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Sant Joan de Mollet

Celrà

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



E D I T O R I A L

La tardor ha tirat totes les fulles a terra i els 
arbres queden despullats. El fred ja és aquí, 
els camps queden blancs de rosada a primera 
hora del matí i ja correm amb la bufanda i els 
guants. Si el fred arriba, vol dir que esteu a punt 
de llegir un altre número de la revista La Llera 
del Ter. 

Aquest cop entrareu en un museu amagat, 
topareu amb un viatge magnífic, amb records 
del passat i experiències úniques, amb castells 
medievals… Però també amb la realitat que 
ha patit i pateix el nostre entorn. Les torres 
d’alta tensió marquen el paisatge i l’aigua del 
Ter fa molts anys que no segueix el seu curs 
natural. Coneixereu les trajectòries d’un actor 
celranenc i d’un artista bordilenc, gaudireu de 
noves veus i dels ulls d’en Martí Navarro, que 
fotografien els millors racons de la llera del Ter.

La Llera del Ter es teixeix com una bufanda: es 
comença a filar mesos abans no arribi el gelat 
hivern i sigui necessària diàriament. La bu-
fanda es va fent a hores lliures, als vespres o un 
dissabte al matí, a poc a poc, però conscient 
que al desembre ha d’estar llesta. Aquí teniu 
la nostra bufanda. Després de mesos prepa-
rant-la, volem que la gaudiu al costat del foc 
o asseguts a fora parant l’imprescindible sol 
d’hivern.

La Llera del Ter no s’identifica necessàriament amb 
l’opinió dels articles signats.

Fotografies: Martí Navarro Molina
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L A  L Í N I A  D ’A LTA  T E N S I Ó  A  L A  L L E R A  D E L  T E RR E P O R T A T G E

Hi ha esdeveniments que ens fan de mirall del 
país que som. Que la gran companyia Red Eléc-
trica de España presenti un nou projecte agressiu 
amb el nostre territori diu molt d'ells; però la res-
posta que han donat els veïns i veïnes i els con-
sistoris dels quatre municipis afectats diu encara 
més de nosaltres.

A banda de la versió oficial, no ens podem oblidar 
mai de l’altra cara de la moneda. És tan fàcil com 
dir que cada història té la seva contrahistòria: la 
que és explicada des de dalt, la que resisteix i lluita 
des de baix.  

Risc medi-
ambiental  
a la llera 
del Ter

«El món no sobreviurà molt més temps 
captiu de la humanitat.»
Daniel Quinn

OPOSICIÓ A LA LLERA DEL TER PER 
LA CONSTRUCCIÓ D'UNA LÍNIA 
D'ALTA TENSIÓ 

Torre d'una línia elèctrica d'alta tensió.  
Fotografia de Martí Navarro
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EL PROJECTE

A l'abril del 2017 els ajuntaments de 
Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter van 
rebre una notificació amb tota la in-
formació relativa al projecte tècnic 
de construcció d'una línia aèria de 
transport d'energia elèctrica, de 
simple circuit i 220 KV, que preveu 
connectar la subestació elèctrica de Juià amb la de 
la Farga. 

El projecte tècnic presentat per Red Eléctrica de 
España dictamina que la línia d'alta tensió ha de 
passar pels municipis de Juià, Celrà, Bordils i Cervià 
de Ter i té previst que es construeixin 20 torres de 
fins a 60 metres d'alçada.

REACCIONS DELS VEÏNS I VEÏNES I 
DELS DIFERENTS CONSISTORIS 

Des que els consistoris, les entitats i els veïns i 
veïnes dels diversos municipis afectats van tenir co-
neixement del projecte de Red Eléctrica de España, 
es va començar a gestar l'oposició a la construcció 
d'aquesta línia d'alta tensió.   

MOTIUS PER OPOSAR-S'HI

Des del mes d'abril fins a dia d'avui, ajuntaments i 
implicats en la lluita en defensa del territori i el medi 
ambient no han deixat de repetir els múltiples ar-
guments d'oposició a aquest projecte energètic. Els 
recollim i exposem a continuació: 

U- Els afectats consideren que, després d'examinar 
tota la documentació que se'ls va presentar, no 
hi  ha motius suficients per justificar la necessitat 
de dur a terme l'esmentat projecte energètic. En 
primer lloc, sostenen que la justificació de la ne-
cessitat de construcció de la línia elèctrica hauria 
de demostrar—cosa que segons ells no fa— que 
realment l'actual xarxa no permet garantir la co-
bertura de la demanda mitjana horària ni de la de-
manda punta, amb estudis que parteixin de dades 
reals de la zona subministrada i no d'extrapolacions 
de dades generals. En aquest sentit, cal matisar 

que, en general, la demanda real 
mitjana horària a l'estiu (vinculada 
a l'increment d'usuaris pel turisme) 
es va situar l'any 2015 per sota de 
l'estimació feta pel «Plan de Desar-
rollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020» (40324 
MW de demanda real, en front dels 
43800 MW de demanda estimada).  
En segon lloc, els afectats sostenen 

que quan en el projecte s'esmenta la millora de l'efi-
ciència, s'oblida que el model basat en el transport 
a llargues distàncies no és precisament eficient, ja 
que durant les fases de transformació de voltatge 
es perd aproximadament un 20% de l'electricitat 
generada.

Dos- Es considera que la construcció és extrema-
dament inconvenient tant des del punt de vista 
paisatgístic com de riquesa agrícola. Els afectats 
sostenen que aquesta infraestructura elèctrica pro-
vocaria una important i irreversible agressió terri-
torial, mediambiental i paisatgística, malmetria de 
manera profunda i irreversible el patrimoni agrícola 
i hipotecaria el futur dels municipis afectats.

Tres- En la mateixa línia, es denuncia que l'es-
mentada línia aèria afectaria zones qualificades 
com a zones agrícoles protegides i com a zones 
rurals protegides. 

Quatre- Els afectats consideren que el projecte no 
garanteix suficientment que la salut de les persones 
que tinguessin a prop la infraestructura elèctrica no 
quedés afectada.

Cinc- Els veïns i veïnes denuncien que aquesta cons-
trucció provocaria importants danys econòmics de-
rivats de la pèrdua de valor dels sòls i dels immobles 
per on la línia aèria passés, que quedarien devaluats 
a causa de les servituds que en aquestes terres s'hi 
originarien, els danys paisatgístics i els riscos que 
comporta per a la salut tenir aquest tipus d'infraes-
tructures energètiques a prop, entre altres. 

Sis- Com a punt destacable, els afectats han 
acusat de manera clara Red Eléctrica de vulnerar el 
Conveni d'Aarhus —que regula internacionalment 
els drets que la ciutadania té d'informació, partici-
pació i presa de decisions en tot allò relacionat amb 
el medi ambient—, ratificat per l'Estat espanyol 
l'any 2004. Els veïns i veïnes denuncien que no hi 

«...la línia 
d'alta tensió 
ha de passar 

pels municipis 
de Juià, 

Celrà, Bordils 
i Cervià de 

Ter...»
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ha hagut un procediment real de 
participació ciutadana en la presa 
de decisions, no s'ha proporcionat 
amb la màxima transparència tota 
la informació disponible a les en-
titats, associacions, administracions 
i persones concernides i no s'han ar-
ticulat les taules de concertació ne-
cessàries per a la resolució de dubtes 
i consultes que es puguin originar. 
En aquest sentit, a més, entenen que la construcció 
de la línia aèria de transport d'energia elèctrica es 
vol dur a terme sense el consentiment, l’aprovació i 
la voluntat popular.

Set- Els afectats afegeixen com a últim punt de la 
seva llista de motius per a l'oposició el fet que el 
projecte elaborat per Red Eléctrica és del tot incom-
patible amb el planejament urbanístic de la majoria 
dels pobles afectats i amb el model energètic que 
reclama el futur. 

ACCIONS I MOBILITZACIONS

El projecte presentat per Red Eléctrica de España 
ha posat de manifest la capacitat mobilitzadora i 
la consciència social i ecològica dels nostres muni-
cipis. Des que es va conèixer la notícia, ajuntaments, 
veïns i veïnes i entitats han treballat de manera co-
ordinada per tal de fer front de manera conjunta 
al que es considera una amenaça per a la supervi-
vència de la riquesa ambiental i paisatgística dels 
nostres pobles. 

Abril Durant el mes d'abril, els ajuntaments de 
Celrà, Bordils i Cervià de Ter i l'entitat de Bordils 
Ateneu Popular La Pioixa van presentar al·legacions 
al projecte elaborat per Red Eléctrica de España,  
pels motius que s'han exposat anteriorment. 

Aquest mateix mes, l'entitat de Bordils Ateneu Po-
pular la Pioixa es va reunir en assemblea i va pro-
posar crear una plataforma que aglutinés tots els 
agents socials i polítics del territori que s’oposessin 
a la construcció d’aquesta línia elèctrica. Es va con-
vocar una reunió a la qual estaven convidats tots els 
veïns i veïnes, entitats i representants polítics dels 
municipis afectats. A partir d'aquesta trobada inicial 
es va constituir la Plataforma Salvem la Llera del Ter, 
moviment assembleari des del qual s'ha gestat i co-

ordinat la lluita veïnal contra aquest 
projecte energètic. 

Durant el mes d'abril es van rea-
litzar diversos actes informatius en 
els quatre municipis afectats i es va 
fer la presentació oficial de la Plata-
forma. Es va fer oficial, alhora, el ma-
nifest unitari contra la construcció 
de la línia d'alta tensió i es va iniciar 

la campanya de  recollida de signatures contra el 
projecte. 

Maig Durant el mes de maig els membres de la Pla-
taforma Salvem la Llera del Ter van continuar mobi-
litzant-se contra el projecte energètic i van explicar 
als veïns i veïnes dels diferents pobles afectats les 
característiques del projecte i la seva afectació. 

D'altra banda, el 21 de maig Bordils va acollir la 
Jornada Solidària amb la Lluita contra la MAT, en 
què membres de la Plataforma Salvem la Llera del 
Ter van poder intervenir per explicar la proble-
màtica i es van poder generar importants sinergies 
amb altres moviments ecologistes del territori.  

Durant aquest mes, l'Ajuntament de Celrà va 
aprovar en ple per unanimitat una moció de rebuig 
a línia d'alta tensió de 220 KV, que la considera inne-
cessària i molt perjudicial per als veïns i veïnes.  

Juny Durant el mes de juny, els alcaldes dels mu-
nicipis afectats, els veïns i veïnes i els membres de 
la Plataforma Salvem la Llera del Ter van fer un im-
portant esforç per donar a conèixer la problemàtica 
als mitjans de comunicació. En aquest sentit, es van 
realitzar nombroses entrevistes i reportatges a tele-
visions, diaris i ràdios locals i nacionals. 

Al llarg del mes de juliol nombrosos municipis van 
fer arribar el seu suport als afectats amb l’aprovació 
de mocions per manifestar el seu rebuig a l'es-
mentada línia d'alta tensió. L'Ajuntament de Sant 
Martí Vell i el de Palamós, el Consell Comarcal del 
Gironès i la Diputació de Girona van ser els primers 
a dur a terme aquestes accions. 

Juliol El 23 de juliol, la Plataforma Salvem la Llera del 
Ter va convocar una concentració reivindicativa a la 
carretera C-66, amb la intenció de donar a conèixer 
el seu ferm desacord amb el projecte presentat per 
Red Eléctrica. A la concentració s'hi van aplegar més 

«Des que es va 
conèixer la notícia, 

ajuntaments, 
veïns i veïnes 

i entitats 
han treballat 
de manera 

coordinada...»
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d'un centenar de veïns i veïnes dels pobles afectats 
i va tenir un important ressò als mitjans de comuni-
cació locals i nacionals. 

També durant aquest mes l'alcalde de Celrà i repre-
sentants de la Plataforma Salvem la Llera del Ter van 
reunir-se amb la comissió d’Empresa i Coneixement 
del Parlament de Catalunya per defensar la paralit-
zació de la línia d’alta tensió.

Agost-Actualitat Al llarg dels darrers mesos s'han 
dut a terme tota una sèrie de gestions encami-
nades a teixir ponts amb altres entitats ecologistes 
i naturalistes i a encarar la problemàtica des d'una 
perspectiva tècnica i legal, sense oblidar en cap 
moment la importància de la mobilització social. En 
aquest sentit, doncs, cal dir que els membres de la 
Plataforma Salvem la Llera del Ter s'han reunit amb 
l'Observatori del Paisatge de Catalunya, els Natura-
listes de Girona, la Societat Catalana d'Ordenació 
del Territori, el Síndic de Greuges, el Consell d'Inicia-
tives Socials per al Medi Ambient, l'Institut de Medi 
Ambient de la Universitat de Girona, el responsable 
de Territori i Sostenibilitat de Girona i el responsable 
d'Energia de la Generalitat a Girona.

Cal tenir en compte que la majoria d'aquestes tro-
bades s'han dut a terme conjuntament amb els al-
caldes de Celrà i Bordils i que, des que es va donar 
a conèixer el projecte energètic, els consistoris 
afectats han realitzat àrdues tasques d'oposició a 
la línia d'alta tensió, s’han reunit amb els respon-
sables polítics del projecte i han manifestat de 
múltiples maneres el seu desacord. Els alcaldes de 
Celrà i de Bordils han realitzat nombroses trobades 
amb els membres de la Plataforma Salvem la Llera 
del Ter per tal de coordinar les tasques a realitzar 
i fer traspàs d'informació. De moment, resten a 
l'espera de rebre resposta a les al·legacions que es 
van presentar contra el projecte de Red Eléctrica 
de España. 

Als veïns i veïnes els hagués agradat tenir tota la in-
formació sobre el projecte des del principi. L'esforç 
que han fet per recopilar dades i donar-les a conèixer 
ens ha de fer pensar en el que deia Xavier Vinader: 
No podem conformar-nos amb la primera resposta 
del poder. Cal que preguntem, repreguntem i con-
trapreguntem. Fins que la realitat surti a la llum. 

Mar Masfarré Irazola

Concentració a la carretera C-66 organitzada per la Plataforma Salvem la Llera del Ter, a finals de juliol
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Un dia l’emoció, el perill, la incertesa i la por van 
trucar a casa nostra en forma d’aventura. Concre-
tament, en forma de Mongol Rally, el ral·li benèfic 
més llarg del món. Consta d’uns 15.000  km i po-
dríem dir que és gairebé la distància més gran del 
món que es pot fer en cotxe sense creuar cap oceà; 
equival a un terç de la volta terrestre.

Les normes per participar-hi són molt senzilles: 
hi ha un punt de sortida, que en el nostre cas era 
Klenovà —un petit poble de la República Txeca— i 
un punt d’arribada, Ulaanbaatar, la capital de Mon-
gòlia. No hi ha cap ruta definida, cap etapa marcada 
ni cap tipus de suport logístic per part de l’organit-
zació. Encara hi ha un parell de normes més, però: 
el cotxe no pot tenir més de 1.200 cc i cal fer una 
aportació econòmica mínima de 1.000 € a una ONG 
per poder participar-hi.

Porta a l'Infern, República de Turkmenistan 

La solidaritat com a 
motor de l'aventura

Creuar Europa, Orient Mitjà i el cen-
tre d'Àsia fins a Mongòlia no és no-
més una aventura, és un procés d'au-
toconeixement, de posar els sentits 
al límit i sobretot, de descobrir que 
el món és petit i que la seva gent és 
excel·lent

EL MONGOL RALLY, EL RAL·LI 
BENÈFIC MÉS LLARG DEL MÓN

D E  F L A Ç À  A  M O N G Ò L I A  E N  C O T X ER O D A M Ó N
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Pista al desert de Mongòlia

En definitiva, que quan per casualitat algú em va 
parlar del «París-Dakhar dels pobres», que així és 
com algú anomena aquest ral·li benèfic, em va 
semblar que era la millor idea del món! Com podia 
ser que no n’hagués sentit a parlar abans? 

Era l’estiu del 2010 i em vaig proposar de parti-
cipar en l’edició del 2011. Només em faltaven els 
companys, el cotxe, la ruta, els visats, aprendre me-
cànica, geografia i els diners per fer l’aportació soli-
dària… En fi, que se’m girava feina per a aquell curs.

Com a bon orador que soc, vaig esperar l’ocasió 
oportuna per plantejar la idea a un bon amic, en 
Marcos. Eren les festes de Salt, i després d’un bon 
sopar ben regat amb vi i cervesa, li vaig explicar el 
projecte que tenia al cap. No sé si per les altes hores 
de la nit o simplement perquè és un bon amic, li va 
semblar una magnífica idea, així que després de 
dormir tot l’endemà —se’ns havia fet tard celebrant 
que creuaríem mig món—, vam començar a perfilar 
l’aventura.

