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Com es divertia la gent d’abantes? Per on sortien de marxa? Quins eren els llocs de trobada d’amics i de fes-
teigs? Aquest reguitzell de preguntes ens va portar a dedicar aquest número de La Llera del Ter a la «Gresca i 
xerinola», i de ben segur que, fullejant aquestes pàgines, refrescareu la memòria, potser riureu una estona o, 
amb una mica de sort, aprendreu alguna cosa.

Hi va haver una època en què el Silver de Bordils no tenia res a envejar a les discoteques de Girona o, fins i 
tot, de la Costa Brava; l’Èlia Borràs i la Paula Ros han conversat amb els seus discjòqueis, que asseguraven una 
bona farra i, sobretot, bona música sense marxar gaire lluny de casa. I, des de Bordils mateix, la Paula i en Josep 
Bruset recorden Can Sipi, «el bar del poble», amb noranta anys d’història i que ha abaixat la persiana el passat 
mes de setembre.

Entrarem a la concorreguda sala de ball de Flaçà amb les paraules de la Lia Pou i les imatges capturades pel 
nostre fotògraf, Martí Navarro. L’Ateneu i Can Cors de Celrà, teatres centenaris, són igualment protagonistes 
d’aquestes pàgines: la Mar Camps entrevista l’Anna Lladó, que havia actuat dalt de l’escenari de Can Cors als 
anys seixanta, i la Clàudia Bussé explica el projecte de la Faktoria d’Arts Escèniques a l’antiga sala dels pagesos 
i terratinents celranencs. 

Des del Taller d’Història de Celrà, en Lluís Camps ens porta a passejar fins a la font Picant del Congost, i l’Artemi 
Rossell, a festejar els sants del poble, Sant Sixt i Sant Hou. Ballarem a ritme de timbals i gralles amb els gegants 
de Celrà, en Sixt i la Lola, en un reportatge signat per l’Íria Masó i en Xavier Perich. Amb en Miquel Terradez, 
felicitem els Amics dels Clàssics de Flaçà pels seus vint anys a la carretera, i anirem d’aplecs de sardanes, el de 
Flaçà i el de Celrà, celebrats des de les acaballes del franquisme i fins avui, amb els articles d’en Pitu Pujol i en 
Xavier Perich, respectivament.

Mollet, per la seva banda, es va convertir en un plató de cinema amb la gravació de la pel·lícula El hombre de las 
dos caras l’any 1969; ens ho relaten en David Guixeras, l’Òscar Herranz i en Miquel Parramon. L’Oleguer Cebrià 
ens parla dels concerts que organitzaven els joves de Mollet i de les cues que feien els més joves per entrar a 
les festes d’hivern del poble més petit. I, de tot aquest matxembrat i poti-poti de saraus i xerinoles, la madre-
manyenca Marta Puig n’ha fet una minuciosa i divertidíssima il·lustració. 

Amb el seu to combatiu, en Xevi Jou reivindica el milió i mig de pessetes que el règim franquista va espoliar 
als veïns i veïnes de Bordils i que encara no han tornat a les seves butxaques. A la secció de «Pensaments», on 
publiquem els escrits dels literats de les nostres contrades, el poeta Francesc Prat ens trasllada a un berenar 
d’un diumenge de l’equip de La Llera a la torre Desvern; l’escriptora Núria Esponellà ens regala generosament 
una poesia inèdita, i l’editor Xavier Cortadellas ens menciona tots aquells jocs a què es jugava no fa pas tant i 
dels quals, avui, ja ni sabem el nom. En Cortadellas dedica el seu article al seu company professor de l’Institut 
de Celrà JMa Uyà i nosaltres també li dediquem aquest número.

Tanca la revista, doncs, un poema de JMa Uyà, col·laborador entusiasta de La Llera del Ter, que ens va deixar al 
mes d’octubre. Mai es feia pregar gaire, quan li demanàvem que fes algun article. Ben al contrari, cofoi, sempre 
entregava puntual els seus escrits i ens animava a tirar endavant. La pena és llarga, tant com la seva petjada. 
Teníem molt per aprendre, de l’Uyà. Però sabem que ens ha llegat poemes, articles i llibres. Des de La Llera del 
Ter seguirem recuperant la seva l’obra per, a partir d’ara, descobrir-la o llegir-la de nou.

Mar Camps Mora i Lia Pou Brugué

Fotografies: Valentí Fargnoli

La Llera del Ter no s’identifica  
necessàriament  
amb l’opinió dels articles signats.Sant Joan de Mollet
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Comencem pel principi, amb el bar Sipi i en Principi 
Escura. Possiblement un nom curiós per a alguns, 
una abreviació del final del seu nom que va donar 
denominació al que durant molts anys ha estat el 
«bar del poble» a Bordils. 

És curiós i necessari començar per aquest aspecte, 
ja que en són molts i moltes els que possiblement 
no s’havien plantejat o imaginat d’on venia el nom. 
I mireu que n’és, de complicat, posar nom a un bar, 
botiga o negoci! A en Principi sembla que poc li 
devia costar quan l’any 1928 va decidir obrir el bar, 

El bar del poble
CAN SIPI, NORANTA ANYS DONANT VIDA A LA PLAÇA DE BORDILS

La Pilar Sagué i en Principi Escura asseguts a una taula de Can Sipi. Arxiu familiar Congost i Escura

El bar Sipi s’acomiadava aquest 
setembre del 2019 després de 
diferents etapes, amb diferents 
persones i famílies que han regen-
tat aquest espai social, de trobada 
i d’esbarjo per als veïns i veïnes de 
Bordils. Més de noranta anys do-
nant vida a la plaça del poble.

C A N  S I P I  ( I )R E P O R T A T G E
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segurament va sorgir després que la gent l’ano-
menés així, pel seu nom. Prèviament a la plaça del 
poble, i justament al mateix edifici, ja hi havia un 
bar, Can Bernat. I uns quants anys abans de l’inici 
de la Guerra Civil va obrir amb nom nou i una fa-
mília nova al darrere de la barra. La Pilar Sagué i en 
Principi Escura amb les seves aleshores tres filles 
(Pilar, Pepita i Conxita), a qui més endavant s’hi va 
sumar la més petita, que va néixer a Can Sipi, la 
Leonor, que fins als seus 52 anys va estar al bar.

Poca gent deu quedar que recordi el bar com era 
en els seus inicis. Segurament molts el recorden a 
la plaça i a la planta baixa, però durant alguns anys 
(i també durant la Guerra Civil espanyola) era a 
dalt. S’hi havien fet alguns banquets de casament, 
festes, convits i s’hi jugava a la botifarra i altres jocs 
de cartes. En canvi, a la part de baix, la gent hi feia 
el vermut o hi prenia alguna beguda ràpida. Quan 
més tard, l’any 1959, la Leonor Escura i en Joaquim 
Congost (Quim de Ca l’Ànec) van comprar l’edifici, 
se seguia fent servir la part de dalt per a menjars 
de grup i altres celebracions. Però el bar es va tras-
lladar a la planta baixa, tal com l’hem acomiadat 
aquest 2019.

Els anys van anar passant entre cafès, tallats, cara-
jillos, vi, conyac, vermuts (especialment els de diu-
menge al migdia) i «la barreja»: anís i moscatell que 
se solia fer al matí després d’esmorzar. També s’hi 
servien els anomenats calamars a la romana de la 
Leo, el gelat de corte a l’estiu, i hi va haver una època 

en què s’hi feien pollastres a l’ast, i fins i tot durant 
un temps, quan encara hi havia en Principi, tenien 
un «bar mòbil» per a festes en altres pobles, com 
Sant Llorenç de les Arenes, i hi portaven begudes, 
entrepans i algun ànec rostit. 

Des dels inicis fins als anys seixanta o setanta, qui 
freqüentava el Sipi eren els homes. Les dones no 
tenien costum d’anar-hi, només les dones dels 
primers immigrants andalusos i extremenys que 
acabaven d’arribar al poble. Per a la gent que hi 
anava cada dia era el seu espai de trobada, i era tan 
rutinari que hi anessin alguns que la Leo sempre 
sabia el que volia cadascú. És curiós que un espai 
on majoritàriament s’hi reunien homes, al principi 
sobretot, el portessin en gran mesura les cinc dones 
de la família.

Alhora, van anar passant els anys també entre par-
tides de cartes, sobretot al migdia abans de tornar 
a treballar i els diumenges a la tarda amb totes les 
taules plenes. «Capsigrany! Gamarús! Grapallut! 
Babau!», recorda la Carme Congost que deien els 
clients mentre jugaven a la botifarra. S’escridas-
saven, però quan acabava la partida, tan amics. 
També hi havia qui jugava al truc, però ho solien fer 
a la barra, i als vespres hi havia qui jugava al canari.

Però no es pot parlar del bar Sipi i no mencionar que 
va tenir el primer televisor de Bordils i els pobles del 
voltant. El va comprar en Quim l’any 1959, quan 
també va fer reformes al local, i així va aparèixer el 

La família Escura - Sagué i una familiar de Barcelona que venia a ajudar per la festa major, davant el bar. Arxiu familiar Congost i Escura

5
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Philips de quinze polzades en blanc i negre que era 
tan gran i tanta vida hi va donar. «El local quedava 
ple de gom a gom, sobretot els dies que hi havia 
futbol», recordava la Leonor al llibre Bordils, passat 
i present. S’emplenava fins i tot la plaça. També ex-
plicaven que «moltes vegades ni tan sols hi havia 
programació, va ser un gran èxit. Estàvem mirant 
la tele i de cop sortia un rètol que deia ‘Disculpen 
las molestias’, i deixaven d’emetre». Malgrat això, 
la gent s’hi aplegava, i també els nens i les nenes, 
que anaven a mirar la televisió a veure si hi feien 
dibuixos animats. «La padrina els cobrava una 
pesseta o cèntims per mirar-la», recorda la Carme 
que li han explicat. Més endavant es va canviar el 
primer Philips pel segon, que ja era en color i era un 
moment en què ja s’oferia més programació.

