com dar-la-li deu, e·n sofer reptament, 
si·l senyor pot pendre aquel feu. 

E si li contradiu om lo feu ni·l servici del feu, aurà 
leser lo senyor d’emparar lo feu e tenir en domini 
entrò que·l servici perdut haya esmenat en doble, e 
ben asegurat que d’aquí enant no li sia contradit.

En prenem nota, Ramonet, en prenem nota.

Telm Terradas i Eloi Sànchez
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