El primer repte va ser trobar un cotxe barat, que 
no fos gaire vell i que no tingués un motor gaire 
potent. Vam començar a pentinar el mercat de ve-
hicles d’ocasió i, després d’algun petit desengany, 
vam comprar una furgoneta Seat Inca a un pagès 
de Llançà, que tal com ell mateix va dir: «Per fora 
no està gaire bé, però el motor està en perfecte 

estat!». En definitiva, la xapa estava abonyegada 
per tot arreu i a dins se sentia una pudor de cabra 
morta que et feia tirar enrere. Efectivament, ens va 
semblar que era la millor opció del mercat i la vam 
adquirir. Per una qüestió de practicitat, vaig posar el 
cotxe a nom meu i aquesta petita decisió va resultar 
molt transcendent al llarg del viatge, perquè a totes 
les fronteres havia d’anar a fer els tràmits jo sol.

Més o menys en aquest moment inicial de l’aventura 
se’ns va afegir el tercer membre de l’equip, la Laia. 
Suposo que en un inici no veia gaire clar, ni segur, 
emprendre aquesta peripècia, però de mica en mica 
es va anar engrescant i això de tenir un membre 
femení al nostre equip —què us haig de dir— ens 
semblava d’allò més enriquidor. Per exemple, creuar 
l’Iran amb una noia segur que seria molt més èpic 
que no pas fer-ho dos homenots barbuts tot sols. 
Així que, d’aquesta manera, vam tenir l’equip con-
figurat i tancat, però encara ens esperaven moltes 
sorpreses per viure.

El segon repte va ser decidir quina ruta havíem de 
seguir i això no és, ni de bon tros, senzill. Si agafeu un 
mapa i hi ubiqueu Mongòlia, veureu que entre Ca-
talunya i aquest país centreasiàtic hi ha una varietat 
infinita de camins per arribar-hi. A grans termes, po-
dríem dissenyar dues rutes principals. La primera, 
i més senzilla, és entrar a Rússia pels antics països 
de la Unió Soviètica —Ucraïna, Bielorússia, Lituània 
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i Polònia—. Aquesta ruta té la facilitat que, un cop 
entres a Rússia, ja no necessites cap altre visat fins 
a Mongòlia. Com que ens va sembla la manera més 
senzilla i òbvia de fer-ho, vam decidir no escollir-la. 
Ens vam decantar, doncs, per la segona opció, molt 
més difícil i complexa: seguir la Ruta de la Seda. Això 
implicava aconseguir una quantitat excepcional de 
visats i permisos amb molt poc temps. Per tant, vam 
comprar uns quants mapes de l’Àsia, d’Europa i del 
Pròxim i Mitjà Orient i ens els vam estudiar molt bé 
per decidir quins països creuaríem i quins esqui-
varíem. No cal que us digui que tots aquells que 
són estranys —o que simplement no sabíem ni que 
existien— els vam voler creuar tots.

Per començar, vam dividir el viatge en tres grans 
blocs: Europa, Pròxim i Mitjà Orient i l’Àsia. Vam 
mirar quins convenis internacionals tenia Espanya 
amb tots aquests països i quines esperances reals 
teníem de poder entrar-hi en cotxe. Per exemple, 
la Xina ens hauria agradat molt travessar-la, però 
havíem de rematricular el cotxe a la frontera i 
aquest procés podia durar uns sis mesos. Per tant, 
vam descartar el gegant asiàtic com a país a creuar. 

Europa va resultar força senzilla, ja que de tots els 
estats pels quals havíem de passar, només necessi-
tàvem visat per entrar a Sèrbia i, a més a més, te’l 
feien a la mateixa frontera, la qual cosa indicava 
que els primers 3.000 km els passaríem sense gaires 
complicacions frontereres.

El Pròxim i Mitjà Orient ja van ser una altra cosa i vam 
haver d’afinar molt quins papers necessitàvem per a 

cada país. Turquia va ser fàcil, perquè el visat també 
s’aconseguia a la mateixa frontera. Per tant, el primer 
obstacle real fou l’Iran, un país hermètic i alineat dins 
l’«eix del mal» per l’antic president George W. Bush. 
En el fons, no fou tan difícil: vam haver d’enviar el pas-
saport a l’ambaixada iraniana del Regne Unit amb 
unes quantes fotografies. El retrat de la Laia el vam 
haver de fer amb vel, perquè allà l’ús d’aquesta peça 
de roba és obligatòria per a totes les dones, siguin 
musulmanes o no. Només cal que ens imagineu 
anant-nos a fer les fotografies de carnet i demanant 
al bon fotògraf que en volíem unes quantes amb 
la Laia amb un mocador al cap. A banda d’aquesta 
petita anècdota, els tràmits van anar sortint bé.

Pel que fa als països de l’Àsia Central sí que vam neces-
sitar molta paciència. Es requerien visats per entrar a 
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Rússia i Mon-
gòlia, i per expedir cada visat trigaven més o menys 
un mes. Si sumeu quants en necessitàvem, veureu 
que no teníem mesos suficients per fer-los tots. Vam 
estar més de mig any sense passaport, passant-lo 
d’ambaixada a ambaixada, i omplint papers diversos 
i cada vegada més estranys per a cada país. Si us haig 
de ser sincer, aquesta burocràcia ens va portar molts 
maldecaps i trucades internacionals. Imagineu-vos si 
vam anar al límit, que vam marxar de Catalunya sense 
els passaports i sense cap garantia de tenir-los. Això 
implicava que tota la nostra aventura podia quedar 
simplement reduïda a una proposta d’aventura, però 
al final —i crec jo que amb una mica de providència 
divina— vam poder recollir els passaports a la Re-
pública Txeca sense cap dada errònia ni cap contra-
temps gaire complicat.

Altar d'ofrenes, Mongòlia
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Dels temes inicials, teníem 
pendent el finançament, així que 
vam decidir fer el que fa tothom. 
Vam buscar algun patrocinador 
menor que ens ajudés amb les 
petites despeses i fer moltes sa-
marretes amb el nostre logotip. 
No cal ni mencionar que la bona 
voluntat dels nostres amics i fami-
liars va ser més que generosa. Vam 
vendre més de 150 samarretes i 
això ens va proporcionar els diners 
necessaris per fer la donació a l’ONG Christina Noble 
Children’s Foundation, que s’encarrega d’acollir nens 
orfes de Mongòlia, i que vam tenir la sort de poder 
visitar quan vam arribar al país centreasiàtic.

Un altre tema que vam haver de solucionar fou 
l’adequació del cotxe a les necessitats del viatge. Un 
cop surts de la Unió Europea, les carreteres són, per 
dir-ho d’una manera fina, poc arreglades. Un cop ar-
ribes a l’Àsia, les carreteres són verdaderes trampes 
mortals; i un cop arribes a Mongòlia, les carreteres 
són inexistents. Per tant, vam haver de comprar un 
bon grapat de rodes —un joc de les quals era per a 
pistes de terra i sorra— i vam reforçar l’estructura del 
cotxe amb una barra de ferro al para-xocs per a hipo-
tètics accidents amb animals. I, el més important de 
tot, vam posar una planxa d’acer a sota el cotxe per a 
possibles impactes amb roques o ferms en mal estat. 
Penseu que sense aquestes petites alteracions del 
cotxe no hauríem creuat ni la meitat de països! Una 
de les altres petites modificacions que vam fer fou 
adequar la furgoneta per poder dormir-hi tots tres 

a dins. L’espai no era gaire gran i 
la llargada màxima era poc més 
d’un metre i vuitanta centímetres, 
però un bon amic fuster ens va 
muntar una estructura plegable 
a l’interior i val a dir que en més 
d’un desert centreasiàtic ens va 
salvar la vida de les serps, aranyes 
i escorpins. 

Ja per acabar els preparatius, 
només ens faltava el menjar, 

l’aigua i els aspectes sanitaris. Pel que fa al menjar, 
vam portar una bona previsió de llaunes i deshi-
dratats per no haver de dependre sempre de res-
taurants o hotels. Per a l’aigua, portàvem un dipòsit 
de 25 L i una ampolla de lleixiu apta per a purificar 
l’aigua per si les mosques. I una altra cosa molt im-
portant: vam comprar un adaptador de corrent 
perquè poguéssim carregar els mòbils i l’ordinador al 
mateix cotxe. En Marcos es va encarregar de portar 
un bon assortiment de música per al trajecte que ens 
venia al damunt. Tot i que tots tres tenim gustos mu-
sicals ben diferents, ens van acompanyar Lendakaris 
Muertos i Mamá Ladilla durant els més de trenta dies 
de ruta que vam fer. No faré més comentaris sobre 
l’aspecte musical, però podríem haver pensat millor 
quina música ens acompanyaria durant les llargues 
hores de creuar deserts i muntanyes. 

Poc abans de començar el viatge, la fortuna o els 
astres van fer que passés un dels episodis més de-
lirants que he viscut. Jo aquell curs 2010-2011 tre-
ballava a Figueres, i tot parlant amb un dels meus 

Mar d'Aral, Karakalpakstan a Uzbekistan
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nous companys, vaig comentar 
que aquell estiu me n’aniria a Mon-
gòlia. Ell, tot sorprès, em va dir 
que també hi anava. Jo li vaig ma-
tisar que hi aniria amb cotxe i que 
m’havia apuntat al Mongol Rally. 
Encara que sembli estrany, ell també 
s’havia apuntat a fer el mateix ral·li! 
Penseu que en total hi ha uns 150 
participants de tot el món, i que de 
Catalunya només érem tres equips. Nosaltres, que 
ens dèiem Ekitcat; ells, que es deien Micranois, i un 
tercer equip d’Igualada, els Xino Xano.

No sé quina probabilitat hi ha que dues persones 
que pensen fer el mateix viatge i que no tinguin cap 
amic en comú acabin treballant juntes i compartint 
tota aquesta aventura, però ja us asseguro que això 
ens va passar a nosaltres i que, des d’aquell dia, vam 
planificar, quadrar agendes i encomanar-nos als 
mateixos sants tots junts. Ells no tenien el trajecte 
planificat ni començat i nosaltres no teníem ningú 
que entengués de mecànica. Les mancances d’uns 
van quedar superades per les virtuts dels altres. I, 
encara diria més: amb l’equip Xino Xano la pro-
vidència no va ser menor. Els vam conèixer quan 
vam entrar a l’Iran. I tampoc va ser un encontre 
d’allò més normal. Mentre nosaltres esperàvem a la 
banda de la frontera turca, vam trobar una cartera a 
terra. Quan la vam obrir, vam veure que era d’un noi 
català i vam començar a cridar des del costat turc 
cap al costat iranià si hi havia un tal Jaume per allà. 
Doncs sí, bingo! Uns catalans vam trobar la cartera 
d’un català en una de les fronteres més hermè-
tiques del món. 

Aquest cúmul de casualitats va fer que creuéssim 
l’Iran tots plegats, i que visquéssim de primera mà 
el costat més humà i més radical d’aquest país. 
Primer de tot, només tenim paraules bones pels 
perses. Vam ser a l’antiga Tauris romana, l’actual 
Tabriz, una ciutat de més de dos milions d’habitants 
amb un dels basars més grans del món, i també ens 
vam poder banyar a la mar Càspia. Bé, tots no ens 
hi vam poder banyar per igual. La Laia, pel fet de 
ser una dona, tenia el bany restringit a una mena 
de presó per a dones on no podia entrar ni el mòbil. 
Si es volia banyar amb nosaltres, ho havia de fer to-
talment vestida. El vel també el va haver de portar 
cada dia, i fins i tot posar-se samarretes llargues que 
li tapessin el cul davant les mirades furtives dels 
guardians de l’ordre moral. 

No obstant això, l’Iran no fou ni molt 
menys el país més estrany pel qual 
vam haver de passar. El que s’enduu 
totes les nostres admiracions surre-
alistes fou Turkmenistan. És un país 
de parla turcmana, antiga república 
soviètica de majoria musulmana sui 
generis, governada per una dictadura 
paranoica que prohibeix allò normal 
i enalteix allò estrany. Per exemple, la 

capital, Aixkhabad, és feta tota de marbre, amb grans 
edificis blancs i impol·luts però sense habitants. Pre-
sumeix de ser la gran civilització mundial de la qual 
deriven totes les altres nacions. El ministeri amb més 
recursos del país és el Ministeri del Cavall, símbol na-
cional i orgull de tots els habitants, i és freqüent veure 
imatges del dictador Gurbanqulí Berdimujamédov 
a sobre el seu cavall amb la gran armadura d’or que 
llueix com a gran dignatari del país. Hi ha coses que 
estan totalment prohibides: no es poden mantenir 
relacions sexuals amb dones turcmanes sota pena de 
presó, ja que no volen embrutar la puresa de la sang. 
No es pot portar el cotxe brut, i penseu que un 90 % de 
l’estat és desert. Tampoc es pot escoltar música forta 
al cotxe. No es pot fumar al carrer; només és permès 
dins els bars i locals! No es pot anar borratxo pel carrer, 
és a dir, si agafes una bona turca, has de tornar amb 
taxi a casa o t’exposes a una detenció. I el millor de tot: 
si no tens feina, el Govern te’n dona. Et regala una es-
combra i, vinga, a escombrar el carrer. És l’únic país del 
món —juntament amb Corea del Nord— que no té 
taxa d’atur. Això s’ho poden permetre perquè són la 
quarta reserva de gas natural del món, la qual cosa fa 
que aigua, gas i llum siguin gratuïts per a tots els habi-
tants. Penseu que l’atractiu turístic principal del país és 
un cràter de 60 metres de diàmetre i 20 de profunditat 
on permanentment crema gas des del 1960! El lloc 
és conegut com la Porta de l’Infern. El preu de la ga-
solina és irrisori: nosaltres, com a estrangers, pagàvem 
5 cèntims al litre i perquè érem de fora, ja que ells ho 
tenien molt més barat.

En fi, que d’aventures en vam passar moltes i de molt 
diverses. Algunes ens van fer riure i d’altres ens van 
posar al límit, però vam poder arribar després de 
30 dies de viatge, 15.000 km a l’esquena i 14 països 
creuats. De tot el viatge, el més important és que vam 
poder comprovar que la gran majoria de persones 
del món són bones persones, i que ens van ajudar 
de manera altruista i alegra quan ho vam necessitar.

Pitu Pujol Vila

«De tot el viatge, 
el més important 
és que vam poder 

comprovar que 
la gran majoria 
de persones del 
món són bones 

persones»
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A B A N S  D E  L A  L L E R A Q U A N  E L S  P A G E S O S  E R E N  U N A  G R A N  F A M Í L I A

Llegim a la segona accepció de l'en-
trada corresponent del Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans que una ger-
mandat és una «associació benèfica, 
especialment per a socórrer els seus 
membres en cas de malaltia». La de 
Sant Joan de Mollet era la germandat 
de sant Abdon (o Abdó) i sant Senén. 
La de Bordils tenia sant Cosme i sant 
Damià com a patrons i protectors.
Les germandats asseguraven el 
sentiment de pertinença dels seus 
membres a un grup a través, previ 
pagament d’una quota mensual 
moderada, de la vetlla i l’ajuda di-
recta en cas de malaltia o de des-
tret i de la participació en una festa 
anual de gran lluïment

El maig de 1922 se signaven els estatuts de la ger-
mandat de Sant Abdon i Sant Senén de sant Joan 
de Mollet, que no es va extingir fins a mitjan anys 
setanta. Miquel Cros en va ser el soci fundador i la 
primera seu era al número 3 del carrer de l’Om. Els 
estatuts de la germandat, o Sociedad de socorros 
mútuos, es van publicar, a Girona, en un quadern 
de 22 pàgines. A la pàgina 2 hi havia un gravat dels 
sants protectors (amb una imatge del martiri al fons) 
i a la pàgina 3 hi constaven, escrites a mà, les dades 
personals del germà. Els 95 articles dels estatuts 
quedaven desglossats en els apartats següents: 
De la Hermandad y su objeto (articles 1-2). De los 
empleados (art. 3-5). De las Juntas generales (art. 
6-21). Del presidente (art. 22-26). Del Vice-presidente 
(art. 27). Del Vocal sin cargo (art. 28). Del Tesorero 
(art. 29-35). Vocales oidores de cuentas (art. 36). Del 
Secretario (art. 37-39). Del Clavero (art. 40-44). Del 
Visitador de enfermos (art. 45-48). Del Andador (art. 
49-51). De los hermanos (art. 52-80). Disposiciones 
generales (art. 81-95).