Les festes majors a la plaça i al bar reunien molta 
gent del poble i la rodalia. «El vermut dels migdies, 
durant les sardanes de després de la missa, era es-
pectacular», recorda la Carme. A la plaça s’hi posava 
un envelat, però no cada any, a càrrec d’una co-

missió de gent del poble, i s’hi feien concerts i ball 
de celebració de la Festa Major. Al Sipi també hi di-
naven els músics i cantants dels grups que tocaven 
a la plaça i eren uns dies molt atrafegats darrere la 
barra. Durant aquells dies contractaven una cuinera 
per fer suport a la cuina, com passava en moltes 
cases de Bordils per la Festa Major. En dies corrents, 
a la plaça hi havia taules rodones de marbre, pe-
tites, però per la Festa Major es convertien en taules 
de cavallets perquè hi cabés molta més gent. I el 
mateix passava amb la nevera, que ja era molt gran 
i l’havien d’omplir cada dia, però, per la Festa Major, 
cossis i semals de gel. Tampoc donaven l’abast quan 
es van començar a servir cubalibres, tota la família 
darrere la barra a servir i a treballar.

Durant l’etapa d’en Quim i la Leo, la gent també hi 
anava a comprar vermut, conyac, anís, moscatell i, 
sobretot, vi a granel. I abans d’anar al cinema al Casal 
del poble, a la mitja part o ja sortint de missa, tota 
la mainada anava a comprar llaminadures al bar, hi 
havia un armari de vidre de tres pisos ple. Ja cap al 
final, van obrir un estanc amb una petita llibreria i 
botiga de joguines a la part del darrere del bar.

L’època de les famílies Escura-Sagué i Con-
gost-Escura al bar acabava cinquanta-tres anys 
després, a l’agost del 1981, quan van vendre l’edifici 
a l’Andrés Fernández, que llavors va anomenar el 
local Ca l’Andreu. Més endavant, en reobrir-se al 
2014, es va recuperar el nom de Can Sipi, fet que 
va fer molta il·lusió a la família, tot i que la gent del 
poble sempre havia seguit dient-li així.

D’anècdotes i de com era el bar, la gent encara se’n 
recorda: un espai que reunia habitants del poble per 
fer-hi el vermut el diumenge, el cafè o «la barreja»; 
que avançava com els temps amb la televisió i la 
seva gent; on s’hi empipaven i escridassaven com-
panys de jocs de cartes que després seguien essent 
amics; que era l’epicentre per la Festa Major del 
poble; on es barrejaven les olors de tabac de la gent 
que hi fumava a dins i les de la cuina dels calamars, 
callos o seitons en vinagre…, i tantes històries i his-
torietes que n’han quedat. Molts records de per-
sones que, inevitablement, durant aquella època 
es van convertir en una mena de família en veure’s 
cada dia al bar. A casa, és també un espai que evoca 
records, de família, de naixements i de moltes hores 
de feina i dedicació darrere la barra. 

Paula Ros Congost

La Leonor Escura darrera la barra del bar. Arxiu familiar 
Congost i Escura

En Quim amb la seva filla Pilar servint a la barra als clients. 
Arxiu familiar Congost i Escura
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Per encetar els darrers anys de Can Sipi, necessàri-
ament hem de parlar amb en Jordi Casas. En Jordi ha 
viscut tota la vida a Bordils i sempre havia tingut la il-
lusió de portar un bar. Després dels estudis (BUP, CFGS 
d’Administració i Finances i quasi acabar Empresarials 
a la universitat), va començar a treballar en una asses-
soria, per una empresa i per un ajuntament…, tot al 
mateix temps. Els que coneixem en Jordi, sabem que 
és una persona inquieta i amant dels reptes. En Jordi 
viu a la mateixa plaça de Bordils, al costat de Can Sipi. 
Ens diu que aquesta és una de les raons per les quals va 
decidir agafar el bar després de la jubilació de l’Andreu. 
Per a ell representava un canvi, trencar radicalment 
amb la rutina i, per primera vegada, tirar endavant un 
projecte personal. El fet de ser de Bordils i de viure al 

nucli antic també va resultar encisador per a en Jordi: 
era una clara oportunitat de donar al poble un espai de 
trobada lúdic i cultural que hi mancava.

En Jordi tenia una visió clara que Can Sipi havia de ser 
el local on posar en pràctica el seu projecte. A partir del 
moment que l’Andreu li va dir que li deixaria el bar quan es 
jubilés, en Jordi va començar a vestir tot el projecte. Tenia 
molt clar que havia de ser un bar que donés vida al poble, 
ja que en aquells moments (i ara també) tots els bars 
de Bordils eren al costat de la carretera. El nucli antic de 
Bordils necessitava un element engrescador que hi portés 
gent i activitats i que donés a conèixer l’essència del poble. 
Per això calia fer-hi activitats atractives que, a més de la 
gent de Bordils, portessin gent dels pobles del voltant. 

El projecte 
d’en Jordi Casas
ELS ÚLTIMS ANYS DE CAN SIPI I ELS GERMANS CASAS

D’esquerra a dreta: Miquel Casas, Olga Preses, Gabriela Aforei, Judit Casas i Jordi Casas. Fotografia de Josep Burset

C A N  S I P I  ( I I )R E P O R T A T G E
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També hi havia el tema econòmic, que sempre posa en la 
corda fluixa la gent que vol engegar un negoci. Però en 
Jordi tenia molta il·lusió i, ajudat pel seu germà Miquel i la 
resta de la seva família, no va dubtar a tirar-se a la piscina.

Encara recordo el dia de la inauguració, al febrer del 2014. 
Ple de gom a gom, gent de Bordils, Celrà, Sant Martí 
Vell, Juià, Sant Joan de Mollet, Flaçà…, gent que, fins 
aquell moment, era difícil trobar en un mateix lloc. Vaig 
tenir el plaer de penjar la primera exposició a les parets 
del bar: una col·lecció de fotografies del poble, el Ban i 
els regadius que, per als que som d’aquests pobles, són 
l’essència de Bordils. I després van venir moltes més ex-
posicions de fotografia i pintura, campionats de botifarra, 
concerts molts vespres d’estiu, castanyades a la tardor, 
finals de futbol amb una gran pantalla que s’instal·lava a la 
plaça… En moltes d’aquestes activitats, en Jordi va rebre 
la col·laboració del poble, perquè tothom entenia que el 
bar havia esdevingut un element revitalitzador de Bordils.

En Jordi ens parla amb orgull de l’ambient familiar que 
hi havia al bar. La gent se’l sentia molt seu. Era un punt 
de trobada, un lloc recurrent per passar-hi una bona 
estona on sempre trobaves algun amic o conegut, una 
o dues taules de botifarra, una exposició interessant, 
unes tapes i entrepans deliciosos i molt bé de preu i, 
sobretot, l’amabilitat d’en Jordi i en Miquel.

Parlem amb en Miquel perquè ens expliqui algunes anèc-
dotes i ens diu que, en aquests cinc anys i escaig, hi ha 
hagut de tot…, bones estones i no tan bones. Els concerts 
improvisats d’en Pitu Saló amb la seva guitarra i en Fer-
nando (A.C.S.) amb l’harmònica feien gaudir tothom. Ens 
parla de la mainada que venia amb els seus pares i que 
aprofitava la plaça per jugar i redescobrir un espai d’es-
barjo per al poble. Les castanyades a la tardor portaven 

també molta gent al Sipi i eren com el senyal de l’arribada 
de l’hivern. De les cares dels més menuts, que quedaven 
meravellats quan veien el tió que posaven davant del Sipi 
per Nadal. Ens parla també dels personatges famosos que 
han passat pel Sipi: la Gemma Nierga, la Maria Mercè Roca 
o el grup Oques Grasses, entre d’altres. 

En Miquel també recorda com, moltes vegades, han 
hagut de fer mans i mànigues per tirar endavant els 
actes que tenien programats. Ens parla del concert de 
Bigblack Rhino, que van haver de fer a dins per la pluja i 
que encara al final va ser molt divertit. També ens parla 
dels dies de futbol en què anaven de bòlit i no podien 
servir tan bé i tan ràpid com haurien volgut.

Al Sipi hi anava gent de totes les edats i en Miquel ens 
diu que el que més els entristia era quan, per llei de 
vida, perdien un client.

L’Andreu va posar tot l’edifici del bar a la venda l’any 
passat. Això va encetar un període de reflexió i incertesa 
per part d’en Jordi i en Miquel. Finalment van decidir fer 
un pas al costat i obrir portes a noves oportunitats, canvis 
i reptes. La notícia va ser rebuda pels que freqüentaven 
el bar primer amb incredulitat i després amb tristor, 
perquè Can Sipi havia esdevingut com una part de casa 
nostra. I va arribar la segona setmana de setembre. En 
Jordi em diu que aquests últims dies va sentir les sen-
sacions i emocions que havia sentit durant tot el temps 
que el bar va estar a càrrec seu. I el diumenge 15 de se-
tembre a les 6 de la tarda, quan es va tancar el bar, amb 
la plaça plena de gom a gom com el primer dia, en Jordi i 
en Miquel van entendre que ho havien aconseguit. Que 
aquella il·lusió seva de portar un bar havia esdevingut 
una cosa que la gent recordaria molt de temps.

En Jordi em diu que tant ell com en Miquel s’han sentit 
molt estimats i volen agrair als seus companys de feina 
la seva qualitat humana. Ens parla de la Clara, que els 
va ajudar molt a tirar endavant el local, i de tota la gent 
que hi va treballar fins a l’últim moment. I de la seva 
família, sempre al seu costat per al que fes falta. A ve-
gades podíem veure els quatre germans Casas darrere 
la barra o servint les taules.

Per acabar, en Jordi em diu que té l’esperança que la 
pressió de la gent faci que un dia no gaire llunyà hi 
hagi voluntat política per a la creació d’un local social 
a Bordils. Aquest període de temps que hem pogut 
gaudir de Can Sipi ens demostra que és necessari.