En un temps en què no existia l’assistència pública, 
la germandat era una garantia de protecció per a 
molts pagesos de Mollet i una eina excel·lent de 
cohesió, gràcies a les prestacions laborals i als ob-

Germans de blat
A SANT JOAN DE MOLLET I A BORDILS HI VA HAVER, FINS A LES ACABALLES DEL 
FRANQUISME, GERMANDATS DE PAGESOS REGIDES PER UNS ESTATUTS MOLT SIMILARS

Bartomeu Martí va arribar a ser president de la germandat de Mollet
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jectius lúdics compartits. La germandat assegurava 
el sentiment de pertinença dels seus membres 
a un mateix grup i regulava amb tot luxe de de-
talls les funcions assistencials. Segons diu l’article 
primer: «[La germandat] Tiene por objeto el socorro 
y auxilio de los hermanos enfermos e imposibilitados 
en el trabajo y al mismo tiempo festejar con pompa 
a sus Santos Patronos San Abdón y San Senen». 
Aquesta festa religiosa havia de ser «todo lo lucida 
posible a que permitan los fondos de la Hermandad».  
L’assistència a l’ofici, previ a les sardanes i al ball, 
«será obligatoria para todos los hermanos que no se 
hallen legalmente impedidos; y si alguno por cual-
quier causa no asistiere se le impondrán dos pesetas 
de multa» (art. 20).

La germandat molletenca celebrava anualment 
dues juntes generals ordinàries, el primer diu-
menge de gener i el primer diumenge de juliol. La 
falta d’assistència a aquestes juntes, i a qualsevol 
junta extraordinària, no només es penalitzava amb 
cinquanta cèntims (art. 8), sinó que hi estava pro-
hibida «terminantemente ... toda discusión política 
ni religiosa» (art. 9). Formaven la junta directiva el 
president, el vicepresident, un vocal sense càrrec, 
dos vocals oïdors de comptes, un tresorer i un 
secretari. La junta es renovava cada any i existia 
la possibilitat de la reelecció per a qualsevol dels 
càrrecs (art. 14).

Hi havia tres categories de germans: els protectors, 
que estaven exempts de pagar les quotes i no tenien 
veu ni vot a les juntes; els fundadors, que havien 
ingressat a la germandat durant els trenta dies 
següents a l’aprovació dels estatuts, i els germans 
de número, que eren la gran majoria. En aquesta 
etapa inicial de la germandat, els socis pagaven una 
quota d’entrada que augmentava segons l’edat (era 
de 5 pessetes si el germà tenia entre 15 i 20 anys i 
augmentava fins a les 20 si en tenia entre 35 i 40) i 
una quota fixa d’una pesseta mensual. Als 70 anys, 
si ja en duien almenys vint a la germandat, els socis 
es consideraven jubilats i quedaven descarregats 
de qualsevol servei personal i del pagament de la 
quota (art. 69). 

Alguns dels articles dels estatuts fan explícites les 
condicions que havien de satisfer els germans. És 
el cas del 56: «No podrá admitirse a nadie como a 
hermano que no presente certificación facultativa 
de que no padece ninguna enfermedad aguda ni 
crónica ni lesión que amenace su estado de salud ni 
tenga menos de diez y seis ni pase de cuarenta». O el 
65: «Es obligación de los hermanos adquirir hábitos 
de virtud y delicadeza, haciéndose con su comporta-
miento dignos de pertenecer a tan útil como piadosa 
Hermandad». 

La germandat comptava amb dos clavaris, encar-
regats de portar el llibre de registre dels germans, 

Josep Juncà va entrar a la germandat amb 12 anys. Al fons, una imatge de la processó el 1956, amb el pendó en primer terme

14



15

de cobrar-los les quotes i de lliurar-les al tresorer. 
També disposava de dos visitadors de malalts, 
que com a mínim cada dos dies anaven a veure 
els germans malalts i informaven el president de 
l’estat de la malaltia, «extendiendo las papeletas 
de vela siempre que sea por indicación facultativa» 
(art. 45 i 46). L’article 59 recollia l’obligatorietat 
de vetllar els malalts de les 10 del vespre a les 4 
de la matinada, fent rotacions entre els diferents 
germans.

L’article 73 dels estatuts establia la percepció, en 
cas de malaltia, de tres, dues o una pesseta diàries 
segons si la dolència obligava el germà a restar al llit, 
l’impedia treballar durant la convalescència o bé es 
tractava d’una malaltia crònica. Els germans que es 
negaven a col·laborar amb els malalts (llaurant-ne 
les terres, per exemple) eren penalitzats amb multes 
d’entre 5 i 10 pessetes. Això sí: «No será socorrido 
ningun hermano que adolezca enfermedades 
sifilíticas o venéreas ni de las que puedan provenir de 
riñas ni otros lances buscados» (art. 74). 

La vídua i els fills d’un germà difunt rebien 25 pes-
setes (art. 77). Tots els membres de la germandat 
estaven obligats a seguir el fèretre, en processó, des 
del domicili fins al cementiri. Qui desobeïa aquesta 
norma havia de pagar una multa de dues pessetes. 
La germandat tenia quatre torxes en propietat per 
acompanyar el Sant Viàtic (art. 89). La portada dels estatuts de la germandat

Doble pàgina dels estatuts de la germandat
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DOS SOCIS DE LA GERMANDAT

Nascuts tots dos el 1941, Bartomeu Martí i Josep 
Juncà van ser socis de la germandat des de ben 
joves. Martí recorda que «als 17 o 18 anys vaig ser-ne 
el cobrador. Ho vaig ser durant dos anys i havia 
d’anar a les cases dels socis, en diumenge, a cobrar 
les quotes». Els cobradors solien ser els germans 
més joves, que després assumien altres càrrecs. 
Martí va arribar a ser el president de la germandat 
durant dos anys, en substitució de Ramon Juncà. A 
l’última època, tenia com a insígnia un pin diferent 
dels de la resta dels germans, amb ornamentació al 
voltant de l'escut. Abans del pin, el distintiu de la 
germandat havia estat un llacet vermell amb una 
floreta al mig. 

Josep Juncà va entrar a la germandat amb 12 anys, 
no pas perquè ja fes de pagès, sinó perquè n’eren 
membres el seu pare i el seu germà gran, «i a mi em 
feia molta gràcia fer el mateix que ells; em feia sentir 
important». Va pagar la contribució fins l’últim dia. 
La quota mensual que Juncà i Martí recorden era 
de dues pessetes. «Alguns germans, molt pocs, pa-
gaven un duro per deslliurar-se d’algunes obliga-
cions», afirma Martí.

«Quan em vaig casar, el 1965, vaig anar a viure a Flaçà. 
No feia de pagès, però seguia pagant la quota i no 

em perdia mai la festa. Al final ja no hi havia cobrador 
i érem molts pocs socis. Ja no fèiem gaires reunions», 
recorda Juncà. La germandat es va extingir per falta 
de socis i també perquè cada cop es demanava més 
paperassa, atès que les atribucions de la societat 
s’havien equiparat a les d’una companyia d’assegu-
rances. L’accés dels usuaris a la seguretat social i als 
serveis mèdics va fer innecessaris els socors mutus. 
A més, la maquinària havia entrat definitivament al 
camp i feia una mica més fàcil la vida al pagès.

La germandat va arribar a tenir més de cent socis 
en un temps en què el 90 o el 95% dels molletencs 
eren pagesos. «Hi havia almenys un soci a cada 
casa», assegura Martí. I afegeix: «Abans els pagesos 
potser tenien quatre o cinc vessanes i eren molts 
pocs braços els que hi treballaven. Els de la família 
estricta, perquè gairebé no hi havia cap mosso con-
tractat. Ara són molts pocs pagesos, amb 120 o 125 
vessanes cada un. La germandat feia una tasca molt 
important. Si un pagès emmalaltia, podia arribar a 
perdre tota la collita. Era bàsic ajudar-se: vetllar un 
germà malalt, ajudar-lo a treballar el camp si se li 
havia mort el cavall, segar-ne el blat, batre... Els 
últims anys fins i tot demanàvem permís al capellà 
per treballar en diumenge, si feia falta».

Als anys seixanta, coincidint amb el creixement de 
la fàbrica de paper Torras Domènech de Flaçà, molts 
pagesos de Mollet se n’hi van anar a treballar. D’altres 

Insígnia del president de la germandat de Mollet
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van aprofitar el boom turístic i es van desplaçar a 
pobles costaners, com ara Palamós, per treballar so-
bretot en la construcció i en la restauració. «La feina 
de pagès era rudimentària, de subsistència; en canvi, 
el turisme permetia tocar diners», afirma Ramon 
Juncà. Alguns dels socis de la germandat encara van 
alternar durant un temps la feina al camp amb la 
fàbrica o amb altres ocupacions.

El pendó de la germandat sortia en processó el diu-
menge posterior a la festivitat de sant Abdon i Sant 
Senén, que s’escau el 30 de juliol. La processó ar-
rencava davant de la casa del caixer o tresorer i arribava 
a l’església parroquial. Després de l’ofici solemne, es 
ballaven una o dues sardanes a la plaça de dalt, a tocar 
de l’església, i en acabat es feia el ball, en un envelat o 
bé al pati de darrere de can Míliu, on també hi havia 
el molí i la tremuja. «La festa era molt lluïda», explica 
Juncà. «Es pagava entrada i hi havia molta ornamen-
tació floral. Bona part dels diners que es recaptaven 
amb les quotes es feien servir per sufragar la festa».

Amb el record de l’1-O encara molt fresc, Juncà re-
corda que cinquanta anys enrere ja va viure un 
referèndum. «Als anys 60 es va decidir que els socis 
de la germandat pagaríem un duro de càrrega, el 
mes de setembre, per assegurar que es podria fer la 
festa. Com que també es pagava entrada per al ball, 
hi va haver beneficis. Un soci va protestar per aquesta 
quota extraordinària, la cosa es va complicar i es va 

decidir fer un referèndum en diumenge per arribar 
a una decisió consensuada. Es va haver de demanar 
permís a la guàrdia civil. Havíem de tenir-los con-
tents, els guàrdies civils, que ens tenien ben collats i 
ens posaven multes amb qualsevol pretext».

Les votacions es van fer de viva veu i només hi va 
haver tres vots contraris a les cinc pessetes de la 
discòrdia. «Un guàrdia civil va venir a treure el nas 
a Mollet. No hi va haver cap problema perquè l’al-
calde, Joan Adroher, avalava la votació, i també hi 
havia un soci addicte al règim que ho supervisava 
tot plegat», recorda Juncà.

«A Bordils hi va haver una germandat similar, la de 
Sant Cosme i sant Damià, però em sembla que es va 
dissoldre abans que la nostra, potser perquè Bordils 
es va modernitzar més de pressa que no pas Mollet», 
afirma Juncà. Segons el llibre Bordils. Passat i present, 
l’entitat era oberta no només als pagesos, sinó també 
a professionals d’altres oficis avui perduts, com ara els 
basters o els sulfaters. La festa de la germandat es ce-
lebrava el 27 de setembre. La quota, segons el llibre, 
era de tres pessetes mensuals. El dia de la festa, els 
socis ordinaris lluïen a la solapa, com a distintiu, un llaç 
morat amb el botó groc, mentre que els membres de 
la junta portaven el llaç groc i el botó, morat. L’últim 
president de la junta bordilenca va ser Josep Mitjà.

David Guixeras Olivet

Retaule de Jaume Huguet

«Representa els sants Abdó i Senén i la pradel·la 
és dedicada als sants metges Cosme i Damià. És 
una de les poques obres que es poden atribuir 
amb tota certesa a Jaume Huguet, ja que se'n 
conserva el contracte de l'any 1460. A la taula 
central hi són representants els sants titulars, 
Abdó i Senén, prínceps de Pèrsia que van ser 
capturats i morts a Roma. Per causes descone-
gudes, sembla que les relíquies d'aquests sants 
van ser traslladades a Arlés del Tec (Vallespir) i 
d'aquí la raó que gaudissin d'un culte ben ar-
relat a Catalunya, invocats com a patrons de la 
pagesia i coneguts com Sant Nin i Sant Non. »

Font: Viquipèdia
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Aquest escrit és producte del testimoniatge de tres 
bordilencs que al principi dels anys seixanta van 
decidir apuntar-se a una «experiència» en què van 
tastar la dolçor que produïa poder guanyar uns 
diners en temps de vaques magres, tot i que bar-
rejada amb la suor de les dures jornades de treball 
i, a voltes, les precàries condicions de vida (allot-
jament) que els oferien.

Va ser travessar l’Albera i veure aparèixer una altra 
realitat. D’entrada, van veure que allà anaven molt 
més avançats que nosaltres: «Allà tots els camins 
que anaven a les vinyes estaven enquitranats, mentre 
que aquí la carretera de Palamós només estava en-
gravada.» (N. Martí); que hi havia unes lleis que 
controlaven l’horari laboral, tot i que ells feien més 
hores que els francesos: «Allà ja teníem una jornada 

D’esquerra a dreta  drets:  Joan Ribas (Bordils), veí de La Pera, Narcís Martí (Bordils), Josep Massot (Bordils), Joaquim Follia 
(Bordils), Joan Agustí (Sant Marti Vell), veí de la Pera. Ajupides: Maria Bonmatí (Bordils) i Maria Massot (Bordils)

Quan l’Erasmus era 
anar a collir raïm
Durant dècades de la postguerra, 
centenars de milers de persones, 
entre les quals moltes de catalanes, 
anaven a fer «temporada» a França. 
Anar a veremar els representava un 
alleujament econòmic important en 
època de penúria econòmica, en ple-
na dictadura franquista. En aquest 
article trobarem un recull de records 
de tres joves de Bordils

A B A N S  D E  L A  L L E R A T E M P O R E R S
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laboral establerta, amb això sí que eren estrictes.»  
(J. Massot), «Havíem de fer les hores establertes, ni un 
minut més, ni un minut menys, amb això sí que eren 
molt estrictes.» (J. Follia); que allà la gent vivia d’una 
altra manera (laïcitat); que les relacions noi-noia 
eren més fluides; que molta gent tenia cotxe: «Em 
va sobtar molt veure que les vinyes estaven plenes de 
cotxes vells abandonats, que servien de barraca d’ai-
xopluc.» (N. Martí). Malgrat que alguns dels allotja-
ments no eren més que pallisses amb matalassos a 
terra: «Els dies que ens volíem dutxar anàvem al Voló, 
on hi havia unes dutxes públiques.» (N. Martí); que 
la feina era dura: «A l’hora de treballar, havíem de 
seguir el ritme de treball que et marcava una perso-
na-guia, no et podies pas adormir.» (J. Follia), i que 

en acabar la jornada de treball encara s’havien de 
fer el menjar, rentar-se la roba…, també es podien 
permetre alguna diversió puntual: «Un dia que 
havíem cobrat vam anar a provar sort al Casino de la 
Platja de Canet, per a mi allò era com de pel·lícula.» 
(J. Massot).

De fet, tots coincideixen que l’experiència sempre 
va ser enriquidora, que anar a veremar a França 
representava un alleujament econòmic important 
per a les famílies i que a la vegada van poder 
copsar una altra existència que els va ajudar a obrir 
els ulls.

Xevi Jou Viola

«El gorg es posava en una 
espècie de semal d’acer 

penjada a l’esquena. 
Tu anaves passant i te 
l’anaven omplint de 

raïm, i una vegada plena 
l’anaves a buidar al 

remolc…»

«Una de les bromes 
de principiant que et 
feien era l’anomenat 
moustache. Consistia 
a fregar-te un penjoll 
de raïm madur per la 
cara i deixar-te-la ben 

enganxosa…»

«Una de les diferències 
que hi havia era que els 
francesos et valoraven 

diferent: als catalans els 
consideraven més que als 

altres immigrants…»

JOSEP MASSOT, NARCÍS MARTÍ I JOAQUIM FOLLIA

Narcís Martí: a més de fer diverses 
temporades a la verema, també va 
treballar en moltes altres activitats 
agrícoles (collir cireres, plantar 
enciams, arreglar vinyes, premsar 
raïms…), i fins i tot va organitzar 
colles pel seu compte.

Josep Massot: només hi va anar 
una temporada.

Joaquim Follia: germà d’en Josep 
Follia, Pitu Plata, que fou un dels 
primers empresaris de la zona que 
va organitzar grups per anar a ve-
remar a França.
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El castell de Barbavella. A la part de ponent del 
terme, aquesta jurisdicció era la titular del domini 
directe dels masos que s’hi anaren constituint a 
partir del segle XII: can Corney, can Veray, can Pagès 
de les Pedres, mas de Galidia, can Galter, can Camps 
i can Guinart d’Orriols. Malgrat la distància que els 
separava de l'indret del castell, també hi estaven 
adscrits els masos Guinart de Palagret i Bosser.

Encara a hores d’ara es poden veure unes escadus-
seres ruïnes a dalt del petit turó que s’alça, avui ple 
d’alzines, més amunt de can Clar del Mas, al costat 
dret del revolt que mena cap a can Corney. La 
construcció era de dimensions reduïdes, a mode 
de torre de guaita, encara que podia servir quan 
convenia per allotjar-hi una petita guarnició mi-
litar. Al començament del segle XV encara romania 

El castell de Celrà

Senyors i pagesos
en el Celrà medieval
De la lectura de la nombrosa docu-
mentació que es conserva en els di-
ferents arxius històrics de la ciutat de 
Girona (Arxiu Capitular, Arxiu Muni-
cipal de Girona, Arxiu Diocesà i Arxiu 
Històric de Girona), se’n constata que 
a la baixa edat mitjana eren tres les 
grans senyories que es repartien gai-
rebé en la seva totalitat el territori de 
la parròquia de Sant Feliu de Celrà

A B A N S  D E  L A  L L E R A C A S T E L L S  M E D I E V A L S
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dempeus, perquè entre els anys 1415 i 1416 una 
trentena llarga de pagesos posseïdors de terres 
hi reconegueren la seva dependència mitjançant 
capbrevació notarial. Si bé en els primers temps 
de la feudalització del territori el castell de Barba-
vella pertanyia als senyors del castell de Cervià, a la 
segona meitat del segle XII passà a mans d’Arnau 
de Palol, senyor del castell de Palol d’Onyar. Al 
final del segle XIII el seu titular, el clergue Arnau 
Ponç, va llegar totes les possessions que en aquell 
moment tenia l’esmentat castell a l’Hospital de 
Santa Caterina de Girona, institució fundada el 
1211 per la confraria de Sant Martí amb la fina-
litat d’atendre els pobres i malalts de la ciutat de 
Girona i els pobles veïns.

El castell de Celrà. A la part central de les terres 
planes, enlairat sobre la riera de Mavalls d’una 
banda i amb domini visual limitat a la muntanya 
celranenca i els planers immediats del seu ponent 
d’una altra, s’alça la fortificació que rebé originàri-
ament el nom de castell de Celrà. Els seus orígens 
remots es poden cercar als segles X o XI, utilitzat 
com a seu administrativa de les terres i possessions 
que reconegué el comte de Barcelona i Girona a la 
seu episcopal gironina en la parròquia celranenca. 

En el decurs del temps, foren diverses les famílies 
de notables que el posseïren en feu, i per això, el 
seu nom va anar canviant. Així, successivament, 
es conegué com castell d’Aguiló, de Vinyoles, dels 
Escala i dels Foixà. Al final del segle passat l’edifici 
fou molt restaurat, amb la reconstrucció gairebé 
total de la torre de l’homenatge, les teulades i totes 
les seves dependències.

El castell de Palagret. La fortificació s’erigí als 
segles X i XI enlairada damunt d’un cim rocam 
de 178 metres, sobre la riera i amb domini visual 
de gran part de la vall de Palagret i un antic camí 
d’època romana que menava cap a Girona. En època 
moderna, un cop va deixar de ser útil per a la funció 
per la qual havia estat construït, fou possiblement 
reconvertit en casa de pagès o de simple aixopluc 
pel bestiar, abans d'enrunar-se definitivament i ser 
envaït per la vegetació forestal. Pel fet de ser proper 
al mas Barrera, avui enrunat, se'l coneix popu-
larment també com castell de Mabarrera.

La planta de l’edifici és gairebé quadrangular, d’uns 
21 metres els costats nord i est i de 18 a 20 metres 
els altres dos. Tingué en el seu angle sud-oest una 
torre quadrada des de la qual es complien funcions 

El castell de Celrà abans de la restauració

21



22

de guaita dels rodals. El darrer quart del segle XIV 
s’hi portà a terme una reforma important, requerida 
pel vescomte de Rocabertí, que era el capità general 
del bisbat de Girona, amb la finalitat de consolidar 
i reforçar l’obra. Els dos contraforts de dos metres 
d’amplada del costat de tramuntana i un tercer de 
migdia datarien d’aquella època.

Si bé el domini senyorial de Palagret pertanyia al 
Capítol de la catedral de Girona, com a mínim des 
del 1088 el feu restava en mans de cavallers, els 
quals periòdicament li retien homenatge i li satis-
feien els diversos drets convinguts. Ramon de Pe-
ratallada, Bernat i Berenguer de Sitjar i Saurina de 
Palagret en foren alguns.

Per moldre el gra de les collites, cada senyoria tenia 
els seus propis molins, als quals havien d'acudir 
forçosament els pagesos que hi estaven adscrits. 
El moliner, com el pagès amb la terra o el ferrer 
amb la farga, estava adscrit al molí, del qual no 
podia marxar sense abans pagar la remença al seu 
senyor. El castell de Palagret tenia petits molins a 
la riera del mateix nom i altres de més grans a la 
llera del Ter, als desconeguts indrets de Salfors i 
Cabra, encara que no podien ser gaire lluny del pa-

ratge conegut avui com els Molins, a la pollancreda 
celranenca.

L'encarregat de recaptar tots els censos i els 
altres drets que es percebien dels pagesos de 
remença que depenien de l'esmentat castell era 
l'anomenat batlle de sac, que solia ser un dels 
pagesos més importants del territori. Des de la 
meitat del segle XVI fins a les desamortitzacions 
del segle XIX, els successius titulars del mas 
Guinart d'Orriols desenvoluparen el càrrec de la 
batllia de sac de Palagret. Els censos cobrats solien 
ser una part de les collites i altres fruits, per la qual 
cosa s'emmagatzemaven a l'edifici anomenat «Lo 
Cortey», situat a la plaça de l'Església, propietat 
encara dels descendents dels Guinart d'Orriols, 
avui Malagrida-Pons. 

Després de diverses campanyes arqueològiques 
endegades per l'Ajuntament de Celrà, les restes 
d'aquesta construcció han estat estudiades i con-
solidades definitivament i és possible una visita di-
dàctica gràcies a la museïtzació de l'espai.

Lluís Camps Sagué 
Taller d’Història de Celrà

Castell de Palagret
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A principis del segle XX ja es preveia que caldria aigua 
d’altres conques per abastir l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Va ser, doncs, l’any 1957 quan l’alcalde de 
Barcelona, el senyor Josep M. de Porcioles, va encar-
regar la redacció del «Plan Cataluña», un projecte no 
oficial per fer arribar a Barcelona aigües del Ter, del 
Segre i de l’Ebre, però es va acabar fent únicament 
el transvasament del Ter cap a la capital catalana. Va 
ser en aquest moment, i quan es van construir els 
pantans, que els tècnics van preveure que a finals del 
segle XX l’aigua transvasada del riu Ter no seria sufi-
cient per abastir l’àrea metropolitana de Barcelona, a 
causa de l’elevat nombre d’habitants. 

Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa, primer pú-
blica, i ara fa uns anys privatitzada, fou creada pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1990 
amb la finalitat d’abastir d’aigua en alta a més de 
100 municipis de les comarques de la Selva, el Ma-
resme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Bar-
celonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès 
i l’Anoia, i garantir el servei d’aigua a pràcticament 5 
milions de catalans i catalanes i a les activitats eco-

Acord per al retorn 
del cabal del riu Ter
A finals de l’any 2016 es va consolidar 
la Taula del Ter, una taula de territori 
que tenia la finalitat de consensuar 
mesures sostenibles al voltant del riu 
Ter. El mes d’agost passat el Govern 
de la Generalitat i les entitats del ter-
ritori van firmar l’acord per al retorn 
del cabal del riu Ter i la reducció de 
la dependència de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona amb un període 
de deu anys i tres fases de projecció

Visualització de l'aigua que surt de Sau i Susqueda 
cap a l'àrea de Barcelona

L A  TA U L A  D E L  T E RA I G U A B A R R E I G
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L’ACA continuarà sent el regulador del servei d’explo-
tació dels recursos hídrics del Ter, la privatització del 
servei en alta d’ATLL, farà que per a l’empresa conces-
sionària, el compte de resultats siguin claus. Es coneix 
que la qualitat de l’aigua del Ter és alta i que el preu 
de potabilitzar-la és baix si es compara amb el preu 
de l’aigua del Llobregat (tres cops més cara) o la de 
dessaladora (entre 5 o 6 cops més cara), i això pro-
bablement causarà que el compromís de reducció 
progressiva de les aportacions del Ter a ATLL resulti 
contrària als interessos de l’empresa concessionària.

Tot sovint s’incompleix l’encara vigent Llei del Ter 
15/1959, que estableix que del cabal del Ter, 1 m³/s 
ha de ser per proveir Girona, Salt, Sarrià de Ter i la 
Costa Brava centre. També estableix que el riu ha 
de portar sempre 3 m³/s al seu pas per Girona, i que 
150 hm³/any han de ser per als regants del Baix Ter. 
Aquesta Llei diu que si es garanteixen aquests tres 
punts, es poden transvasar fins a un màxim de 8 m³/s 
d’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona. Però 
aquesta Llei del Ter no només s’incompleix, sinó que 
n’ha invertit la prioritat. Independentment de si hi 
ha pluges o estem en període de sequera, sempre 
es transvasen els 8 m³/s fora de conca. Durant la se-
quera que va afectar el nostre país la tardor del 2007 
i començament de 2008, va entrar en vigor el Decret 
de sequera, que prioritzava en primer lloc, l’aigua 
d’ús de boca; en segon lloc, l’aigua per a ús indus-
trial, i en tercer lloc, l’aigua per a usos agrícoles.

Sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per 
ATLL implica que el cabal circulant estigui situat per 
sota dels cabals previstos al Pla sectorial de cabal de 
manteniment de les conques internes de Catalunya, 
aprovat pel Parlament de Catalunya l’any 2006, que 
s’entén com una restricció als usos i les detraccions 
d’aigua del medi, i estableix els cabals considerats 
necessaris per assolir el bon estat dels sistemes flu-
vials i permetre el manteniment de les comunitats 
pròpies de cada tram fluvial, la diversitat d’hàbitats, 
i la bona estructura de les ribes.

LA TAULA DEL TER

El mes de desembre de 2016 es comença a gestionar la 
Taula del Ter, el que serà l’espai institucional de diàleg 
participat per les administracions locals, els usuaris i 
les entitats del territori per parlar, analitzar, debatre i 
trobar solucions a la gestió de l’aigua del Ter. La pro-
posta d’aquesta Taula del Ter ve donada per la Junta 
Central d’Usuaris de les Aigües del Baix Ter, que creu 

nòmiques que s’hi desenvolupen. Prop del 70% de 
l’aigua que es consumeix a l’àrea esmentada ante-
riorment i que gestiona ATLL prové del Ter.

Als anys 50 del segle passat, quan es van construir els 
pantans, pel Ter hi circulava un cabal mitjà de 20 m³/s 
i, tot i que el transvasament previst de 8 m³/s era un 
percentatge gran del cabal del Ter (el 40%), per a molts, 
sobretot per a la gent interessada en la construcció 
dels pantans, es va vestir més com una solució a les 
grans avingudes i inundacions històriques que patia 
el Baix Ter, que com un gran transvasament. Tot i això, 
hi va haver força crítiques i desconfiança de la societat 
gironina per aquest transvasament cap a Barcelona. I 
aquesta desconfiança va fer que es construïssin les es-
tacions d’aforament per controlar el cabal del riu Ter.

El cabal mitjà del riu Ter de 60 anys ençà ha baixat de 20 
m³/s a 12 m³/s, pel descens de pluviometria i, indepen-
dentment d’aquesta dada, es continuen transvasant els 
8 m³/s. Això comporta que quasi el 70% del cabal del riu 
pugui arribar a marxar cap a una altra conca i, en èpoques 
de sequera, aquest percentatge ha estat superat.

Les necessitats de l’àrea metropolitana es mouen al 
voltant dels 15 m³/s, i des de fa 50 anys l’aportació 
del cabal cap a Barcelona pràcticament només s’ha 
millorat amb la construcció, l’any 2009, de la dessa-
ladora del Prat de Llobregat, la més gran d’Europa, 
que podria subministrar 2 m³/s, però que només 
funciona al 10% de la seva capacitat per l’alt cost 
energètic que representa fer-la funcionar.

Narcís Illa, vicepresident de la Junta Central d'Usuaris de les 
Aigües del Baix Ter, amb el document firmat de la Taula del Ter
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necessari començar a treballar, d’una vegada per 
totes, per a la reducció del cabal del riu a Barcelona. 

Narcís Illa, vicepresident de la Junta Central d’Usuaris 
de les Aigües del Baix Ter, ha participat en totes les 
reunions prèvies a l’acord de la Taula del Ter, i ens ex-
plica el procés de creació i els objectius principals del 
projecte. 

Hi havia dos punts molt clars que la Junta Central 
d’Usuaris de les Aigües del Baix Ter sabia que havien 
de ser tractats i respectats en el futur acord en què 
s’estava treballant. «Teníem, i tenim clar, que la so-
lució del nostre problema vindria per la solució del 
problema de Barcelona. És a dir, que no ens podíem 
mirar el riu Ter com una cosa aïllada del territori, 
sinó que el Ter formava part del país, i primer s’havia 
de garantir l’aigua a Barcelona», aquest era el focus 
principal de la Taula del Ter, explica en Narcís Illa. Per 
tant, la primera proposta que es va fer al conseller 
Rull va ser la creació de la taula tècnica, on els co-
neixedors del món de l’aigua busquessin solucions. 

Aquesta taula tècnica havia de ser capaç d’analitzar, 
debatre i comprovar els greus problemes que suposa 
el transvasament de l’aigua del Ter a Barcelona. Al 
final, no va ser del tot «tècnica», com es demanava, 
sinó que els responsables de la Generalitat van creure 
que el més convenient era que fos política, social i 
de territori, que donés veu a tots els afectats. Es van 
ajuntar polítics, experts, ecologistes i representants 
de les entitats afectades, i es va comptar també amb 
el suport del president Puigdemont, que des d’un 
inici va involucrar-se amb el projecte i la creació de 

la taula. L’objectiu principal, doncs, va ser trobar les 
solucions necessàries i aconseguir arribar a un acord 
que fos sostenible per al riu. 

Després de més d’una desena de reunions, el dia 2 
d’agost de 2017 va tenir lloc l’acte de signatura de 
l’acord, amb la presència del president de la Gene-
ralitat, el senyor Carles Puigdemont, que des d’uns 
inicis havia justificat la necessitat de trobar una so-
lució i, sobretot, donar un reconeixement del país 
cap al riu Ter. Cal dir que va ser un acord històric per 
al cabal del Ter. L’acord parteix d’una reducció clara 
i necessària de l’aigua del riu Ter cap a Barcelona, 
amb un termini de deu anys i tres fases d’actuació. 

El 2028 Barcelona només podrà estirar un màxim del 
30% i no podrà superar els 90 Hm³, i es complirà així 
el pla sectorial. Aquestes dades han estat estudiades 
i planificades, de tal manera que la reducció del cabal 
no sigui directa sinó que durant deu anys es pugui tre-
ballar i actuar de la manera adequada, i deixar temps 
a Barcelona per trobar aigües d’altres recursos que en 
un futur siguin la substitució de l’aigua del riu Ter. 

Així doncs, administracions i entitats varen solemnitzar 
a Girona la signatura de l’acord que farà possible que 
el cabal d’aigua del riu Ter transvasat a Barcelona passi 
del 70 al 30%, però també deixant clar que a partir del 
2028 s’ha de continuar treballant per continuar re-
baixant el cabal. Puigdemont va expressar gratitud a 
totes les parts implicades, i va tancar l’acte de la firma 
de l’acord amb un «llarga vida al Ter».

Jordi Barrera i Lia Pou

Fotografia del riu Ter al seu pas per Bordils a la zona del Ban d'Amunt, prop del terme municipal de Celrà. Fotografia de Jordi Barrera
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Radiografies de la tardor
Se n'escriuran molts de llibres d'història, sobre aquells dies de finals de setembre i de després del referèndum de 
l'1 d'octubre. Les manifestacions van ser constants arreu de Catalunya. En Martí Navarro es va dedicar a retratar 
aquests instants de la tardor ja passada. Són de Celrà, però podrien ser de qualsevol altre poble de la llera.