Josep Burset CarrerasFesta de comiat del Bar Sipi. Fotografia de Josep Burset
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Quan Mollet va ser un 
plató de cinema

Mariàngels Julià —germana de Joan, amb un petit 
paper a la pel·lícula— explica que «l’interès del meu 
germà pel cinema venia de lluny. Amb només tretze 
anys ja tenia una filmadora de 8 mm. Mossèn Enric 
Bahí també en tenia una, i en algunes escenes les van 
fer servir totes dues alhora». Vint-i-cinc anys després 
de la filmació, la Mariàngels va constatar que les tres 
bobines de la pel·lícula, d’uns vint minuts cadascuna 
—avui es conserven a l’Arxiu Històric de Girona—, 
estaven una mica malmeses per la humitat i va de-
manar al seu germà que en preservés el format ori-
ginal i n’obtingués còpies en un suport domèstic. Va 
ser aleshores que Joan Julià va contactar amb Miquel 
Parramon per fer-ne una primera còpia en VHS. Per 
aconseguir una bona sincronització d’imatge i so 
—l’àudio s’havia recollit a banda, en una casset— es 
va haver de projectar la pel·lícula en pantalla gran. 

Ara fa cinquanta anys, el 1969, es 
va rodar a Sant Joan de Mollet una 
pel·lícula que, tot i compartir-hi títol, 
El hombre de las dos caras (The Man 
with two Faces), i durada, 71’ i 72’ 
respectivament, no té res a veure 
amb el clàssic del 1934 protagonitzat 
per Edward G. Robinson. El film es va 
estrenar el 1970 al casal del poble i el 
1994 se’n va fer una altra projecció per 
iniciativa del director, Joan Julià, amb 
el suport tècnic de Miquel Parramon.

En Ramon Costa i la Mariàngels Julià mirant la caràtula d’un DVD on hi ha enregistrada la pel·lícula. Fotografia de Martí Navarro

A B A N S  D E  L A  L L E R A E L  H O M B R E  D E  L A S  D O S  C A R A S  ( I )
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S’hi van estar tres hores i no ho van tenir gens fàcil, 
perquè el projector s’entrebancava sovint i l’escalfor 
de la lent cremava la cinta. Per acabar-ho d’adobar, 
sempre que la imatge s’aturava s’havia de parar la 
casset i tornar a sincronitzar so i imatge. La còpia 
final va incorporar una gravació de nou minuts, amb 
documents de la segona meitat dels anys cinquanta 
que testimoniaven, entre d’altres, la construcció 
de l’escola nova (la col·locació de la primera pedra 
és del 1956), la processó de la Germandat de Sant 
Abdó i Sant Senén o una visita del bisbe de Girona. 
Amb motiu de l’Homenatge a la Vellesa del 2002, 
l’Ajuntament va obsequiar els molletencs d’edat més 
avançada amb còpies de la cinta. 

Tot i tenir un protagonista principal ben definit i els este-
reotips argumentals d’un thriller, algunes característiques 
d’El hombre de las dos caras l’acosten al cinema docu-
mental. I és que mossèn Enric Bahí va convèncer Joan 
Julià —conegut com en Combis, pel nom de la casa— de 
«fer una cosa de tipus popular —així ho explicava a les 
autores del llibre Sant Joan de Mollet i la seva gent, pu-
blicat l’any 2000— en la qual sortís molta gent del poble, 
les feines del camp, diferents treballs…». Segons recorda 
Mariàngels Julià, «es van pensar papers concrets per a 
alguns veïns, però al mateix temps es va convocar tots els 
veïns que estiguessin interessats a col·laborar en la pel-
lícula. Gairebé tot el poble s’hi va abocar».

El hombre de las dos caras es va gravar amb una càmera 
super-8 i un sol canal d’àudio. Un cop muntada la pel-
lícula, s’hi va afegir el so. «Vam provar de posar-hi di-
àlegs», explicava mossèn Bahí, «però no hi havia manera 
de lligar la imatge amb la veu. Vam quedar que jo n’es-
tudiaria el guió, la idea, no paraula per paraula, i així, a 
mesura que s’anés projectant, jo aniria parlant». Tot i 
que tant el títol com els crèdits són en castellà —va ser 
idea del director escriure’ls sobre un vidre transparent: 
«Un aguantava el vidre i l’altre gravava, i a través de les 
lletres es veia el paisatge. A vegades es veien els dits de 
qui l’aguantava, estava molt mal fet»—, el narrador parla 
un català molt tancat, essencialment genuí però amb 
algunes incorreccions i repeticions flagrants, en la línia 
amateur, sense pretensions, de la pel·lícula; i, malgrat que 
normalment reprodueix, en primera persona, els pen-
saments del protagonista, de vegades s’identifica amb 
alguns dels personatges secundaris o resumeix l’escena i 
el moviment actoral que s’esdevindrà tot seguit.

Joan Julià va tenir la idea de la pel·lícula i va encarnar-hi 
el protagonista principal. Mossèn Enric Bahí va ser-ne 
càmera ocasional i, com hem dit, narrador. Els mitjans 

La Mariàngels Julià i en Ramon Costa comentant imatges de 
la pel·lícula. Fotografia de Martí Navarro

Ramon Costa de petit en un moment de la pel·lícula

Mariàngels Julià ballant dins la discoteca durant una escena 
de la pel·lícula

10
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tècnics eren gairebé inexistents. Per 
fer l’efecte de nit i no perdre hores 
de rodatge, es van fer servir filtres. 
Segons explicava mossèn Bahí, a 
l’origen del projecte hi va haver una 
primera escena gravada per Julià, 
que va ensenyar-l’hi per saber-ne el 
parer. Es tractava de la representació 
d’un assassinat, «molt mal feta, amb 
uns mitjans quasi nuls. Recordo 
que es va pintar el punyal amb pin-
tallavis, que es coneix d’una hora 
lluny». Julià volia fer-ne una pel·lícula i mossèn Bahí 
—«jo no hi entenia pas res, de pel·lícules», afirmava— 
es va informar dels passos a seguir. La proposta que 
es va tirar endavant satisfeia totes dues aspiracions: 
fer un thriller de ficció i documentar-hi el dia a dia del 
poble. Aquella escena inicial s’havia filmat a Girona, 
a la casa que Esteve Julià, germà del director, tenia 
en propietat a les Pedreres. Esteve fa de repartidor i, 
després d’entrar a la casa perquè la porta ha quedat 
oberta, es troba la dona assassinada —Maria Ros, la 
seva dona en la vida real. 

El protagonista, l’home de les dues cares, arriba amb 
tren a Flaçà i, després de comprar tabac en una mà-
quina expenedora de l’estació —la pel·lícula és plena 
de fum—, recorre amb taxi el quilòmetre que el separa 
de Sant Joan de Mollet, d’on havia marxat, orfe, vint 
anys enrere. Porta vestit i corbata i aparenta ser un 
jove dinàmic i solvent. Un cop a Mollet, visita uns vells 
coneguts i els demana si saben d’alguna casa que es-
tigui en venda. De seguida el trobem instal·lat en una 
casa que ha pagat trinco-trinco, situada en un lloc 
avinent per als seus propòsits: «als afores del poble, 
emperò tocant al poble mateix», diu el narrador. El 
retorn al poble li porta records del 1949. Veiem imatges 
dels feligresos que surten de missa; dels nens i les nenes 
que entren i surten de les escoles velles, i del mestre; de 
la mare del protagonista, encarnat, en dos flash-backs, 
per Ramon Costa, avui alcalde de Mollet; de l’atrope-
llament i la mort de la mare; de la visita al cementiri…

Aviat el narrador ens assabenta, en la primera persona 
que reprodueix els pensaments del protagonista, que 
els diners provenen dels actes delictius que comet. 
Roba cases i cotxes i se’ls ven al cap de pocs dies. Es-
crupolós, apunta fets i dates en una llibreta i sembla 
tenir-ho sempre tot controlat. Per no aixecar sos-
pites entre els veïns, es passeja sovint pel poble, va 
a comprar a Can Sixto —la botiga del nucli històric, 
avui desapareguda—, es fa passar per un tractant poc 

definit que adquireix —i els paga 
també al comptat— porcs i arbres. 
I, l’endemà d’haver comès un assas-
sinat a Girona, es deixa veure ben 
d’hora al bar i hi juga una partida 
de cartes. Quan necessita diners 
perquè se’ls ha polit en una dis-
bauxa nocturna —lligar no li costa 
pas gaire—, comet un robatori en 
un bar, camuflat rere una barba 
falsa. Però li cau la cartera, amb el 
DNI a dins, i la policia ja ho té tot de 

cara per detenir-lo. La pel·lícula acaba amb una per-
secució implacable pels carrers i els camins de Mollet.

Bona part dels veïns van fer d’extres en diferents 
plànols, sense assaig previ, per aconseguir un ambient 
d’allò més natural —malbaratat sovint per la tendència 
d’alguns a mirar a la càmera i a riure en situacions d’alta 
tensió. Una de les escenes es va gravar al Tijuana Club 
de Bordils. Mossèn Bahí assegurava que l’havia hagut 
d’incloure per exigències del guió, atès que el protago-
nista intentava lligar amb una noia, i recordava que «al 
xicot de la noia no li va agradar gens tot allò i vaig haver 
de calmar-lo». Els actors i les actrius —Mariàngels Julià 
era una d’elles— ho van donar tot a la pista de ball. 

Algunes escenes es van gravar a Cap Sa Sal (Begur) i 
a Girona. Mossèn Bahí explicava que per enregistrar 
els plànols de Cap Sa Sal, que aleshores estava 
de moda, «vam llogar una noia perquè sortís a la 
pel·lícula i, és clar, li vam haver de pagar, perquè 
aquesta noia treballava. Em va dir que en un matí 
ella guanyava cinquanta pessetes i les hi vaig pagar; 
em sembla que no ho sap ni en Joan, això».