O C T U B R E  2 0 1 7A I G U A B A R R E I G

Moment en què es 
comunica que el 
col·legi electoral de 
Celrà seguirà obert fins 
a les vuit del vespre. 
Molts col·legis havien 
decidit tancar per 
evitar que les urnes 
fossin requisades

Una veïna de Celrà 
votant a Can Ponac a 
primera hora del matí 
de l'1 d'octubre
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Veïns de la llera del Ter tallant la carretera del Congost el dia de la vaga general del 3 d'octubre

Concentració a l'Ajuntament de Celrà l'endemà del referèndum com a mostra de rebuig a les càrregues policials
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Durant la sequera dels anys 2007-2008, i en vista 
de les restriccions que l’Agència Catalana de l’Aigua 
volia imposar aigües avall del Pasteral, els principals 
usuaris d’aigua del Baix Ter es van organitzar sota el 
nom de Plataforma del Ter per fer sentir la seva veu. 
Per primera vegada, l’administració hidràulica ca-
talana volia privar d’aigua un territori en benefici de 
les activitats econòmiques que es desenvolupaven 
en una altra conca hidrogràfica. El transvasament 

L' A I G U A  D E L  B A I X  T E RA I G U A B A R R E I G

Els usuaris 
de l'aigua 
del Baix Ter

Francesc Camps, membre de la plataforma en  
defensa del riu

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del 
Baix Ter és una corporació de dret pú-
blic, emparada per la Directiva marc 
de l’aigua i la Llei d’aigües, que aplega 
i defensa els interessos del territori del 
Baix Ter i dels 1.233 titulars de drets 
d’aigua, formats per 42 administraci-
ons locals (ajuntaments i mancomuni-
tats), 4 comunitats de regants d’aigües 
superficials i 1.187 persones físiques 
o jurídiques que tenen legalitzat un 
aprofitament d’aigua al Baix Ter

UNA CORPORACIÓ QUE DEFENSA 
ELS INTERESSOS DEL BAIX TER DES 
DE FA TRES ANYS
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del Ter, planificat i executat en plena dictadura, va 
fer passar en aquelles dates per la derivació del Pas-
teral fins al 90% de l’aigua del riu.

Un cop les pluges de la primavera del 2008 van re-
vertir la situació i es va sortir de l’estat de sequera, 
es va veure la necessitat de constituir un organisme 
estable i permanent que aglutinés tots els usuaris de 
l’aigua en el tram final del riu i que defensés i vetllés 
pels interessos i les necessitats d’aquest territori. 

Els anys següents es van anar teixint complicitats 
entre els diferents agents del territori (sector 
agrícola de comunitats de regants d’aigua super-
ficial, sector agrícola que s’abasteix de pou, admi-
nistracions titulars d’abastament públic, usuaris 
turístics i sector industrial) per crear una comunitat 
d’usuaris d’aigua al Baix Ter que reclamés més aigua 
per al Ter i vetllés pel medi natural i per les activitats 
econòmiques vinculades a l'agua del territori.

Aquestes complicitats van fructificar, després de 
quasi quatre anys de treball, en la constitució, amb 
l'empara del capítol IV del text refós de la Llei d’aigües, 
de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter. El 
nom de Junta Central és perquè aplega tant usuaris 
individuals, personals o jurídics, com col·lectius, que 
és el cas de les comunitats de regants.

La primavera de l’any 2015 es va constituir la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter (JCUABT) i va 

nomenar els seus òrgans de govern, elegits entre 
tots els usuaris d’aigües que tenen reconegut el dret 
per l’administració hidràulica, independentment de 
l’origen de l’aigua (captacions superficials, capta-
cions subterrànies, aigües regenerades).

Les problemàtiques de l'aigua, que ja fa anys que 
afecten el Baix Ter i que la Junta Central està co-
mençant a abordar, a banda de la manca de cabal 
circulant pel riu, estan relacionades amb la dismi-
nució dels nivells freàtics, la pèrdua de qualitat de 
l'aigua, la sobreexplotació, contaminació i intrusió 
salina en les aigües superficials i subterrànies, la ne-
cessitat de millorar la gestió potenciant les mesures 
d’estalvi i augmentant l’eficiència en l’ús de l’aigua, 

Nivell de l’aigua freàtica en relació al nivell del mar a l’aqüífer profund del Baix Ter. Autor: J. Montaner

Àmbit de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües  
del Baix Ter
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i la davallada dels boscos de ribera i altres ecosis-
temes naturals vinculats a l'aigua, principalment.

L’àmbit de la JCUABT és la massa d’aigua subterrània 
33 o del Baix Ter, que engloba totalment o parci-
alment 40 termes municipals de les comarques del 
Gironès, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. Aquests 
municipis, a grans trets, van des del Congost (Celrà) 
fins al mar i des de la Bisbal fins a l'Escala.

Els problemes d’aquest territori amb relació a l'aigua 
van provocar-ne la declaració, per part de l'ACA, de 
massa d'aigua en risc d’incompliment qualitatiu dels 
objectius de la Directiva marc de l'aigua l’any 2014, i 
en risc d’incompliment quantitatiu l'any passat.

Alhora, els efectes del canvi global (entre els quals 
hi ha els del canvi climàtic) han provocat que a la 
conca del Ter el cabal abans dels embassaments 
s’hagi reduït més del 40% els darrers cinquanta 
anys, amb una pluviometria similar en capçalera. 
Aquest fenomen també ha passat en altres rius 
mediterranis, però en el Ter ve agreujat per la Terde-
pendència de la regió metropolitana de Barcelona 
i provoca que s’entri en període de sequera i/o 
manca d'aigua amb una freqüència molt més alta. 
L’augment de la xarxa de distribució d’ATLL (que 
actualment ja abasteix més de 150 municipis) i el 
canvi en la prelació d’usos a les conques del Ter i el 

Llobregat, en prioritzar l’aigua per a usos industrials 
per davant dels usos agraris (article 23 del Decret 
1/2017), fan que les necessitats hídriques tradici-
onals al territori del Baix Ter estiguin cada dia més 
menystingudes.

Els usos principals de l’aigua al Baix Ter són agrí-
coles i tradicionals per al reg de les 10.000 ha de 
regadiu que s’abasta d’aigua superficial del riu i es 
distribueix a les planes pels quatre canals de reg 
històrics (70 hm3/any) i les 3.000 ha associades a 
concessions d’aigua subterrània (13,5 hm3/any). 
L’ús per abastament públic dels 39 municipis que 
s’abasteixen de l’àrea, tant de la població resident 
com de la important població turística, més de 
200.000 habitants equivalents, és d’uns 15 hm3 

anuals. Les necessitats dels usos industrials i ter-
ciaris són d’aproximadament 1,5 hm3/any.

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter ha 
de suposar un canvi en la tendència a l’hora de ges-
tionar l’aigua al territori, amb la incorporació i im-
plicació dels usuaris en la presa de decisions, com 
recomana la Directiva marc de l’aigua. En aquest 
sentit, l’acord de la Taula del Ter aconseguit aquest 
estiu significa l'inici del canvi en la gestió de l'aigua 
al Baix Ter.

Francesc Camps Sagué

Nivell de concentració de clorurs a l’aigua dels aqüífers del Baix Ter. Autor: J. Montaner
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A L B E R T  P R ATF E N T - L A  P E T A R  A M B . . .

Quan i on comences a fer teatre?

La meva primera experiència amb el teatre va ser a 
l’escola de l’Aulet de Celrà, on a cada curs hi fèiem 
una representació teatral, i encara es fa. Però jo 
també m’havia apuntat a l’activitat extraescolar de 
teatre, amb en David Planas com a professor. No sé 
ben bé l’edat que tenia, devia ser molt petit, i segu-
rament feia teatre sense massa consciència de res. 

Sé que en David li va dir a la meva mare que ho feia bé, 
o potser li va dir «que tenia gràcia», i que em podria 
apuntar a l’escola de teatre El Galliner de Girona. Així 
ho vaig fer, i amb dotze anys podem dir que comença 
més seriosament la meva etapa com a actor. Hi vaig 
estar fins els divuit anys, i en tinc molt bon record. 

Albert Prat

Del teatre de l'Aulet
a poder viure del teatre
Albert Prat, actor. Va néixer a Celrà 
però actualment viu a Barcelona. Des 
de ben jove va començar a trepitjar 
escenaris, i més endavant algun pla-
tó de televisió, cosa que li ha permès 
des de fa temps dedicar-se al que li 
agrada fer
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Vaig tenir-hi professors importants 
per mi, com en Jep Sànchez (actual 
director del Teatre Municipal de 
Girona) o en Pep Mora. 

Fins els divuit anys 
només vas fer teatre a El 
Galliner? 

No, durant l’època a l’institut vaig crear un grup de 
teatre que es deia 2x2. El vam iniciar als catorze o 
quinze anys amb tres companys amb els quals 
coincidíem tant a l’institut com a El Galliner. Érem 
quatre: la Meritxell Perich de Sant Joan de Mollet, 
la Rita Peré de Flaçà i en Sergi Vallès de l’Escala, jun-
tament amb l’ajuda del professor de l’Institut de 
Celrà, en Josep Maria Uyà, que ens va ajudar més 
tard, i era qui escrivia els textos. 

Quina va ser la trajectòria de la com-
panyia 2x2?

Vam començar a fer petits espectacles creats per 
nosaltres mateixos. Crec recordar que una de les 
primeres coses que vam fer va ser per inaugurar 
la biblioteca de Celrà. Ens van encarregar fer un 
espectacle per la presentació de l’Agenda Llatino-
americana. L’Uyà ens va fer una dramatúrgia d’uns 
textos relacionats amb l’agenda que es presentava 
i les desigualtats i conflictes socials de Llatinoa-
mèrica. A partir d’aquí, l’Uyà ja es va animar a es-
criure teatre (tot i que ja ho havia temptejat). Tot el 
que fèiem amb la companyia era fora de l’institut. 

I quan es va acabar l’institut?

Amb setze anys vaig acabar l’institut i vaig anar dos 
anys a viure a Olot. Durant aquest període conti-
nuàvem l’activitat amb la companyia 2x2. Fèiem 
obres, ens movíem pel circuit de teatre amateur, el Vi-
sionat de Teatre Amateur, de les comarques gironines. 
Però als divuit anys vaig anar a viure a Barcelona, a 
estudiar teatre. Vaig començar al Col·legi del Teatre 
de Barcelona, que és on podem dir que vaig co-
mençar a estudiar per ser actor i poder-m’hi dedicar. 

Hi vaig estar durant tres anys. Durant 
aquesta època, amb la companyia 
2x2 anàvem fent coses, però poc a 
poc jo vaig anar trobant feines a Bar-
celona i ho vaig acabar deixant. 

Aquestes petites feines, 
et sortien a través del 
Col·legi o per càstings? 

De càstings, pocs, perquè al ser «nou i jove» no et 
solien agafar mai. Però jo, des del principi, estudiant 
al Col·legi del Teatre, vaig crear una companyia que 
es deia El Nacional no ens vol juntament amb els 
actors David Verdaguer i Sergi Vallès, amb qui ja 
havia coincidit a El Galliner i a 2x2. Érem molt joves, 
només teníem divuit o dinou anys, però vam co-
mençar fent un espectacle al Cafè-Teatre Llantiol. 
D’aquí ens van sortir altres feinetes al Versus Teatre 
o al Teatre Tantarantana.

El primer que vam fer va ser teatre de cabaret i 
d’esquetxos al Cafè-Teatre Llantiol, i poc a poc vam 
anar fent teatre de creació, on nosaltres mateixos 
fèiem el text i dirigíem les obres. També vam fer es-
pectacles com «Minimal Show» dirigit per la Mercè 
Lleixà. I així vam anar fent fins l’any 2010.

En aquell moment encara no podies 
viure del teatre. Com deies, feies 
altres feinetes...

En el meu cas, vaig haver de treballar de venedor 
de frànkfurts a les Fonts de Montjuïc, cosa que em 
va anar molt bé per guanyar-me la vida en aquell 
moment. Però per altra banda, l’any 2005 vaig tenir 
el meu primer paper a la televisió. Feia un petit 
paper al bar de la sèrie de televisió de TV3 «Vent-
delplà». Era un paper que m’anava molt bé per 
viure, tot i ser petit. Hi vaig estar dos anys, mentre 
ho combinava amb altres obres de teatre més pe-
tites, al circuit alternatiu, i de tant en tant fèiem 
algun espectacle amb El Nacional no ens vol. També 
vaig començar a treballar al Versus Teatre on vam 
fer vàries produccions, una de les quals en tinc molt 
bon record: és «Bartleby».

«Però als divuit anys 
vaig anar a viure a 

Barcelona, a estudiar 
teatre. Vaig començar 
al Col·legi del Teatre 
de Barcelona, que és 

on podem dir que 
vaig començar a 

estudiar per ser actor 
i poder-m’hi dedicar.»
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Amb els anys de dedicació, les feines 
començaven a ser més serioses i 
professionals?

Podem dir que sí. Més professionalment, l’any 2008 
vaig fer un càsting per la Fura dels Baus i em van 
agafar. Era un espectacle de teatre dirigit per l’Àlex 
Oller. Per a mi va ser molt important perquè es va 
fer a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, 
a Madrid, i vam fer una gira per tot el món: Grècia, 
Alemanya, Itàlia (que hi vam estar dos mesos), 
Taiwan… Vaig estar voltant un any i mig amb aquest 
espectacle. Va ser la primera feina grossa en l’àmbit 
del teatre, començava a trepitjar teatres grans i im-
portants. Finalment, però, ho vaig deixar. Tenia vint-
i-sis anys i ganes de fer més teatre, i no estar fent 
sempre la mateixa obra. Tot i que va ser una gran 
experiència, tenia ganes d’intentar treballar amb 
altres directors i poder-me obrir més camí en el 
món del teatre. 

I vas aconseguir obrir-te camí?

Doncs la veritat és que quan ho vaig deixar vaig 
passar una època que no vaig treballar gaire, només 
feia obres de teatre de circuit alternatiu. Va ser en 
aquell moment quan, després de molts anys, vaig 
haver de buscar un altra feina que no fos d’actor per 
sobreviure. Vaig fer de cambrer durant un temps 
fins que se’m va posar entre cella i cella que volia 
anar a Buenos Aires a conèixer com funcionava el 
món del teatre allà.

I ho vaig poder fer. Precisament en aquell moment, 
en David Planas i la Meritxell Yanes hi anaven a pre-
parar una obra de teatre amb el director Rafael Spre-
gelburd durant dos mesos. Com a amic els hi vaig 
demanar si podia acompanyar-los, fent d’ajudant, 
per exemple, perquè tenia moltes ganes d’anar-hi. 
Em van dir que sí, i per casualitats de la vida, un dels 
actors va fallar i em van proposar si jo volia fer el 
paper que havia quedat buit. Evidentment, ho vaig 
acceptar i vaig tenir la gran oportunitat d’anar a 
fer d’actor a Buenos Aires. Va ser una experiència 
molt bonica i especial. L’espectacle es deia «TOT» 
i, després d’assajar-lo a Argentina, el vam estrenar 
a Temporada Alta (2010) i al Teatre Lliure de Gràcia 
(2011). «Professor Bernhardi» actuació amb Lluís Homar, TNC 2016

Espectacle amb la companyia «El Nacional no ens vol». Sergi 
Vallès, David Verdeguer i Albert Prat

«Somni d’una nit d’estiu», TNC 2014
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Comença, a partir 
d’aquest moment, una 
bona carrera professional?

Podem dir que sí, que a partir del 
2010 comença una bona etapa. Vaig 
començar a treballar amb teatres 
una mica més grans, i de moment no 
he deixat de guanyar-me la vida fent d’actor.

A quins teatres?

Vaig treballar a la sala Beckett, el Teatre Lliure, el Teatre 
Nacional de Catalunya, a la Biblioteca de Catalunya, a 
la Seca, el Teatre Grec o Centro Dramático Nacional de 
Madrid. Tot amb directors molt interessants. I com a 
punt remarcable de la meva vida professional, el 2014 
vaig treballar amb un director que admiro moltíssim, 
que es diu Joan Ollé, amb qui vaig fer «El somni d’una 
nit d’estiu» al Teatre Nacional de Catalunya. 

Quina ha estat la millor experiència 
de totes?

El 2015 vaig fer un càsting per en Xavier Albertí, el 
director del Teatre Nacional de Catalunya, per fer «El 
Professor Bernhardi» (2016), protagonitzada per Lluís 
Homar. I em van agafar. Aquesta possiblement és 
una de les millors experiències professionals que he 
tingut mai. Treballar amb l’Albertí i l’Homar. Suposo 
que l’experiència va anar bé, ja que amb l’Albertí hi he 
fet tres obres: «Professor Bernhardi» (2016), «Richard 
III» (2017) i «Islàndia» (2017). A més, per casualitats 
de la vida, amb Lluís Homar també hi he coincidit en 
altres obres: hem fet plegats  «Les Bruixes de Salem» 
(2017) a Madrid, i d’aquí a poc estrenem a Temporada 
Alta el «Cyrano», dirigida per Pau Miró. 

La Ruta 40 

Des de fa uns anys també tens una 
companyia de teatre...

Sí, quan vaig marxar a Buenos Aires, diria, és quan 
es va acabar la companyia El Nacional no ens vol. 

Però ja fa, gairebé uns sis anys, que 
vaig crear la companyia «La Ruta 
40», que fa referència al viatge 
que vaig fer a l’Argentina amb el 
meu amic Uyà abans dels assajos 
de «TOT». El nom fa referència a la 
carretera més llarga i espectacular 
d’Argentina, que travessa el país de 
nord a sud resseguint la Cordillera 
de los Andes i que es dirigeix cap 

a la fi del món. Amb la companyia hem fet vàries 
obres. Jo n’he dirigit tres i n’he interpretat tres o 
quatre. 

Heu tingut èxit amb La Ruta 40?

L’èxit és molt relatiu. Nosaltres fem teatre de text i de 
petit format, però sí que hem tingut èxit amb obres 
com «El llarg dinar de Nadal», que és el quart Nadal 
que la fem al Teatre Maldà i no hem parat de fer gira. 
També vam fer «Fa una mica de soroll», o «El Bal-
neari», que vam interpretar a Can Cors de Celrà per 
Temporada Alta l’any 2013. I també hem fet altres 
espectacles, com «La Col·lecció» de Harold Pinter, 
l’any 2015. L’any passat també vam estrenar «Cúbit» 
a Temporada Alta, i llavors la vam portar al Teatre 
Lliure, tot i que  em van haver de substituir perquè 
jo estava treballant en un altre projecte. Actualment 
encara s’està fent, i aquest mes de novembre s’ha 
pogut veure a l’Ateneu de Celrà. 

En realitat sembla que durant la teva 
carrera professional com a actor has 
anat tirant endavant i tenint feina en 
l’àmbit teatral... 

Sí, el que passa és que sempre estàs patint, so-
bretot econòmicament. Jo sempre he tingut la 
sensació que arribava al límit, de dir «hòstia, em 
queden dos mesos de poder viure. I si no trobo res 
hauré d’anar a fer de cambrer o una altra feina», 
però sempre m’ha acabat sortint alguna feina 
com a actor. Costa molt viure del teatre, és dur. 
Has de tenir paciència per cobrar o per «cobrar 
bé». Recordo que durant molt temps vaig viure 
dels estalvis que havia guanyat amb la gira de la 
Fura dels Baus. 

«Aquesta 
possiblement és 

una de les millors 
experiències 

professionals que 
he tingut mai. 
Treballar amb 

l’Albertí i l’Homar.»
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Tot i que has treballat molt més en 
teatres que no a televisió, amb quina 
experiència televisiva et quedes? 

El millor que he fet, on he après més i m’ho he passat 
millor és fent «Polseres Vermelles», perquè en Pau 
Freixas, el director, treballa molt i molt bé. Amb les 
altres sèries, potser es treballa més ràpid, i jo pos-
siblement treballo una mica més lent, m’atabala la 
pressa. 

Com valores haver treballat amb 
grans actors i actrius, i directors i 
directores de teatre?

M’ha costat anys trobar-me amb actors i actrius 
d’altres generacions, però quan n’he tingut l’opor-
tunitat ho he aprofitat. En els assaigs és on més 
s’aprèn. 

Tot i això, cal destacar que he viscut una crisi social i 
econòmica molt bèstia que ha fet patir molt el món 

del teatre. Al Teatre Nacional de Catalunya he tingut 
la sort de treballar amb gent de 20 anys i amb gent 
de 80 anys, com la Julieta Serrano, o amb en Lluís 
Homar, que té una trajectòria enorme sobre els 
escenaris, i que ha viscut la història moderna del 
teatre. Pep Cruz, Carme Elías, Manel Barceló, Lluís 
Marco... Són actors molt grans, i veient-los treballar i 
parlant amb ells aconsegueixes nodrir-te i aprendre 
molt. Però això també em va passar amb professors 
que vaig tenir al Col·legi del Teatre que em van 
marcar molt, com en Xicu Masó, que va ser un pro-
fessor extraordinari i que espero poder treballar 
amb ell algun dia. 

Per l’any que ve...

L’obra «Cyrano» s’estrena el 8 de desembre a Girona 
per Temporada Alta al Teatre Municipal de Girona. 
Llavors anirem a Barcelona, al Teatre Borràs, i 
tenim prevista una gira fins al maig per Catalunya. 
«Cyrano» és un projecte especial, un projecte fet per 
voltar molt. És la mateixa idea amb què Lluís Homar 
va fer «Terra Baixa», amb el mateix equip i només 
cinc actors. Però això no és normal, tenir tanta feina, 
eh?! (riu). 

Paula Ros i Lia Pou Brugué

Espectacle «TOT». Actors amb el director Rafael Spregelburd
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A Celrà hi bull cultura. No és agosarat afirmar-ho. 
És ben conegut que s’hi cultiven arts escèniques 
com el teatre o la dansa. Molts nens i nenes han 
crescut fent teatre dalt de l’escenari de l’Aulet. Se-
gurament també hi tenen alguna cosa a veure els 
tallers que ofereix el professor i escriptor Josep 
Maria Uyà a l’institut. Nascut a Sabadell, l’Uyà va 
aterrar a Celrà el 1998, un curs després que obrís 
el centre de Secundària. Li va agradar el municipi 
perquè, segons ell, «empordaneja i no té la fredor 
de Girona». Acabat d’arribar, tres estudiants de 3r 
d’ESO, la Rita Peré, la Txell Perich i l’Albert Prat, li 

van demanar que els ajudés a fer una presentació 
de l’Agenda Llatinoamericana. Era la primera 
vegada que dirigia i va ser un èxit: van represen-
tar-la a diversos pobles. I l’any següent, i l’altre, hi 
van tornar. Després, els joves van fundar la Com-
panyia 2x2 sota la seva direcció. D’aquesta manera 
va començar la tradició del teatre a l’institut. I així 
va ser com el professor de Sabadell instal·lat a 
Sant Hilari es va retrobar amb una antiga passió: 
ell també havia volgut ser actor, d’adolescent. De 
fet, es preparava per entrar a l’Institut del Teatre, 
amb l’ajuda del fundador de la sala Beckett, José 
Sanchís Sinisterra, quan el seu pare se’n va assa-
bentar i li va dir que havia d’estudiar «una carrera 
seriosa». L’Uyà es va llicenciar en Filologia His-
pànica a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
on va descobrir la seva vena literària. Més tard, 
es va doctorar amb una tesi sobre poesia i meta-
física. Va ser un encert, assegura, i es va oblidar del 
teatre fins que els alumnes el van reclamar.

Des de llavors, l’Ateneu s’ha emplenat de pares, 
mares i estudiants els vespres de desembre, per 
la diada de Sant Jordi i durant la Festa Major. 
«Vaig aprendre que amb el teatre també es 
poden dir coses: es pot convertir en un vehicle 
de pensament», reconeix. L’any 2010 va ser un 
punt d’inflexió. Un grup d’estudiants que havien 
participat en un crèdit variable de 4t d'ESO el 
curs anterior el van anar a buscar al setembre 
perquè els fes un taller extraescolar, que ha durat 
set anys. Ha escrit obres com Ni Romeo ni Julieta, 
Helena, El contenidor, Ah!Mor!, No demanis mai 
perdó o El concert, que han guanyat premis Ovidi 
Montllor de teatre escolar. Ha recollit tots els tre-
balls en un llibre publicat per Emboscall Edicions. 
També els de la Companyia 2x2. «Intento que el 
que faig quedi», comenta. 

L’Uyà es jubila d’aquí a tres anys. Considera el 
teatre un divertimento i afirma que el seu projecte 
al centre s’està acabant: «Has de veure quan no 
pots anar més enllà i si hi ha altres camins que 
et criden». Això sí: continuarà escrivint les seves 
poesies i els seus assajos metafísics, des del seu 
mas enlairat al bell mig d’un turó de les Guilleries. 
Aviat tancarà una etapa, però si mira enrere podrà 
veure que n’ha ajudat a obrir moltes, de portes.

Mar Camps Mora

JOSEP MARIA UYÀ: L’ESCRIPTOR QUE HAVIA 
SOMIAT SER ACTOR

En Josep Maria amb l'Albert Prat durant un viatge a 
l'Argentina

El professor amb els estudiants de l'obra 'El concert'

Preparant una assaig sota un arbre del seu mas
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U N  L L E G AT  D E L  P A S S ATR E P O R T A T G E

D’importants, ho van ser molt, sobretot en el medi 
rural, i especialment en la nostra part oriental de la 
Mediterrània. Abans que hi hagués les fàbriques de 
gel, les funcions d’emmagatzematge i distribució 
fetes pels pous de glaç van ser destacables en molts 
llocs. Només a Catalunya, en tenim constància prin-
cipalment a les Escaules (Alt Empordà), al llarg de la 
serralada Litoral i Prelitoral, a Maçanet de la Selva, 
Oliana, a molts pobles de la comarca del Moianès i 
ja a la Catalunya Nord, a la comarca del Vallespir, a 
Sant Llorenç de Cerdans. 

A la nostra zona de la llera del Ter en tenim un, de 
pou, com ja hem dit, a Farreres. Pertany a la família 
Perich de Farreres, de llarg llinatge, i que disposa 
d’un arxiu familiar propi amb documentació con-
servada fins i tot en llatí anterior al segle XV. En 

El pou del glaç i el seu entorn

El pou de glaç de Flaçà
Al veïnat de Farreres de Flaçà, hi te-
nim un pou de glaç en un excel·lent 
estat de conservació. De l’activitat 
d’aquests pous, en tenim constància 
ja des de l’època romana, i amb una 
gran expansió i funcionament des 
del segle XVI i fins al segle XIX. Van 
caure en desús per complet a mit-
jans del segle XX amb la generalitza-
ció dels frigorífics
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Francisco Perich, el propietari actual, ens n'explica 
els detalls més destacats. Així sabem que a la zona 
de l’actual pou de glaç hi havia dos molins, i que 
l'últim construït data del segle XVI, i que el primer 
no hauria estat datat, però que també devia ser 
d’aquesta època. El besavi d’en Francisco Perich, en 
Sixt, va fer construir en aquest sector una resclosa al 
costat d’un dels molins abans esmentats. Aquesta 
resclosa, se la va emportar un aiguat, i ja després 
es va decidir construir el pou del glaç. Com podeu 
suposar, en aquella època, a l’hivern, feia més fred 
que no ara i per tant glaçava més. Era relativament 
fàcil recollir aquest glaç i guardar-lo al pou. Així, el 
1791, va començar l’obra que va ser considerada 
com a complicada per la disposició del terreny, i per 
la construcció d’un rec que havia de garantir que 
l’aigua no baixés terra avall. 

De tota manera, el temps productiu d’aquesta em-
presa va ser molt curt. Senzillament no hi havia 
prou demanda dels pobles del voltant, pocs eren 
els que necessitaven glaç, i d’altres simplement 
el van seguir comprant en els llocs habituals. Es 
podien buscar altres pobles i altres mercats? Evi-
dentment va ser una opció, però amb la tecnologia 
de l’època el temps de conservació era limitat i, 
per tant, els quilòmetres de transport on es podia 
arribar en condicions, també. Anar fins a Girona ja 
era massa lluny en aquell moment, les tècniques 
de conservació del glaç eren molt rudimentàries, 
i els mitjans de transport d’aleshores no es poden 
comparar, com tots sabem, amb els actuals. A tot 
això, s’hi suma el fet de l’existència d’un altre pou de 
glaç pels voltants de la Bisbal amb la competència 
directa que aquest fet suposava.

Així tenim que comercialment el pou del glaç de 
Farreres va ser un fracàs, i es va poder veure rà-
pidament. La família Perich i el ja nomenat Sixt 
Perich, alcalde de Flaçà durant vuit anys, va haver 
de vendre dos camps a Foixà per tal de tirar en-
davant el negoci. La inversió va ser considerable, 
entre 200 i 300 pessetes, i com hem vist tot plegat 
es va convertir en una fallida econòmica destacada. 
Curiosament, un temps després, la família Perich 
va aconseguir recuperar al marquès de Camps de 
Girona, a qui ho havien venut prèviament, els dos 
camps esmentats, i fins al dia d’avui aquesta si-
tuació s’ha mantingut inalterable, i no hi ha hagut 
cap altre canvi. Un temps després una riuada es 
va emportar una resclosa amb algunes ruïnes de 
l’antic molí ja en desús. Aquest seria el final de 
l’empresa del pou de glaç de Farreres, una història 
curta que podia haver estat més important, i que 
avui dia és ja part del nostre patrimoni cultural, 
econòmic i social tant del poble de Flaçà com del 
seu entorn.

Actualment trobarem el pou en un molt bon estat  
de conservació, i com ja hem comentat en un camí 
i en propietat privada. De tant en tant, rep la visita 
de persones interessades, entre elles de diversos 
historiadors, i sobretot de persones que caminen 
per la zona, situada entre Flaçà i Foixà, i que fan una 
trobada absolutament interessant, i en molts casos 
desconeguda i inesperada. Sens dubte, una petjada 
important del nostre passat que ens fa aprendre per 
tal de millorar el nostre futur. 

Miquel Terradez

Entrada del pou del glaç
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C A S E S  S I N G U L A R S C A N  M Í L I U  D E  M O L L E T

En Carlos rememorant la història d'un vell moble

Tresors que perduren
UNA BOTIGA AMB HISTÒRIA I UN MUSEU PLE DE TRESORS RECUPERATS

L'actual façana de la botiga després de les obres

És un bar autèntic i una botiga com 
les d’abans, també fleca i carnisseria. 
Un lloc de trobada d’aquells que es 
troben a faltar, per comentar la ju-
gada i fer safareig. En Carlos i l’Emili 
regenten el negoci, que porta el nom 
de Fleca i Queviures Germans Vilert 
i Isern, tot i que es coneix com Can 
Míliu, el nom del seu avi. En Míliu va 
fundar el bar, situat al carrer principal 
de Mollet, a l’avinguda de Catalunya, 
als anys trenta. Però això no és tot: en 
Carlos fa anys que recupera articles 
i andròmines de botigues antigues. 
N’ha fet un museu i és impressionant
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A Can Míliu s’hi pot trobar de tot, i als germans Vilert 
ningú els fa competència a Mollet. És fàcil de veure: 
el groc canari de la façana i l’anar i venir de gent 
crida l’atenció des de la carretera. «Tenen el mo-
nopoli», se’n riu sense malícia un veí, i l’Emili Vilert 
li etziba: «Són molts anys d’esforç i de treball». Sens 
dubte, a cap dels dos els falta raó. La història del 
negoci familiar és llarga i ve de lluny: es remunta als 
anys trenta, quan en Míliu, l’avi de l’Emili, en Carlos i 
en Jordi Vilert, va construir un molí. Després vindria 
el bar, la carnisseria i, finalment, la botiga de que-
viures. 

L’ANTIC MOLÍ D’EN MÍLIU

El molí es trobava a l’actual establiment dels 
germans Vilert. Pagesos dels pobles del voltant hi 
anaven a moldre cereals i gra per al bestiar. Com 
que passaven estona esperant la farinada, en Míliu 
els oferia begudes i refrescs. Va ser així que,  l’any 
1937, al costat, hi va obrir un bar. Hi feien tiberis, 
vermuts, partides de botifarra, balls els diumenges 
i, fins i tot, casaments. L’avi Míliu, amb un carro, 
també muntava les barres per a les festes majors. 

El molí va anar de baixa, mentre que el restaurant 
continua amb les receptes casolanes de la Rosa Pi-
ferrer, la dona d’en Jordi, l’únic dels tres germans 
que no ha continuat la tradició familiar. Només s’hi 
preparen dinars i una norma no escrita i indispen-
sable és reservar. Qui no encarrega, ha de girar cua. 
Els clients ho saben prou bé, com també el plat de 
cada dia. Els dimecres, ja sigui hivern o estiu, toca 
escudella i carn d’olla, i l’arròs a la cassola dels dijous 
té molta anomenada. Els fills de la Rosa, en Jordi i en 
Xevi, sempre hi donen un cop de mà. També el d’en 
Carlos, en Joel, amb només 12 anys. 

Els caps de setmana s’obre per veure els partits del 
Barça i del Girona. El bar es converteix en una es-
pècie de sala de cinema, perquè el futbol es mira 
d’una manera curiosíssima: a les enfosques, amb el 
volum de la ràdio ben alt i un silenci inquietant.