Ramon Costa recorda que «tota la pel·lícula es va 
gravar en diumenge, perquè no es volia interferir en 
el dia a dia dels veïns». Les escenes no es preparaven: 
«En Joan Julià ens deia què havíem de fer i ho fèiem 
de seguida, amb molta improvisació. Tal com sortia 
es donava per bo. Em fa l’efecte que no es va repetir 
cap escena». Costa té un record per a moltes de les 
persones que van participar en la pel·lícula. «Algunes 
eren ja molt grans i fa gairebé quaranta anys que no hi 
són», diu. I afegeix que «mossèn Bahí va fer la selecció 
musical de la pel·lícula» i que «el pare de l’Esteve i en 
Joan Julià, en Pitu, també hi va sortir. Era el meu oncle 
a la pel·lícula i és la persona que m’acompanya al ce-
mentiri després que la mare ha mort atropellada».

Miquel Parramon i David Guixeras

«Bona part dels veïns 
van fer d’extres en 
diferents plànols, 

sense assaig previ, 
per aconseguir un 
ambient d’allò més 

natural»
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REPARTIMENT ‘EL HOMBRE DE LAS DOS CARAS’

 Protagonista principal:  Joan Julià, Combis
 Cap de policia:  Josep Alcalà Perich
 Ajudant cap de policia:  Francesc Bosch, Xico de Can Felip
 Inspector:  Josep Ros
 Policies que atenen la denúncia:  Juventino Vilà i Ramon Juncà
 Joan «petit»:  Ramon Costa
 Mare d’en Joan «petit»:  Isabel Roura
 Oncle d’en Joan «petit»:  Josep Julià, Pitu
 Primera «conquista» del protagonista:  Glòria Irigaray
 Segona «conquista» del protagonista:  una familiar de Miquel Lloveras (flequer del poble)
 Figurants del Tijuana Club:  Mariàngels Julià, Josep Abel, Josep Ros, Joan Roura, Josep Adroher
 Granger de porcs:  Narcís Guinó
 Propietari d’un viver:  Miquel Ferran 
 Propietari del bar La Pinya de Flaçà:  Martí Mollera 
 Família amb qui contacta el  
 protagonista per comprar la casa:  Miquel Batlle, Carolina, Rosa Batlle.
 Can Míliu:  Joan Vilert, Flora Isern
 Amic d’en Joan «petit»:  Emili Vilert, Míliu
 Botiga de Can Sixto:  Sixto Mas i Quimeta Carolà
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És també possible que per a algun melòman nascut a 
partir d’aquell any sigui un músic del qual ha sentit a 
parlar; potser fins i tot n’és coneixedor de la vida i l’obra. 
No és el meu cas.

Podria ser que, per a una generació anterior, el 
senyor Mauriat fos una altra cosa ben diferent. Paul 
Mauriat va néixer a Marsella el 1925, però visqué 
a Perpinyà i hi morí el 3 de novembre de 2006, de 
manera que, es vulgui o no es vulgui, és, o era, una 
mica nostre. O això mateix devia pensar mossèn 

La música  
per sobre del text

Caràtula del disc ‘The Russian Album’ (1965) de Paul Mauriat que s’escolta a la pel·lícula ‘El hombre de las dos caras’

Penso que no m’equivoco gaire si 
afirmo que, per a tots aquells que 
hem nascut més tard del 1970, l’any 
en què es data la pel·lícula El hom-
bre de las dos caras, Paul Mauriat és 
possiblement un gran desconegut. 

A B A N S  D E  L A  L L E R A E L  H O M B R E  D E  L A S  D O S  C A R A S  ( I I )
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Bahí, que és qui va pensar en 
la música que serviria per a la 
pel·lícula.

El senyor Mauriat fou director 
musical amb orquestra pròpia 
i visqué els seus anys daurats 
entre la Segona Guerra Mundial 
i la primera meitat dels anys se-
tanta del segle xx. Fou director 
d’orquestra, arranjador de com-
posicions, de dolces melodies 
romàntiques que regalaven el 
pensament i el cor de les mul-
tituds occidentals. I, així, no fou 
estrany que algú estigués en 
possessió d’un disc del senyor 
Mauriat al Sant Joan de Mollet de 
l’època. Això sí, un disc i només un. En concret, The 
Russian Album (1965). 

D’aquest disc procedeixen diverses de les cançons 
que es van repetint al llarg de la cinta («Le Temps 
du Muguet»,  «Les Deux Guitares», «Le Cocher de 
la Troika», «Katyush», «Bubitschki»), tot esquitxat 
amb una temàtica molt més lògica i lligada a la 
terra: les sardanes. Però també s’hi observa el 
preludi instrumental d’«El barberillo de Lavapiés», 
d’Ataúlfo Argenta, o un «Intermezzo» bohemi de 
Toñy Rosado, avui artistes potser oblidats.

Totes aquestes variacions musicals es combinen 
llargament, amb una excepció, i és que, per afegir 
un punt de modernitat (hippy) a un ball de dis-
coteca desfermat, sonen els mítics Creedence Cle-
arwater Revival en una versió que van fer el 1969 
de la cançó de Little Richard «Good Golly Miss 
Molly» (1956). Els Creedence Clearwater Revival 
posen el contrapunt disbauxat a tota la resta de la 
música del llargmetratge, mesurada i melòdica. No 
podem deixar d’esmentar les peces cantades en el 
retorn al passat del protagonista, un flash-back a la 
seva infància, quan entra i surt de l’escola i de casa 
seva. Són dos temes que avui semblen, per als més 
joves, trets d’un altre planeta, petites peces po-
pulars infantils de l’època: «Anton Pirulero» o «Qué 
hermoso tienes el pelo».

I és que el to habitual a la pel·lícula és que la música 
no tingui lletra, que sigui purament instrumental, 
a fi d’assegurar que la veu en off sigui el protago-
nista sonor. Sardanes i Mauriat compleixen aquest 

requisits, però també la resta de 
la música esmentada. El to mu-
sical continua amb barreges de 
sardanes i, vet aquí!, «La Santa 
Espina», mentre ens passegen les 
imatges per l’arrissada costa de 
Begur. 

Desgraciadament,  la barreja 
de cançons és constant, s’atro-
pellen sovint les unes amb les 
altres. En sona una uns segons i, 
de cop, en un tall sec, s’hi enta-
funya una altra que potser ha en-
sopegat dos minuts abans amb 
una tercera. De vegades sembla 
que el que es vol és que en sonin 
moltes, totes les possibles, sense 

un guió predeterminat, tal com raja, sense deixar 
temps a la fruïció, sense que es pugui assaborir el 
maridatge que es diria ara entre la imatge i el so. 
És tanta la barreja i la multiplicació de talls que es 
fa impossible la determinació de les diverses mú-
siques. Passen per alt molts dels títols a algú que 
no sigui de l’època o que no tingui una cultura mu-
sical ferma. 

El resultat final és un llarg procés de concatenació 
de música diversa, però que gira majoritàriament 
sobre el disc de Paul Mauriat. Són pocs els segons 
en què deixa de sonar una música o una altra. El 
hombre de las dos caras recorda les primeres pel-
lícules del segle xx, aquelles en què, pel fet de ser 
mudes, es projectava la cinta amb una orquestra 
que tocava en directe al teatre. Hi ha una similitud 
entre aquelles obres i aquesta. Podríem dir que 
totes dues són mudes: aquelles per la tècnica (no 
s’havia inventat encara la banda sonora) i aquesta 
per la pobresa dels mitjans d’una cinta amateur. La 
veu en off és l’enllaç entre la música i la imatge. 
No és només la veu del protagonista, sinó l’única 
veu de la pel·lícula. La seva veu fa les funcions dels 
cartells que entre escena i escena sortien a les pel-
lícules mudes per donar pistes i explicacions de les 
situacions que es produïen.

El hombre de las dos caras no s’entén sense la veu 
en off, però tampoc sense la seva música, que em-
plena constantment l’espai i el temps.

Òscar Herranz

«El hombre de las 
dos caras recorda les 
primeres pel·lícules 

del segle xx, aquelles 
en què, pel fet de ser 
mudes, es projectava 

la cinta amb una 
orquestra que tocava 

en directe al teatre. 
Hi ha una similitud 

entre aquelles obres i 
aquesta». 
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Originàriament eren festes religioses 
que solien fer-se coincidir amb la di-
ada del patró del poble i que servien 
per donar gràcies als sants per haver 
tingut una bona collita, o per dema-
nar que la collita fos bona, per evitar 
tempestes, plagues, etc. Era un dia, 
antigament la festa durava un sol 
dia, en el qual els pagesos reposaven 
del feixuc treball agrícola.

Però aviat, a aquests actes religiosos se n’hi van 
afegir altres d’entreteniment, que amb els anys han 
anat guanyant terreny fins arribar a ser més im-
portants que els religiosos. Ara quan pensem en la 
Festa Major l’associem amb diversió, esbargiment, 
etc., i aquells actes religiosos han quedat en un 
segon terme, o fins i tot en l’oblit. 

Els patrons de Celrà són sant Sixt i sant Tou,1 i tra-
dicionalment es fa coincidir la Festa Major del 7 de 
maig amb sant Sixt i la Festa Petita o d’estiu amb 
sant Tou, el 17 de juliol. La devoció per ells era molt 
antiga, no sols pels celranencs, sinó també per 
peregrins d’altres contrades. Segons la tradició, la 
seva intercessió curava el mal de cap, el mal d’orella, 
la sordesa, la febre, la paràlisi, etc. Això feia que 
molta gent vingués a Celrà a buscar la seva pro-

1 Altres noms com se’l coneix: Hou, Thou, Teovald i Theovaldo.

La Festa Major de Celrà
LES FESTES MAJORS A CATALUNYA ESTAN DOCUMENTADES DES DE MOLT 
ANTIC I, AMB ALGUNS CANVIS, HAN PERDURAT FINS ALS NOSTRES DIES

S A N T  S I X T  I  S A N T  H O UR E P O R T A T G E

Processó amb les imatges de Sant Sixt i Sant Hou, anys 1911 - 1931. Font: INSPAI, Diputació de Girona. Fotografia de Valentí Fargnoli
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tecció. Les seves relíquies es guardaven a l’església i 
el 7 de maig es treien en processó pel poble, els dies 
de la Festa Major. Aquestes relíquies es van cremar 
durant la Guerra Civil. 

Trobem constància de la gentada que venia a Celrà 
els dies de la Festa Major en un opuscle que va fer el 
rector de Celrà, Joan Feixes, el 1921 i que s’anomena 
«Els gloriosos màrtirs de Celrà Sant Sixte i Sant Hou». 
Hi podem llegir: 

La festa de Sant Sixte del 7 de maig és la més 
concorreguda de gent de tots indrets. Espec-
tacle consolador i edificant havia de ser per als 
mateixos habitants de Celrà el veure arribar 
de tots indrets aquella filera interminable de 
devots, que molta part de l’any venien en bell 
romiatje a homenatjear als sants Mártirs amb 
precs de súplica o d’agraiment sobre tot en la 
diada dels Sants. Quina gran festa era tan con-
correguda que la immensa gentada omplia 
tot el sant temple, el cementiri del davant i 
fins la mateixa plaça de l’Església. 

És evident que el rector, quan explica que la gent 
omplia el cementiri, ho fa gràcies als testimonis 
orals, ja que, com hem comentat anteriorment, el 
cementiri estava ubicat davant de l’església, i l’exhu-
mació i el trasllat de cadàvers al nou cementiri fina-
litzà el 1865. Encara he pogut parlar amb testimonis 
orals que recorden, en la seva infantesa, l’arribada 
de gent amb carros i tartanes, que aparcaven a la 
zona de l’Aulet, com l’església era plena de gom a 
gom i que molta gent quedava fora del temple, on 
restava en actitud de pregària.2

Per tant, sembla que la Festa Major de Celrà con-
gregava una multitud de devots que venien a fer ro-
miatge, semblant al que succeïa en altres llocs com el 
santuari dels Àngels, el del Remei o el de Santa Afra.

El punt culminant dels actes religiosos era el 
moment del repartiment del cotó beneït, que s’uti-
litzava per curar el mal d’orella. La seva composició 
era cotó fluix impregnat amb oli d’oliva («L’oli d’oliva 
tot mal esquiva») i beneït, i es podia comprar en un 
flascó petit de vidre. Entre els actes religiosos era 

2 Pilar Calvell Pagans, Antònia Palahí Colom i Pere Mercader 
Arbussà.

tradicional l’ofici solemne, que era una cerimònia 
molt important de la Festa Major i que es feia amb 
acompanyament d’orquestra. A la sortida d’aquest 
acte i mentre s’esperava que es toquessin les sar-
danes de vermut, el poble es congregava a la plaça 
de l’Església, moment en què es comentaven els 
últims esdeveniments del poble, es podien tancar 
negocis i alguns intentaven encetar un festeig.

Consultades les hemeroteques, veiem que es con-
firma que la Festa Major de Celrà aglutinava molta 
gent. Així, el 1892, en l’edició del 4 de maig del Diario 
de Gerona de Avisos y Noticias, llegim que, a més 
dels trens normals, hi havia uns trens extraordinaris 
de Girona a Celrà i viceversa. Els horaris eren els 
següents: de Girona a Celrà: 5,20 - 8,30 - 13,30 - 16 
- 17,11; de Celrà a Girona: 6,36 - 10,10 - 13,20 - 16,15 - 
19,15 - 22,26. La nota especifica, en cada horari, quins 
tipus de vagons portarà cada tren, si de 1a, 2a o 3a 
classe. En el mateix diari, a l’edició del dia 10 de maig, 
un cop acabada la Festa Major, hi llegim:

«Los amigos de ir á fiestas tuvieron anteayer un 
espléndido dia para disfrutar de la de Celrá. Si 
bien antes de mediodia el cielo llegó a cubrirse 
por completo y presentó un cariz poco agra-
dable, al poco rato empezó á despejarse y du-
rante el resto del dia estuvo limpio de nubes y 
ofreció el brillante aspecto propio de la hermosa 
primavera. No favoreció poco la animación 
que fue grandísima durante toda la tarde en 
el cercano pueblo á donde se trasladó medio 
Gerona, pues llegó a echarse de menos la gente 
en nuestras calles». 

I el text acaba dient: «El ferrocarril y los carruajes hi-
cieron un buen negocio.»

CANVI DE DIA DE LA FESTA MAJOR

Actualment la Festa Major es fa coincidir amb el primer 
cap de setmana de maig. Però des de molt antic se ce-
lebrava el dia del patró del poble, el 7 de maig. El do-
cument més antic que he trobat, en el qual ja consta 
aquesta data com el dia de la Festa Major, és del 1771. 
En anys anteriors i posteriors a la Guerra Civil, la festa 
se celebrava els dies 7, 8 i 9 de maig.

Aquest canvi de dates es va fer el 1969, quan l’Ajun-
tament va fer una consulta popular en què es de-
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manava a la població si calia continuar celebrant la 
festa com sempre, és a dir, el dia 7 de maig, caigués 
quan caigués, o traslladar-la a un cap de setmana, 
per motius econòmics i laborals.

El total d’enquestes contestades va ser de 297, i el 
resultat va ser el següent:

A favor del canvi de dates: 251 (84,5%)
En contra del canvi de dates: 27 (9,7%)
Indiferents: 19 (6,3%)

A la sessió de l’Ajuntament del 27 de març de 1969, 
en vista de l’anterior resultat, es prengueren els 
acords següents: s’aprovà fer la festa el primer diu-
menge de maig i el dia anterior. S’acordà també 
que el dia 7 de maig es farà missa en honor als sants 
patrons, les escoles religioses i les nacionals faran 
festa i les oficines municipals romandran tancades. 
S’aprovà amb els vots favorables dels set regidors 
i amb el vot en contra de l’alcalde, que va al·legar 
motius religiosos per no voler fer aquest canvi.

ELS PREPARATIUS

Per deixar el poble condicionat per rebre tots 
aquests visitants i donar una bona imatge, els dife-

rents ajuntaments de Celrà de finals del segle XIX i 
principis del segle XX destinaven una quantitat de 
diners del seu pressupost a netejar carrers i places 
per als dies de la festa. Normalment la persona 
que feia aquesta feina era l’agutzil i la quantitat as-
signada era de 100 pessetes.

Repassant les actes municipals, n’he trobat dues en 
què es requeria que per la Festa Major estiguessin fi-
nalitzades unes obres que s’estaven fent. El 27 d’abril 
de 1924 es demanava que estigués acabada la re-
paració del tram de carrer que anava des de la font 
d’Orriols fins a l’edifici de l’Ateneu. També s’acordà 
posar un enllumenat especial durant aquests dies 
de Festa Major. El 1928 s’estava pavimentant el carrer 
Major amb llambordes, obra que s’havia de fer en 
tres trams. Doncs bé, en el ple del 9 d’abril es decidí 
que el segon tram estigués acabat per la Festa Major. 

COMISSIÓ DE FESTES I ENVELAT

Qui es cuidava d’organitzar els actes de la Festa Major? 
Sembla que l’Ajuntament era l’encarregat de fer-ho. 
Però el 9 d’abril de 1899, Francesc Garriga, en nom 
d’una Comisión de Festejos Públicos, sol·licità permís 
per fer un envelat a la plaça Nova (plaça de Catalunya) 
i sardanes a la plaça de la Font (plaça de l’Església). El 
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Programa dels actes organitzats per la Harmonía Celranense per la Festa Major de l’any 1931. Font: Taller d’Història de Celrà
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23 d’abril l’alcalde li contestà que ningú li havia co-
municat l’existència d’una comissió de festes, i que no 
podia donar permís a una cosa que desconeixia. Amb 
aquesta resposta, Francesc Garriga s’adreçà al gover-
nador civil, que el 28 d’abril comunicà a l’alcalde que, 
si sempre s’havia fet l’envelat a la plaça Nova, no hi veia 
cap impediment a seguir-ho fent. El 4 de maig l’alcalde 
notificà a Garriga que, seguint les indicacions del go-
vernador, li concedia el permís per fer l’envelat, però 
amb una sèrie de condicions: deixar lliure la meitat de 
la plaça a fi de no perjudicar els interessos d’una em-
presa particular, col·locar-lo al sector nord-oest i deixar 
un espai al seu voltant de 36 pams (7,2 metres) per no 
dificultar el pas de vianants ni de carruatges.

El 1901 la Comissió de Festes estava presidida per 
Marià de Cors. Aquell any, Francesc Garriga demanà 
permís al governador civil per fer ball durant els dos 
dies de la Festa Major en una casa que tenia al carrer 
de l’Alau, 5 (avui del Doctor Romagós, 5). Visitada per 
l’arquitecte provincial, hi donà el vistiplau per poder-hi 
fer ball a la sala i al pati exterior, que tenia una sortida 
al carrer de la Rectoria i on es posaria una lona com es 
feia en l’envelat. Per tant, aquell any van ser dues les 
entitats que van organitzar els actes de la Festa Major.

L’Ajuntament sempre col·laborava amb les festes des-
tinant-hi una quantitat de diners del pressupost muni-
cipal. Així, el 1901 va pagar 300 pessetes a la Comisión 
de Fiestas en concepte d’ajuda, i el 1903 pagà a Josep 
Comas 450 pessetes pel cost de l’envelat. En la sessió 
del primer de maig de 1903, s’acordà que l’Ajuntament 
contribuiria a les despeses de la Festa Major amb una 
quantitat indeterminada, «pero adecuada a las nece-
sidades que se ofrezcan segun sea el resultado que se 
obtenga por entrada y abonos para los bailes, dejando 
a la discrecion del alcalde y concejal Sr Mercader tanto 
la fijacion del auxilio, siempre que este no rebase la 
cantidad asignada en el presupuesto, como el apresiar 
el resultado de la recaudacion».