«S’hi amaguen moltes històries, entre aquestes 
parets. Veïns del poble van començar a festejar aquí. 
L’ambient és de família i la gent, després de veure 
el futbol, va a la botiga, salta d’un lloc a l’altre», ex-
plica, amb aquestes mateixes paraules, en Carlos.L'avi Míliu amb la seva dona, Conxita, i els seus dos fills: la Maria i 

en Joan, el marit de la Flora i pare dels tres germans Vilert

En Jordi, en Míliu i en Carlos amb la seva mare Flora a la barra 
del bar

En Míliu a l'antic molí, abans de la remodelació del local
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Detalls dels articles i objectes recuperats

LA CARNISSERIA FLORA I LA 
BOTIGA

El 1975, la Flora Isern, la jove d’en Míliu i la mare dels 
tres germans, va obrir una carnisseria entre el bar i 
l’antic molí: la Carnisseria Flora. 

Uns deu anys més tard, els Vilert es van quedar la 
botiga de queviures d’en Miquel Lloveras i la seva 
dona, la Lola, ubicada a la planta baixa d’una casa 
just al davant de Can Míliu. L’acabaria portant en 
Carlos, mentre que, amb els anys, l’Emili agafaria les 
regnes del negoci de la mare.

La carnisseria i la botiga es van unir i el 2010 es van tras-
lladar al local de l’antic molí. Ja no cal creuar el carrer 
per anar d’un lloc a l’altre i la filosofia es manté intacta: 
cal anar-hi sense pressa i amb força temps. La Carme, 
que té una casa de segona residència a Mollet des dels 
anys vuitanta, explica que la primera vegada que hi va 
anar a comprar la seva família es va preocupar: «Vaig 
passar-m’hi una hora», diu. Des de llavors, s’ha con-
vertit en una clienta assídua tots els caps de setmana. 
«És una bona manera de fer poble», reconeix.

EL MUSEU D’EN CARLOS

El secret més ben guardat és el museu d’en Carlos. 
Col·lecciona antiguitats. Ni més ni menys que ar-
ticles i objectes de botigues de queviures. Ironies 
del destí. Potser són dels anys seixanta, o dels anys 
trenta, qui sap.

41

La barra del bar del magatzem al costat del museu



42

El magatzem i la vitrina dedicada a Pere Pons

Els té curosament col·locats a la botiga que un dia 
va ser d’en Miquel i la Lola. Visitar el seu museu 
particular és recular en el temps, entre bàscules 
i balances cares de veure, motos de pel·lícula, 
papers de vàter, neveres que semblen armaris, 
refrescos, capses de galetes, ampolles de lleixiu 
i de licors de l’any de la picor. Com es diu col·lo-
quialment, és per flipar. I emociona veure en 
Carlos recordant la història de cada relíquia, la 
seva manera, apassionada i generosa, de com-
partir i reviure el passat. Si li pregunteu d’on li ve 
aquesta fal·lera, us contestarà que potser ho fa 
per certa nostàlgia cap a un món ja desaparegut. 
El seu somni és acabar de recrear una botiga i una 
casa d’època a la planta baixa de l’edifici, «fer que 
et sentis com abans». 

Espera tenir temps lliure per ordenar-ho tot. La 
qüestió és quan en tindrà, perquè sempre en porta 
alguna de cap. És un gran aficionat al futbol. Del 
Barça, tot i que ara és més del Girona. El 2016 va 
fundar la Penya Pere Pons. 

El magatzem del costat del museu, abans un espai 
per a granes, adobs i pinsos, és avui la seu dels se-
guidors del futbolista de Sant Martí Vell. Recopila 
tots els retalls de diaris on apareix i li ha dedicat 
una vitrina. En aquest mateix lloc també guarda 
un popurri eclèctic de troballes i andròmines: un 
piano i una barra de bar, cartells publicitaris, llibres, 
màquines recreatives, taules de ping-pong i bi-
llars, bicicletes i guitarres. Insisteix que la seva col-
lecció no hauria estat possible sense l’ajuda del seu 
amic Joan Medinyà, «que s’ha passat hores i hores 
penjant quadres i muntant mobles».

En Carlos té, sobre la taula del magatzem, un llibre 
de botigues emblemàtiques de Catalunya, que 
porta el títol de Tresors perduts. És ell qui preci-
sament ha dedicat gran part de la seva vida a re-
cuperar-ne i en té molts, incalculables, una infinitat, 
sense exagerar gens ni mica, de tresors amagats.

Mar Camps Mora

42
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P E N S A M E N T S

No s’esperin un article patriòtic. Estimar un país, la 
terra on has nascut, no vol dir glorificar-lo. Si s’ha 
pogut tenir la sort de viatjar, el món és ple de me-
ravelles, de vastituds que corprenen, i de tota mena 
de paisatges i ciutats. A tot arreu passen coses 
igualment curioses i interessants. Tot és únic i res 
és menyspreable. No cal, doncs, ser nacionalista, 
nosaltres contra els altres. I crec, sincerament, que 
a Catalunya, de nacionalistes esbiaixats i tolls de 
cap, n’hi ha pocs. En trobaríem molts més en el país 
veí, o a França o a Anglaterra i Alemanya. Perquè si 
aquest país fos ple de nacionalistes, ja faria moltes 
dècades, i potser més, que seríem un estat. No, 
aquest país és ple, molt ple, de gent enraonada, en-
raonadíssima, diria. Però és que alhora aquest és un 
país enraonadíssim, de mesura raonable. 

Quan hom torna d’un viatge a les Amèriques -nord 
o sud-, de Rússia, o de la vasta Xina, fins i tot la 
gran illa australiana, o ha estat pels gran oceans, o 
ha corregut metròpolis que treuen l’alè, al tornar a 
casa, o sigui, a Catalunya, de cop totes les distàncies 
s’amiden, i es torna tot fàcil i probable. Gairebé 
semblem un pessebre, però això sí, no hi falta res: 
una mar alhora suau i brava, un delta fèrtil, unes 
planures seques però que generen essències de vi 
i fruita, terres de conreu de mides justes, terres on-
dulades i mitjanes plenes de boscos, i terres altes 
amb valls i afraus i neus en cims de gran bellesa. 
Tot aplegat en quatre estacions marcades però no 
extremes. El menjar, variat i normalment sa i equi-
librat; els beures, abundosos, elegants i de qualitat. 
I el comportament de la gent és divers i festiu, però 
sempre mesurat.  Res és extrem, res insuperable, de 
tot una mica i una mica de tot. Val a dir que, des que 
estem ajudats de la tecnologia en tots els sentits, 
aquest país s’ha tornat còmode, realment còmode. 
No per cap altra cosa, crec, Barcelona s’ha convertit 
en un lloc tan desitjat: clima, costums, menjar, lli-
bertat, respecte, amistat, modernitat, mar, mun-
tanya...Què més fa falta? Viatjar, per adonar-se com 
de bé s’està a casa. Sempre hi haurà  qui tot això li 
pot semblar avorrit, i necessita viure hiverns glaçats 
o passar-se l’any suant amb pantalonet i xancletes. 
Només faltaria, el gust és lliure. Però Catalunya, 

com es diu, és així. Té això. I aquest tenir això marca 
la seva gent, que encara que li engarjolin tot el 
govern, es limita a reunir-se a les places a cridar una 
estona, molt afectats tots, perquè som uns grans 
sentimentals, això sí, però la mesura ens guanya. 

Cal ser molt conscients d’això, perquè un cop ens 
arremanguem per lluitar contra l’enemic, hem 
de pensar abans que qualsevol altra cosa, que les 
nostres armes no són les de l’altre, que és bel·licós, 
és prepotent, és extremós, i no té por a la violència, 
ans li agrada i és motiu essencial de la seva vella 
societat  imperialista. Cal trobar la tàctica on l’altre 
no pugui guanyar amb les seves armes, i nosaltres 
sí amb les nostres. Si les nostres són la força de la 
raó i de la voluntat de ser, només tenim un camí: 
el vot majoritari. Dins l’actual context europeu, 
aquesta és l’única via possible perquè Catalunya 
assoleixi un estat independent: una majoria clara i 
generosa. Qualsevol altre camí, coratjós però preci-
pitat, és llençar-se en braços de l’enemic i sucumbir. 
Mai hem de deixar que la seva justícia o la seva vio-
lència ens abraci, perquè perdem. Si ara hem comès 
aquest error, és perquè hi ha qui s’ha oblidat de la 
mesura, i ha tingut pressa. En un conflicte tan antic, 
no es pot tenir pressa. Han calgut tres generacions 
llargues per superar la derrota del 1939. Ara molts 
sabem on som i què volem. Potser en caldrà una, 
o dues o tres més, per assolir l’objectiu. No passa 
res. L’enemic estarà igual sempre, perquè no es vol 
modificar (si es modifiqués, ja no seria enemic!). No-
saltres haurem de fer com Ulisses, que és un guerrer 
que no lluita: guanya sempre per l’astúcia. Com 
l’aparició de les urnes l’u d’octubre. Aquell dia vam 
guanyar; però la pressa posterior ens va fer perdre. 
Caldrà aprendre la lliçó, i que no ens sedueixi, com 
una sirena interior, la pressa.  

Josep Ma Uyà

Catalunya

J O S E P  M A R I A  U YÀ
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P E N S A M E N T S

Ara que la llera ha recuperat tanta vida i bellesa, si 
ho desitgeu, podem passejar des de l’illa dels Salzes 
fins al camí Fondo de Foixà. Rere l’aigua de l’instant 
s’alcen les moles geològiques del Congost i Sant 
Julià. El Congost verd i frondós, lligat a la llegenda 
dels dos nens martiritzats al segle III, un amb un clau 
al front i l’altre per l’espasa. Sant Julià, més rocós i fe-
réstec, s’aixeca des del cau de les Goges i la roca del 
Dimoni. El cau de les Goges, a més de dones d’aigua, 
guardava tresors antics: ossos de mamuts, cavalls i 
cérvols que habitaven aquests paratges; i la roca del 
Dimoni acumula totes les pedres amb què en Banyeta 
Sarau estava a punt d’acabar el pont quan la noia, 
amb unes ganes irrefrenables de ballar, hauria passat 
a la ribera de Campdorà si no s’hagués encomanat a 
la Mare de Déu just abans que cantés el gall negre.  
A dalt, el Castellum Fractum, una fortalesa del baix 
Imperi per vigilar la via Augusta des del Montseny 
fins a Bellaguarda; i el castell de Sant Julià del XIX, ara 
restaurat i convertit en el D’Or Museu, que guardarà 
joies de l’Elsa Peretti1, escultures d’en Subirachs i 
pintures d’en Quim Hereu. Abans de començar el 
camí, remirem l’aigua que ens arriba d’Ulldeter i du 

1  Elsa Peretti (Florència, 1940)  creadora italiana per a Tffanys&CO, 
a qui devem que en plena dècada dels 60, quan estava molt 
estesa una concepció barroera i inculta de progrés, sabés valorar 
i refer, amb molt gust, la nostra arquitectura de tradició rural. 
També cal agrair-li la restauració de l’església goticorenaixentista 
de Sant Martí Vell i la seva generositat.     

perfums de la Catalunya originària; avancem per 
l’Areny ple d’arbres geomètrics que alcen verds fins al 
blau del cel celranenc. Pel camí del de l’illa dels Salzes, 
arreglat fa uns anys, descobrim arreu racons que ens 
recorden les pintures de Constable i el camp anglès, 
ple d’aigües i fertilitat. Sembla impossible que, tenint 
aquest paisatge fluvial tan a la vora, ara ens sembli 
anglès. Aquest matí d’octubre, una màquina com un 
tanc, voltada de tractors amb remolc, sega el blat de 
moro; uns nens corren entusiasmats d’un vehicle a 
un altre. Els nens sempre recorden altres nens i als 
vells ens recorden quan nosaltres érem nens, ales-
hores els celranencs, especialment els que tenien 
horts per aquests indrets, estàvem ben units a aquest 
paisatge. Als vespres d’octubre esperàvem les hores 
d’anar a casa d’en Joan Feixes i la Maria a «escloveiar» 
capses d’una pila enorme que hi havia prop de la llar 
del foc. Lligàvem les peloines per poder fer-ne forcs 
i assecar-los al sol. En Joan ens explicava «El ferrer de 
Figueres» i ens cantava:

«Allà a la vora del rec Gros 
en tinc una barraca de canyes... 
I com que no en sóc cap gandul 
ni tampoc no hi planyo l’aigua 
cada col sembla un paraigua 
i els raves arriben al cul...»

En Mando Farrerós recordava també com n’era de 
present al poble, fins amb la cuina, la relació amb el 

De l'illa dels Salzes 
a la creu del Camí 
Fondo de Foixà

F R A N C E S C  P R AT  I  F I G U E R A S

Conten que a inicis dels 60 mataren l’última llúdriga del Ter a la falda del Congost. En 
aquestes dècades, els hortolans dels marges del riu regaven rigorosament ben cal-
çats perquè les aigües plenes de productes químics de la fàbrica Torras Hostench SA 
llançats al riu cada dia, menys aquell en què l’inspector dels Pirineus havia anunciat 
la seva visita, provocaven malalties i infeccions que podien acabar essent mortals
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Ter. La seva mare anava per les cases 
quan la necessitaven per a alguna 
festa. Comentava que era capaç de 
coure carpes enormes i aconseguir 
menjars de molta qualitat amb 
peixos de riu. Saber quines herbes, 
quines salses seculars sabien les 
dones del poble per elaborar 
aquests menjars, avui només és 
un motiu de nostàlgia. És un goig 
passejar per aquí. Fa només deu 
anys ningú hauria pogut imaginar 
veure sobre aquestes aigües el vol 
magnífic dels bernats pescaires o 
dels corbs marins, o aquests sàlics 
immensos sobre les aigües sonores 
i netes.

Arribem a la Canova, s'acaba el camí arreglat, hem de 
caminar un tros sobre la sorra grisa i fèrtil de l'Areny, 
sovint entre romegueres. La Canova és un casalot d'ar-
quitectura agrària, enorme, preciós, construït a quatre 
aigües pels  Guinart  d'Orriols quan la  sèquia  d'en 
Vinyals va convertir aquest Pla en regadiu. Es diria 
que els pares de les successives generacions de 
la casa  Guinart  es passejaven pels pobles i quan 
veien grans masos, a quatre aigües millor que dues, 
havien trobat un candidat/a a ser la seva jove o el seu 
gendre. Després Bordils, molt fèrtil, un esclat de natu-
ralesa, perfectament cuidat des de generacions. Una 
subespècie de pollancre, el bordilenc, fou durant di-
verses dècades molt apreciat pel seu rendiment eco-
nòmic. Sant Joan de Mollet més endavant, per aquí hi 
ha d'haver l'antic meandre per on fins al 1940, any en 
què una de les pitjors inundacions desplaçaren la llera 
més cap al Nord, passava el riu.

Ja a Flaçà ens aturem a can Vinyals on generacions de 
poder agrari d'enginyers innovadors ajudaren a mi-
llorar la vida dels celranencs, bordilencs, molletencs i 
flaçanencs. El 1748 en Mateu de Vinyals-Beguer acon-
segueix el permís per construir la  sèquia. La meva 
mare comentava que havia vist presidint la sala del 
mas, que en Rafael Masó havia millorat, un quadre 
amb el senyor Vinyals davant les muntanyes de 
l'entorn. Tot en aquesta pairalia recorda les famílies 
del camp anglès, dinàmiques, innovadores, a ve-
gades excèntriques però sense perdre la humanitat. 
La pintura de Thomas Gainsborogh El senyor i la se-
nyora  Andrews, amb els dos protagonistes davant 
d'un camp segat a màquina, n'és  l' emblema. En 
Camps i  Arboix  en el seu llibre Les cases pairals ca-

talanes comença el comentari 
de Can Vinyals recordant la mort 
recent d'en Bonaventura Vinyals i 
Font en aquesta casa, escriu «per la 
seva voluntat de morir, no pas en 
un pis anodí de l'eixample de Bar-
celona, sinó a la cambra, entre les 
parets i sota el sostre que havien 
vist morir tantes generacions dels 
seus passats»2.

L’església de Sant Llorenç és un 
espai sagrat, aquí, davant la façana, 
des de l’edat mitjana, sota la creu 
dels templers, fins a aquest 2017 
en què ha estat traslladat el ce-
mentiri, hi han reposat els veïns. La 

mort, el misteri de la vida passant d’una generació a 
una altra com l’aigua. L’església és romànica, elegant, 
corbada a l’absis com un cos femení. I ara ja tot ens 
convida a anar a somniar al camí Fondo de Foixà, al 
peu de la creu alçada sobre el lloc on el 1396 morí 
el rei Joan I. Aquest indret sota alzines centenàries, 
ombrívol, prop la muralla del veïnat del Castell, té 
l’ambient d’un conte medieval. El rei edípic, aimador 
de tota gentilesa, mal administrador, el descurat que 
va arruïnar el patrimoni de la casa reial, va morir d’un 
atac al cor o es va suïcidar. Van haver d’empenyorar 
una imatge de pedres precioses per poder pagar el 
trasllat del cadàver d’aquí a Barcelona; entre torxes, 
dins la caixa, és un dels símbols més potents de la 
decadència del casal d’Aragó, un reialme hereu de la 
pau i treva d’Oliba (any 1000), de les corts institucio-
nalitzades per Pere el Gran ja el 1283 i d’una dinàmica 
burgesa que ens duia al Renaixement i la modernitat. 
Però tot això va créixer a Florència al segle XV i als 
Països Baixos, sempre en conflicte com nosaltres 
amb l’imperi; ells, però, al segle XVII es van poder alli-
berar, i nosaltres amb la Guerra dels Segadors i la Pau 
dels Pirineus anàvem cap al 1714. I aquí al peu de la 
creu gòtica, en aquest ambient de conte medieval 
que acaba tràgicament, amb un fort gust de final de 
regne, desitgem que el millor que hem perdut enllà 
dels segles reneixi en una Europa humanista i civi-
litzada. Mentrestant, les aigües del Ter llisquen suaus, 
avall, mentre dura la cançó.

Francesc Prat i Figueras

2   Joaquim de Camps i Arboix, Francesc Català Roca «Les cases 
pairals catalanes». Edicions Destino. Barcelona, 1965. (Pàgina, 345)

«Després d’aquest 
indret feréstec, tan ric 
de la força engolidora 

de l’aigua que atrau 
els segles i els duu 
al descans, podem 

continuar o bé per la 
vora del riu i arribar-nos 
a Sidillà, a Sant Romà de 
Sidillà o de les Arenes; o 
pujar cap a Sant Llorenç 
on fou enterrat el comte 

Ponç III d’Empúries. »
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Va haver-hi un temps que Celrà era més rural que no 
pas industrial i que hi vivia gent com la Dolors Besalú, 
a qui tothom deia Lola Botifarra. Sobretot quan ella 
no era al davant perquè el motiu no li va agradar mai 
gaire. Jo, a la Lola, la vaig conèixer de gran. Era a l’estiu 
de l’any 2002, acabava de fer els vuitanta anys, però 
tenia tant de delit que no va semblar-m’ho. Avui que 
ja fa temps que no hi és, penso que sense ella –sense 
la gent com ella- ha anat desapareixent no tan sols 
aquell Celrà rural, sinó també tota una manera de 
viure i una manera de parlar la nostra llengua. La Lola 
hauria dit, per exemple, que tenia delit, tal com fa un 
moment he escrit. Un jove d’avui probablement diria 
que anava molt espitada o que tenia molta energia. 
O potser ho diria d’una manera que jo ja no sé.

Com tantes altres noies o dones no gaire grans, de jove, 
la Dolors Besalú havia anat a mercat a Girona a vendre 
pollastres, verdura o ous. Tal com ens va dir aquell estiu 
de l’any 2002: primer a peu, després amb la tartana 
d’en Xiberta, més tard amb el tren Petit, finalment amb 
el tren d’avui. Jo no sé perquè no ens va dir que també 
hi havia anat amb la SARFA. Potser perquè devia sem-
blar-li una obvietat. Però fa temps que ja no ho és. 

La gent de la meva edat, vull dir aquells que encara 
recordem el pas a nivell de Celrà, segurament també 
recordaran l’última SARFA dels dissabtes. Els més 
joves, no. Sortia a tres quarts de dues i cinc de Girona, 

L'última 
SARFA del 
dematí de 
dissabte

X A V I E R  C O R TA D E L L A S

La Lola Botifarra fent verd per als conills.  
Fotografia d’Albert Llenas
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s’aturava a tots els pobles fins a Palamós, la majoria 
dels passatgers eren pageses que tornaven de mercat 
i que xerraven pels descosits, i joves que havíem 
tancat tard, tirant a beguts, i que volíem dormir o 
provar de dormir perquè ens passés la ressaca. Tots 
els ingredients, doncs, per tal que ara pugui semblar 
que la convivència era tan complicada com a la Cata-
lunya d’avui, una Catalunya on els que volem la inde-
pendència i aquells que no els fa res continuar essent 
una regió d’Espanya ens toca i ens tocarà conviure. 

Pujar en aquella SARFA, a més, volia dir no saber mai 
a quina hora arribaries perquè a Celrà, a Bordils, a 
Mollet i, ja no tant a Flaçà, s’hi estava aturada molt 
més del compte. Resulta que a les quatre parades, 
el conductor havia de sortir de l’autobús, enfilar-se 
al sostre i anar descarregant les gàbies d’aviram que 
duien moltes d’aquelles pageses. Les deixava a la car-
retera, una a una, mentre els cotxes –els altres cotxes- 
passaven pel costat. Els pollets piulaven com bojos, 
igual que avui els mòbils! Recordo una vegada que 
un d’aquells conductors es va equivocar de gàbies. 
Va ser un sidral. A fora, pel damunt del piular dels 
pollets, del cloqueig dels pollastres i d’alguns dels 
clàxons dels cotxes que s’esperaven, les pageses de 
Celrà anaven cridant perquè volien les seves gàbies: 

—Aquesta!

—No! Aquella!

I a dins, les pageses de Bordils, Mollet o Flaçà feien el 
mateix perquè veien les seves gàbies anant amunt i 
avall, del sostre a la carretera i de la carretera al sostre.

En general, però, de crits n’hi havia a tot el recor-
regut. Imagineu-vos una SARFA plena de dones que 
venen de mercat. Doncs això. 

Com que la particularitat d’aquesta SARFA era co-
neguda per tothom, si podíem, els joves l’esqui-
vàvem com la tinya. Però no ens en sortíem pas 
sempre perquè el divendres a la nit era quan tots 
els estudiants anàvem de marxa i, sovint, el dissabte 
al dematí passava massa de pressa. 

Pot semblar, doncs, que la convivència entre pa-
geses i estudiants era complicada. Una mica, com a 
la Catalunya dels nostres dies.  

Però no era així. En tot cas, avui que ha passat tant 
de temps m’agrada recordar que la relació entre uns 

i altres va ser sempre molt exemplar, malgrat que 
tinguéssim interessos tan clarament oposats. Ja ho 
he escrit: joves que només volíem dormir,  pageses 
amb el volum de veu a tot drap, eufòriques perquè 
havien fet un bon jornal. O potser no. Però era igual 
perquè, com també tots nosaltres divendres vinent 
a la nit, sabien que en el mercat de dissabte vinent 
tindrien la possibilitat de millorar-ho. 

Fa temps que estic convençut que la Lola era una 
de les dones amb qui jo havia coincidit en aquella 
SARFA. Tal com la vaig conèixer i tal com la vaig 
sentir anys més tard, a l’hora de cridar no hauria pas 
estat de les més moderades.  Avui, que ja no sóc a 
temps de preguntar-li si hi va anar mai, sé, en canvi, 
què m’hauria dit sobre tot això que ens passa als 
catalans aquests dies, amb més de mig govern en-
trant o sortint de la presó, amb els jutges disparant 
sentències, amb el president a Bèlgica i i amb unes 
eleccions imposades. I sé què em diria perquè uns 
anys més tard, un dia d’estiu de molta calor, amb el 
fotògraf Eduard Punset vaig anar a veure-la sense 
haver-la avisat abans. Ens va rebre alegrement com 
sempre. Vam xerrar una estona fins que van tocar 
les dotze. Llavors, va agafar un podall, va entatxo-
nar-se sobre el cap un barret molt vell de palla i va 
dir que havia d’anar cap a la riera de Mavalls a fer 
verd per als conills. 

Vam sortir de can Botifarra i vam anar costa amunt 
cap a la font de les Escales. En un marge, la Lola va 
començar a estassar herba com una boja. A ple sol. 
Calculo que ja devia tenir vuitanta-dos o vuitan-
ta-tres anys.

—Lola! Que tindràs una insolació! –vaig cridar.

I llavors, després de recordar-me que vivia sola 
perquè no s’havia casat mai i no havia tingut fills, 
em va dir allò que, mentre vaig estar treballant a 
l’institut de Celrà, vaig explicar més d’un cop a més 
d’una classe: 

—Qui vols que ho faci si no ho faig jo? Que no saps 
que en aquesta vida ningú no fa res per ningú. Ja et 
dic jo que, si no m’espavilo, ja m’espavilaran.

Doncs això mateix també per als catalans i per a 
Catalunya. Ens tocarà sempre espavilar-nos. I això 
també està molt bé

Xavier Cortadellas                              



48

R E T R A T  D E  L ' A R T I S T A L E O  A L E J O

Leo Alejo treballant al seu taller. Fotografia de Martí Navarro

La pintura com a
mitjà d'expressió

Des de ben petit l’art li va cridar l’atenció, com una 
necessitat d’expressar-se que apareixia a través de 
les seves mans i el seu cervell i que ha passat a ser 
una part important de la seva vida. Artistes coneguts 
com Picasso i Miró li han servit per inspirar-se, crear i 
canviar la seva visió de la pintura. 

A Leo Alejo li agrada el contacte amb la gent, estar-se al 
carrer, veure què passa i expressar-ho tot amb la pintura. 
Això és el que transmeten les seves obres a través de 
colors vius, grans formats i una gran diversitat de mate-
rials. Treballa amb l’escultura, el mural de grans formats i 
la pintura. Al principi el que li interessava era representar 
la bellesa de la figura femenina. A mesura que la seva 
carrera artística ha anat avançant, però, s’ha allunyat 
de representar formes concretes i ha apostat per l’abs-
tracció. Alejo defineix aquest canvi de paradigma com 

una manera de despullar-se davant dels materials per 
crear i deixar-se portar per la llibertat, en què la temàtica 
deixa de ser rellevant. Treballa amb molts materials i, 
segons el resultat que aconsegueix, decideix engan-
xar-hi paper o cartó (collage) o anar-hi afegint capes de 
pintura per amagar tot allò que no el satisfà.

La seva obra ha estat exposada en països europeus 
com Bèlgica (Parlament Europeu) i França, i també a 
València i a molts espais expositius de les comarques 
gironines. També ha fet obra per encàrrec, que es 
troba en façanes, comerços o edificis privats. Con-
sidera que la fira d’artesans de les Fires de Sant Narcís 
del dia 1 de novembre és el millor dia de l’any per 
mostrar la seva obra i tenir contacte amb el públic.

Anna Presas

Leo Alejo (Girona, 1954) és un artista resident a Bordils des de fa divuit anys. Tot 
i que ell no hi va néixer, la seva família política n’eren fills. Defineix Bordils com 
un poble amb molta consciència social i on el nombre d’activitats que s’hi fan 
ha crescut molt
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E L  L L I B A N T  D E L  P O U

Aquest «llibant del pou» no ens mostrarà ni el 
rostre ni els cognoms d’en Josep, ja que el que 
ens explica és una activitat il·legal avui dia. 

«A l’època ja ho mig era», diu en Josep. En Josep 
en té 83. És nat a la vora del Ter i, malgrat que ha 
estat futbolista i serraller, també ha estat un gran 
aficionat a la pesca. Però no donarem més detalls 
de qui és, no fos cas que me li endeguessin un 
155, me’l fotessin a la presó i després tots cor-
rem-hi. El mantindrem en l’anonimat i evitarem 
que, de retruc, no ens toqui passar penes a no-
saltres i a tot el consell de redacció de La Llera.

Ens expliques «l’anar a pescar an-
guiles»?

Si vols pescar anguiles, cal anar-hi quan hi ha 
hagut ploguda forta i les aigües baixen remo-
gudes i tèrboles. Que sigui una tarda encapotada, 
que no hi hagi sol. 

Fèiem un botiró. Anàvem amb el xapo a l’hort, 
a sota la figuera, a gratar per fer cucs. Si no era 
temps de pluges, també els podíem fer als vorals 
del riu, que són sorrencs i els agrada molt. Aga-
fàvem un fil d’empalomar (que és més gruixut i 
tes) de tres canes de llarg. Hi enfilàvem els cucs 
tot al llarg. Com aquell qui fa una madeixa, sobre 
la mà, fèiem una troca de fil encucat que quedava 
entortolligat com un manyoc acabat sense cap 
ni centener, que no es deslligués un cop posat a 
l’aigua. Lligàvem el botiró a una canya o hi dei-
xàvem unes quantes braçades de fil i ja teníem el 
botiró armat. Amb l’avi, solíem anar sempre allà 
mateix, passada la presa de Colomers. Posàvem 
el botiró a l’aigua i a esperar que s’hi enganxessin 
les anguiles. Quan les aigües són trencades, les 
anguiles surten perquè busquen el menjar. S’en-
ganxaven al botiró i hi quedaven preses. Quan 
fèiem concursos de pesca a vegades també se 

n’hi agafava alguna de despistada. Els pescadors 
ens escampàvem des d’Anglès fins al Congost de 
Celrà i alguna en pescàvem. Però res a veure a 
pescar amb botiró.

Però, una pregunta: per què hi 
queden preses, si no hi ha ham?

Qui la pot haver, ja no la deixa anar! I si no, mira els 
polítics. L’anguila és un animal nerviós i esperitat. 
S’hi llança i s’encega. Mossega i no es deixa anar. 
S’ha de dir també que tenen uns ullals llargs i fins, 
que potser els queden enganxats al fil. No sé pas 
quina és la raó, però pensa que sovint treies dues 
o tres anguiles d’un sol botiró. Estrebada i cap al 
paraigua. Ah, sí! Per anar a pescar amb botiró cal 
anar-hi amb un paraigua. Negre i gros. Portàvem 
un paraigua que obríem i posàvem mànec enlaire 
sobre l’aigua, flotant al costat del botiró. I nyac! 
Això que dic. Estrebada al fil i les anguiles a dins 
el paraigua. Un cop a dins, relliscaven i no podien 
sortir. I sant tornem-hi. Les anguiles eren molt 
preuades i molt fines.

És a dir, que les pescàveu vives.

És clar. El botiró no té ham. Només esquer. És el 
seu caràcter que les perd. Del paraigua a la saca 
i corrents cap a casa. En tiràvem dues al pou o 
una al safareig perquè conservessin l’aigua neta. 
Si ja n’hi teníem una, la pescàvem i l’àvia la feia 
per sopar. Un cop de tallant i que tragués la sang. 
Oberta i a la brasa. Si cuinava la tia, però, la feia 
fregideta amb uns alls tendres. I si era plat de 
l’endemà diumenge, anava guisada. La mare la 
feia amb suc. L’anguila cal rentar-la, ja que sagna 
força. Talls macos i fregits. Un bon sofregit d’alls, 
tomata i julivert i suquet d’anguila afogada.

Fer un botiró
«Quan les aigües són trencades, les anguiles surten perquè busquen el menjar» 
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De fet, és com un congre o una morena. Sempre 
fan mala cara, però tenen una carn molsuda, 
tibant i molt gustosa.

Una pesca ben noble, doncs?

El botiró, sí, però també hi anàvem a l’encesa. Això 
ja és otro cantar. Hi anàvem a l’estiu només. Això 
ja era de grans, i hi anàvem amb les dones. En-
tràvem per Llofira i aparcàvem al camí dels Molins. 
Cadascú pujava la seva dona a collibè perquè 
no es mullessin i les travessàvem fins a l’altra 
vorera, que era menys fonda. Sobre el codolar i 
amb només dos pams d’aigua, remuntàvem el 
riu regirant el còdols amb els peus. Portàvem un 
llum de carburo cada parella i una fitora cadascú. 
Encara recordo la ferum del carburo. Sota els ri-
erencs, les pobres anguiles estaven adormides. 

Les enfitoràvem per la nuca i l’animal atrapat es 
cargolava per la fitora fins a l’empunyadura. S’hi 
resistia. També hi pescàvem barbs i sols.

Molt bon enginy, aquest que ens expliques, 
Josep! Bé que es diu «està rodó com un botiró», 
quan algú ha vingut grassonet o botit, com el 
manyoc de cucs que tant enllamineix les an-
guiles.

Eduard Baulida i Estadella 

Mot a l'oblit:

Manyoc. m.

Aplec confús de coses que caben dins la mà. 
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Fotografia de Lluís Negre
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