L’envelat es col·locava a la plaça Nova, però, quan els 
locals de l’Ateneu i de Can Cors van estar acabats, 
s’abandonà aquesta pràctica, ja que cadascuna 
d’aquestes entitats, Ateneo Celranense i Harmonía 
Celranense, programava la seva Festa Major, con-
tractaven orquestres i activitats i rivalitzaven per 
veure qui la feia més gran i espectacular. Als anys 
vint del segle XX, el programa de la Festa Major el 
feia l’Ajuntament i demanava a cada entitat que li 
proporcionés els actes que havia programat per 
confeccionar el programa oficial. 

Segons llegim en l’edició del 2 de maig de 1887 del 
diari La Lucha, aquell any hi va haver dos envelats 
per la Festa Major.

L’any 1933 el Centre Republicà Federal demanà 
permís per fer un envelat a la plaça Nova, avui plaça 
de Catalunya, i sardanes a la plaça de l’Església. 
L’Ajuntament l’hi denegà perquè feia vint anys que 
no s’hi col·locava l’envelat, ja que es feia servir per 
col·locar-hi parades de joguines, cavallets, barques i 
altres distraccions, i l’hi proposà que busqués un altre 
lloc. Finalment, van portar una orquestra només per 
a sardanes. Aquell any es van ballar a la plaça de l’Es-
glésia sardanes contractades per tres entitats.

Després de la Guerra Civil, els empresaris dels 
cinemes Moderno (antic local de la societat Har-
monia Celranense i avui Sala Cors) i Ateneo (local 
de l’antic Ateneo Celranense) també es cuidaven 
d’organitzar els actes de la Festa Major. A principis 
dels anys cinquanta, Ricard Gimbernat Vidal quedà 
com a únic organitzador i va fer servir els locals dels 
salons Moderno i Ateneo, així com els cafès Serra i 
Cornellà,3 per ubicar-hi les diferents activitats que 
programava, ja fossin balls, concerts o projeccions 
de pel·lícules i variétés. 

3 El Cafè Serra era al costat de la Sala Cors, i el Cafè Cornellà, al 
costat de la sala de l’Ateneu.

Portada del llibret sobre els màrtirs de Celrà. Font: Taller 
d’Història de Celrà



19

De les atraccions que venien a Celrà: cavallets, pa-
rades, etc., es recorden amb molt d’entusiasme les 
barques d’en Jaumet. El 1901 és el primer any que 
es té notícia dels focs d’artifici. Aquell any també 
hi va haver una atracció que degué ser molt emo-
cionant, un globus aerostàtic, que consistia en un 
globus lligat amb una corda a un torn, que permetia 
fer-lo pujar i baixar. A la Festa Major del 1880 ja hi 
consta la presència de cavallets.

ELS MÚSICS

Hem de recordar que als segles XVII, XVIII i XIX hi 
havia una gran tradició musical a Celrà.

Eren diverses les famílies que tradicionalment exercien 
aquest art i el compaginaven amb un altre ofici. Eren 
famílies de músics els Sàbat, Amalrich, Roca, Mercader, 
Clà, Nonell, Bou, Coromines, Renart i Ferrer (Mecu). 
També es té constància de l’existència de diverses or-
questres celranenques, com Penots, Punaes, Ricas, Els 
Mecus, Roca i Mercader (d’en Ponach). El 1833 s’es-
menta una orquestra de Celrà a les festes de Banyoles. El 
1893, a la Rodona (barri de Santa Eugènia), l’Orquestra 
Roca de Celrà va fer ball i sardanes. Aquestes orquestres 
també amenitzaven els actes de la Festa de Celrà. 

La majoria d’aquests músics feien compatible la 
música amb una altra activitat laboral. Quan van 
abandonar aquesta activitat, venien altres músics de 
fora i, com que no hi havia els mitjans de transport 
actuals, els músics es quedaven a menjar i dormir 
al poble. Ho feien en cases particulars i a les fondes 
i l’Ajuntament de Celrà pagava aquestes despeses.

COM ES PREPARAVA LA GENT?

Per als més benestants era el moment d’estrenar 
roba, però la majoria de la població ja se sentia 
cofoia estrenant unes espardenyes. Eren dies en 
què venien a Celrà fotògrafs, i per això moltes de 
les fotografies d’aquells anys coincideixen amb 
aquestes diades. Aquesta tradició continuà els anys 
posteriors a la Guerra Civil, amb fotografies que 
tenien com a fons avions o vaixells de guerra.

Era un bon moment per deixar la casa a punt per 
rebre els convidats. Es pintaven les parets amb una 
barreja de calç viva i aigua a la qual s’afegien colo-
rants. Era aquella pintura que, si hi passaves la mà 
o la roba, quedava tenyida del colorant. El terra, 
que era de rajoles, es pintava amb mangra, que era 
un colorant vermell natural. Per fer la reposició de 
cassoles, plats, gots, etc., els diumenges abans de la 
Festa Major venien a Celrà uns venedors ambulants 
que feien la parada a la plaça de l’Església.

Un moment molt important durant la Festa Major 
era l’àpat. Els testimonis orals consultats coinci-
deixen que esperaven aquests dies per ballar i 
també per menjar bé, i si bé és cert que molts d’ells 
van viure una postguerra dura, de sempre el dinar 
de Festa Major n’ha estat una part molt important, 
i la gent guardava els pollastres més grossos per 
fer el rostit de Festa Major. I si altres àpats eren re-
servats a la família, com el de Nadal, en aquest es 
convidava familiars, amics i coneguts. 

Com ja s’ha comentat en un capítol anterior, i com 
a cloenda de la Festa Major, la gent acudia a fer la 
«feixina» a la font Picant del Congost, on es conti-
nuava ballant i fent gatzara. 

Artemi Rossell Ferrer
Taller d’Història de Celrà

Article extret del llibre Petites històries del Celrà d’abans d’Artemi 
Rossell Ferrer (Taller d’Història de Celrà, 2018).

Parades a la plaça Nova, ara plaça de Catalunya, a finals dels 
anys 40. En primer terme, les barques d’en Jaumet. Arxiu 
Pilar Calvell Pagans
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C A L  T E T  I  L’ E N V E L ATR E P O R T A T G E

Ballar els diumenges 
a Flaçà

Cap al 1856 es va fer la carretera que passa per l’in-
terior de Flaçà, l’actual carrer del Comerç, i al cap 
d’uns anys, entre el 1870 i el 1880, el tren gros. 
I entorn el 1890, el tren petit. A partir d’aquest 
moment, tots els comerços de la Bolla que donaven 
a la carretera antiga de Palamós van traslladar-se 
a la carretera nova. A Flaçà hi havia Can Llonga, 
l’hostal gran on es feia el canvi de tartanes; Can 
Benet, el restaurant (actual Can Buxó), i Cal Tet, que 
eren corders. Va ser a principis del 1900 quan es 
construïren el cafè de Cal Tet i la sala de ball, que 
donaven a la carretera nova. 

CAL TET, LA SALA DE BALL DE FLAÇÀ

En Ramon Llaussàs m’obre les portes de casa seva 
per parlar dels espais d’esbarjo i de festa més con-
correguts durant molts anys al poble de Flaçà. Un 
d’aquests llocs va ser la sala de ball de Cal Tet, que 
obria tots els diumenges d’hivern i primavera, i tots 
els festius entre setmana, per fer ballar nois i noies 
de la rodalia. En Ramon ha viscut sempre a la casa 
del costat de Cal Tet i, malgrat que era petit quan el 
bar i la sala funcionaven a ple rendiment, recorda 
perfectament el que s’hi vivia.

Flaçà era un lloc pràctic com a punt de connexió, tant per trobar-se els diumenges per 
ballar i festejar a Cal Tet com per assistir als balls i concerts de la Festa Major dins l’envelat.

La sala amb la columna al mig. Fotografia de Martí Navarro
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En Joan Salamià, pare de la família, va ser qui va fer 
les obres per al cafè i la sala. Els fills li van seguir les 
regnes durant molts anys, fins al seu tancament. 
Mentre establim conversa amb en Ramon, entrem 
a la sala principal del bar, on encara hi ha la barra, 
i una mica més endins, diferents estances i una 
escala. L’escala que condueix fins a la sala de ball, la 
que va ser «la sala més coneguda i famosa de tota 
la contrada».1 Nosaltres entrem per baix i, malgrat 
que hi ha trastos i han passat els anys, l’espai es 
conserva perfectament. Una sala àmplia amb una 
columna al mig; davant seu, l’escenari, ara tapiat, i 
al costat, unes escales. Aquestes, les escales, eren 
les que tants nois i tantes noies baixaven un cop 
havien pagat l’entrada i havien deixat les jaquetes 
al guarda-roba. Encara ara es conserva el forat de la 
taquilla i el guarda-roba, amb els números pintats. 

En Ramon i la seva família vivien a la casa del costat 
del bar i la sala de ball de Cal Tet de Flaçà, un dels 
locals més coneguts durant molts anys per veïns i 
veïnes dels pobles del voltant. Els pares d’en Ramon, 
juntament amb la família de Can Llonga, entorn del 
1958, van començar a ajudar la família Salamià, que 
eren quatre germans.

1 Punseti, Daniel. «Cal Tet de Flaçà», dins Gavarres, núm. 13. 
Tavernes i hostals. Primavera-estiu 2008, pàg. 86.

EL BALL

La durada del ball i dels dies de festa era des de les 
sis de la tarda fins a dos quarts de nou o les nou del 
vespre. La sala de ball s’obria tots els diumenges 
d’hivern i primavera, i també els dies festius. «Si hi 
havia orquestra, primer es tocaven dues sardanes, 
que es ballaven al mig a la carretera, i tot seguit, 
vuit balls. I si no hi havia sardanes, es tocaven entre 
deu i dotze balls», m’explica en Ramon. Fins que la 
família Salamià se’n va poder ocupar, van portar el 
negoci del bar i del ball ells sols, però els últims anys 
la família d’en Ramon, juntament amb els de Can 
Llonga, en Ramon Font Llonga, els ajudaven tant els 
diumenges a cobrar les entrades com en l’organit-
zació del ball. Els nois sempre pagaven entrada, que 
servia per cobrir les despeses de l’orquestra que 
venia a escoltar i ballar gent d’arreu, mentre que les 
noies la tenien gratuïta.  

Flaçà es va convertir en un punt de trobada, i era un 
lloc fàcil d’arribar-hi gràcies al transport de la Sarfa i 
el tren. «Venia gent de la línia de l’Escala; de la línia 
de Begur, amb els autocars Presas de Torroella de 
Montgrí, hi pujava el jovent de Gualta, de Serra de 
Daró, de Sant Iscle, de Fonolleras i de Parlavà; i de la 
Bisbal, que arribaven a les quatre de la tarda. També 
hi havia qui venia amb tren des de Girona, o bé des 

La barra del bar Cal Tet encara es conserva, juntament amb una cafetera Gaggia. Fotografia de Martí Navarro
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del costat de Figueres. Alguns abans del ball anaven 
a veure el futbol, o bé al cinema. També venia gent 
a peu, amb bicicleta o moto des dels pobles veïns, 
com Foixà, la Pera, Sant Jordi Desvalls, Bordils o Sant 
Martí Vell», explica en Ramon. I afegeix: «Els que 
venien a peu arribaven amb les seves espardenyes, 
però abans d’arribar a Flaçà hi havia canvi de sabates 
i es posaven les de mudar. Sobretot les noies, que 
les amagaven en algun marge o bé les deixaven en 
alguna casa fins al vespre, quan era hora de tornar a 
fer el canvi de calçat i anar cap a casa.»

El ball hi era present gairebé tot l’any, però a 
finals dels anys seixanta i principis dels setanta es 
va construir una pista a Can Llonga, al costat de 
la riera, i era on es continuaven els balls de diu-
menge a l’estiu. 

La sala es conserva, però durant un temps va servir 
com a magatzem de fusteria, i n’hi ha restes. Al 
centre s’hi aguanta la columna en perfecte estat. 
En Ramon m’assenyala diferents racons i diu: 
«Aquí s’hi posaven les de Bordils, allà les de Rupià, 
les de Foixà, les de la Pera, i en aquell costat les de 
Celrà…, i així totes les colles que arribaven a Cal 
Tet.» Els últims anys de la sala hi van venir a tocar 
alguns artistes coneguts del moment, i fins i tot 
una vegada la Principal de la Bisbal.

Cap a l’any 1974 es va deixar de fer ball els diu-
menges a Cal Tet, encara que durant un temps va 
seguir funcionant el cafè amb l’ajuda d’uns nebots 
de la família Salamià. La sala de ball va tancar 
quan arribava també una nova etapa per als diu-
menges d’esbarjo: s’havien començat a obrir les 
primeres discoteques, com el Silver, a Bordils, i ja 
hi havia nous mitjans de desplaçament, com els 
cotxes. La gent va deixar de fer servir el transport 
públic i altres locals van posar-se de moda. Tot i 
així, la sala de ball queda en memòria de moltes 
parelles i de tot el jovent que durant anys va fre-
qüentar Cal Tet els diumenges. 

LA FESTA MAJOR DE FLAÇÀ I EL 
SEU ENVELAT

Durant molts anys, l’organització de la Festa 
Major de Flaçà va anar a càrrec de Can Buxó i Cal 
Tet, els dos bars del poble. Però al cap d’un temps, 
entorn del 1958, Can Buxó va desvincular-se de 
l’organització i la família Llaussàs, juntament amb 
la família Font de Can Llonga, van ajudar Cal Tet 
en l’organització de la Festa Major. En Ramon té 
una capsa plena de documents d’aquests anys, 
i m’explica amb entusiasme tot el que van fer i 

Entrevista a Ramon Llaussàs. Fotografia de Martí Navarro
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muntar per a una de les festes majors més impor-
tants de la zona durant molt de temps. 

La festa se celebrava els dies 11 i 12 d’octubre, 
com ara, i si calia s’allargava dies per davant o 
dies per darrere. Es muntava l’envelat on ara hi ha 
els pisos de la plaça de l’Estació i els últims anys 
al darrere dels pisos de l’Ajuntament actual de 
Flaçà. «A Flaçà durant els dies de la Festa Major es 
muntava un gran envelat, que durant molts anys 
s’emplenava, especialment la nit del dia 11 i la 
tarda del dia 12. A més, a Flaçà era dels pocs llocs 
on hi anava fira: barraques de tir, xurreries, cava-
llets, la parada del conill i altres atraccions», diu 
en Ramon. Ell era petit, però recorda com les dues 
famílies col·laboraven en el gran esdeveniment 
de la Festa Major: ajudaven a programar els es-
deveniments de la festa, repartien els 
programes pels pobles, enganxaven 
cartells als pobles del voltant, venien 
entrades…

«La gent de Flaçà venia a fer cua hores 
abans de la venda de palcos aquí a 
casa. Començàvem entre les set i les 
vuit del matí i des de les quatre ja 
hi havia gent fent cua per escollir el 
palco més ben situat», m’explica en 
Ramon. I hi afegeix: «A Flaçà era dels 
pocs llocs on es podia escoltar la Prin-
cipal de la Bisbal, hi va tocar molts 
anys seguits. Ja es llogava l’orquestra 
d’un any per l’altre, i l’envelat era un 
èxit. Es cobraven palcos, abonos i en-
trades. Algun any s’havien venut més 
de noranta palcos tant a gent de Flaçà 
com a veïns de Sant Joan de Mollet o 
Sant Llorenç de les Arenes. Aquesta 
era la principal font d’ingressos per 
pagar totes les despeses, però també 
la publicitat del programa de la Festa 
Major. En canvi, no hi havia bar dins 
l’envelat.» Els palcos estaven formats 
per sis cadires i els abonos funcionaven 
amb les sessions de ball o concert que 
hi havia programades, així no calia 
passar per taquilla. «Les entrades per a 
homes i per a dones eren diferents, les 
dels homes solien tenir un cost molt 
més elevat que les de les dones. Ah, i 

a Flaçà va ser dels primers llocs on els casats pa-
gaven entrada!», diu rient en Ramon.

En Ramon guarda pilons de papers de tots 
aquells anys que es van ocupar d’organitzar la 
Festa Major: permisos del Govern Civil, factures 
de l’envelat i el material que llogaven, el cost de 
les fires per als dies de la Festa Major, contractes 
amb alguns artistes, rebuts de les orquestres… 
Molts anys de diversió i de feina.

Durant tots aquells anys també s’ocupaven d’or-
ganitzar la Festa Petita de Flaçà, per Sant Fermí, 
al mes de juliol; la Festa de l’Alliberació, al mes de 
febrer, que significava la victòria de Franco; el car-
naval, i Santa Llúcia, al mes de desembre. Apro-
fitaven totes les festes. «El dimarts de carnaval 

Programa de la Festa Major de Flaçà de l’any 1968. Fotografia de Martí 
Navarro
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Plànol de l’envelat del 1960, on es mostra la distribució dels ‘palcos’. Fotografia de Martí Navarro

també es ballava, ja que després venia la qua-
resma i fins a Pasqua no hi tornava a haver ball.» 

«La festa de Flaçà va ser un èxit durant molts 
anys. Sempre intentàvem portar artistes de 
renom juntament amb la Principal de la Bisbal. 
En venien que havien participat al Festival de la 
Cançó Mediterrània, com la Franciska», explica 
en Ramon mentre m’ensenya un àlbum ple de 
fotografies i postals d’artistes d’aquells anys. I, 
remenant aquest àlbum ple de cares conegudes 
d’artistes dels anys seixanta, setanta i vuitanta, 
en Ramon recorda alguns dels artistes que van 
trepitjar l’escenari de l’envelat: José Guardiola, 
Los Beatles de Cádiz, Franciska, Núria Feliu, Rudy 
Ventura, Ramón Calduch, Lita Torelló, l’Orquestra 
Maravella i molts més. Portant artistes d’aquest 
renom, la festa de Flaçà aconseguia ser una festa 
molt lluïda, perquè atreia molta gent del voltant. 
Aquest èxit ajudava que any rere any el cartell no 
baixés de nivell.

Però no tot dura per sempre, i les coses van 
canviar. Canvis en les comunicacions, en les re-
captacions de la festa, noves despeses i més 

cares en comparació amb anys anteriors, es va 
començar a posar bar i ja no es cobrava entrada a 
les festes, i la Festa Major va començar a minvar. 
Eren temps de canvis. D’aquesta manera es va 
acabar l’organització del ball de la Festa Major per 
part de Can Llonga, Cal Tet i Cal Fuster, i la festa va 
passar a ser organitzada per altres associacions i 
per l’Ajuntament.

Malgrat la fi d’aquests diumenges de ball i de la 
frenètica activitat a l’envelat de la Festa Major, 
cal no oblidar que Flaçà va ser un gran punt de 
trobada. Tant pel tren com per les línies de la 
Sarfa, pel futbol cada dues setmanes o bé pels 
diumenges a la sala de Cal Tet i la Festa Major de 
Flaçà. No hi ha gaires pobles d’aquestes dimen-
sions que durant tants anys hagin pogut gaudir 
d’aquests espais d’esbarjo i de festa. I és que… 
qui no retrocediria en el temps per amagar-se a 
qualsevol racó de l’escenari de Cal Tet, o bé de 
l’envelat, i espiar tots els balls, tots els trucs per 
lligar i tots els festejos que hi va haver?

Lia Pou Brugué
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Tardes de diumenge plenes de balls, noves amistats, 
emparellaments, petons, cubalibres, San Franciscos, 
trobades i, sobretot, música. «Diuen que als anys setanta 
Camilo Sesto sonava a totes les discoteques, doncs no, 
ho respecto molt, però aquí no hi havia manera que 
ens agrades, allò era per Cap d’Any o la revetlla de Sant 
Joan, però al Silver tot era música anglesa», explica en 
Jordi Barrera, un dels primers discjòqueis encarregats 
de les sessions de diumenge a la tarda, que ara són de 
pel·lícula, sofà i manta. Ell, juntament amb Ricard Masó, 
va ser un dels primers a ocupar la cabina de la Silver 
Discoteque i l’autor d’una melodia generacional que 
pagava 200 pessetes d’entrada, amb combinat inclòs, 
per ballar els diumenges de 5 de la tarda a 10 del vespre. 

ELS INICIS DEL SILVER DES DELS ULLS 
DE LA CABINA DELS DISCJÒQUEIS

La nit de la revetlla de Sant Joan de 1972 obria a la 
carretera de Palamós a Bordils un nou pub, el Silver. 

Els germans Josep i Quim Follia, coneguts com a Pitu 
i Quimet, van ser els encarregats que es posés en 
marxa. Fins aleshores no hi havia hagut res similar a 
la zona i s’intueix que aquest va ser el motiu de l’èxit. 
«Si no, s’havia d’anar a Platja d’Aro, i desplaçar-se no 
era tan fàcil com ara», expliquen els cinc primers disc-
jòqueis de la sala, que anys després encara es troben 
per recordar aquells anys entre Abbey Road dels Be-
atles, Madman across the water d’Elton John i In the 
court of the Crimson King de King Crimson. 

Amb un aforament d’unes 300 persones, gairebé 
sempre ple, gent de Celrà, Flaçà, Sant Joan de Mollet, 
Girona i rodalia agafaven el tren o la Sarfa per anar fins 
a Bordils i acabar el cap de setmana a ritme de cançons 
lentes o ràpides. Els decibels els controlava en Pitu 
Follia que normalment escridassava els discjòqueis 
amb un «Cagumdeu, nens, això està massa fort!». 

La sessió de música consistia en tres quarts de 
música lenta i tres quarts de música ràpida. «La 
sessió començava amb la veu de Kevin Ayers (lenta) 

Un vas de tub i un 
cubalibre
EL SILVER, EL PUB QUE NO ENVEJAVA LA COSTA BRAVA 

E L  S I L V E R  D E  B O R D I L SR E P O R T A T G E

Quatre dels primers discjòqueis, Josep Batet, Pitu Saló, Toni Úbeda i Jordi Barrera, recordant el company de cabina Ricard Masó. 
Fotografia de Martí Navarro
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i de mica en mica, quan el públic ja estava ambi-
entat, es punxava música ràpida, com ‘Smoke on 
the water’, de Deep Purple, perquè la gent ballés», 
comenten els discjòqueis, que avui s’han retrobat al 
Bar Plata.

–Hi ha algunes lentes d’aquella època que són veri-
tables obres mestres, com aquella de «su blanca pa-
lidez…» –diu en Jordi Barrera.

–Sí! És de Procol Harum –contesta en Pitu Saló, que 
va arribar al Silver a mitjan anys setanta.

–O «Angie» dels Rolling Stones i «Nights in white 
satin», dels Moody Blues –respon en Jordi.

–Recordes…? Era aquell moment en què abaixàvem els 
llums, s’enfosquia la sala, els llums blavosos només feien 
ombres i la gent anava a trobar-se als sofàs –afegeix 
l’última incorporació a la cabina del Silver, en Toni Úbeda.

«La gent estava asseguda i quan escoltaven aquesta 
cançó anaven corrents cap a la pista a ballar», ex-

plica Pito Saló en parlar de la cançó «Sex machine», 
de James Brown. «N’hi havia alguna dels Rolling 
que també, amb el primer toc de guitarra de ‘Brown 
sugar’ ja tenies ganes de moure’t», afegeix Barrera, 
«o amb ‘Satisfaction’, o la lenta de la Jane Birkin, ‘Je 
t’aime moi non plus’». I tantes altres cançons que 
tothom que hi anava deu recordar que els feien 
ballar.

«Arribàvem a la discoteca carregats de discos 
nostres que havíem comprat a Girona o Andorra», 
expliquen en Toni Úbeda i en Pitu Saló, que es di-
vidien la sessió de música a finals dels setanta. El 
viatge fins a Andorra no era per passar-hi un cap 
de setmana tranquil, sinó perquè algunes de les 
cançons o discs que volien punxar aquí estaven cen-
surats per la dictadura. Era el cas de «Je t’aime moi 
non plus» de la Jane Birkin i en Serge Gainsbourg, o 
l’àlbum Sticky fingers (1971) de The Rolling Stones, 
que es va prohibir per «la bragueta d’uns pantalons 
Levi’s en què obries la cremallera i s’hi veien els cal-
çotets», explica en Jordi. «Aquí es va substituir per 
una imatge d’una llauna de conserves amb una mà 
a l’interior». També va ser censurat el tercer àlbum 
del solista Lou Reed, Berlin (1973).

DE LA CABINA A LA MILI

Aleshores els homes de la cabina havien de deixar 
els plats i els vinils per anar a fer la mili. I els discos 
de 650 pessetes, la paga de 300 pessetes per sessió, 
els llums psicodèlics i els viatges fins a Girona per 
comprar vinils a la botiga Erato o a Discos Coll, que 
va tancar el 2018 després de 62 anys, es van con-
vertir en el servei militar per les Espanyes i, conse-
güentment, en els respectius comiats de quintos.

«Un any abans es feia el sorteig i et deien: tu vas a 
Melilla i tu vas a no sé on», recorda en Jordi Barrera. 
I segueix: «L’any abans miraves de fer coses com un 
campionat de futbolí i una o dues festes al Silver…». 
Així, s’acomiadaven durant tot un any i esperaven 
que els arribés el moment de marxar al servei mi-
litar. «Nosaltres vam fer un tracte en què la barra era 
per a ell, el jefe, i l’entrada per a nosaltres, i els diners 
que fèiem doncs els destinàvem a anar a sopar», co-
menta en Josep Batet mentre sosté The dark side of 
the moon (1973), de Pink Floyd. 

Una entrada del Silver Discoteque

L’exterior i l’entrada del Silver Discoteque
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UN ESPAI SOCIAL

En aquell moment, de saraus, no en faltaven al 
Silver. «La nit del dimecres 28 de maig, vigília de 
Corpus, es va celebrar Miss Silver 1975 i va venir a 
tocar La Trinca. Es va omplir fins a la bandera!», as-
segura en Jordi. Un esdeveniment que es va repetir 
els tres anys següents. L’acte consistia en una des-
filada d’entre quinze i vint noies. Posteriorment, un 
jurat, entre els quals hi havia l’alcalde de Bordils i 
personalitats del món de la premsa gironina, vo-
taven de l’1 al 10 quina era la més atractiva. Segons 
un pamflet del Silver, la guanyadora, Miss Silver, era 
«obsequiada amb un televisor portàtil», i les dames 
d’honor, amb un «vestit de núvia de Guich Carol». 
I amplia: «El simpático acto estará presentado por 
los locutores de La voz de Gerona, Mary Gisbert y 
Jaime Teixidor. Dos veladas, en suma, a cual más 
interesante y que demuestran el alto grado de pro-
yección y aceptación alcanzado por una de las boi-
tes-discotecas predilectas del público gerundense, 
que domingo tras domingo llena por completo sus 
amplias y acogedoras instalaciones.» 

Els discjòqueis també expliquen que una vegada la 
discoteca va estar funcionant més de 24 hores se-
guides perquè just davant de la sala hi havia la línia 
de sortida i arribada del Rally Girona. «Va ser un no 
parar», recorda en Josep Batet. 

UNA SALA DE CONCERTS…

I tot i que la música que punxaven els discjòqueis 
animava a tots els assistents, hi va haver dies que no 
van ser ells qui ho van fer. Per l’escenari del Silver hi 
van passar artistes com Lone Star, durant un comiat 
de quintos del 1974, Janio Martí, i fins i tot Georgie 
Dann amb «Bailemos el bimbó», un hit que es con-
vertiria en la cançó de l’estiu del 1975.

Hi havia qui no ballava i es guanyava el sobresou 
servint a la barra, acomodant abrics al guarda-roba 
o recollint els vasos de tub que quedaven tirats i 
buits als vorals de la sala. Els pantalons acampanats, 
les camises obertes pel pit i els estampats extrava-
gants es contraposaven als vestits negres, els ca-
bells engominats i les patilles més enllà de l’orella 
presents darrere la barra. 

És ben sabut a tots els pobles de la llera del Ter que el 
Silver va ser l’inici de moltes parelles dels nostres pobles, 
per què negar-ho. «Quan posaves música lenta miraves 
d’anar a buscar les noies per ballar, i podien passar 
dues coses: ballar o acabar a la barra fent un cuba-
libre», recorda en Jordi Barrera entre rialles també dels 
excompanys de cabina. Dues barres rodejaven la sala 
i encerclaven la cabina dels discjòqueis, que quedava 
al centre. Des d’allà es controlava la llum, la música i 
l’ambient. El centre era la zona de ball i tot al voltant hi 
havia uns sofàs vermells, precedits de taules blanques 
i baixes perquè la gent reposés, xerrés o es petonegés. 

Mentrestant, un got de tub es reomplia de Coca-Cola 
amb rom, ginebra o vodka. Un cigarret de Marlboro 
s’encenia entre la gentada. I des de la cabina recordaven 
que el Silver «era un dels puestus on es posava menys 
música comercial» mentre sonava «You are simply the 
best». Així doncs, fins a principis dels vuitanta es va il·lu-
minar amb neó el nom de Silver, fins que un canvi estra-
tègic el va convertir en el Xipe Totec, on es va iniciar una 
nova etapa tant musical com generacional.

Èlia Borràs i Paula Ros

Els ex-discjòqueis remanant i compartint discs de vinil que 
punxaven. Fotografia de Martí Navarro

Gent ballant i gaudint d’un concert al Silver
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C O L L A  S A R D A N I S TA  D E  F L A Ç ÀR O D A M O N

Tal com deia el filòsof francès Michel de Mon-
taigne: «Només a través d’allò ultralocal es pot 
arribar a la universalitat.» Aquesta concepció 
de la universalitat ha acompanyat molts pen-
sadors, ja que ens fa reflexionar sobre la univer-
salitat que rau en allò local, en allò petit, com les 
danses autòctones que, sense pretensions, han 
enlluernat tot el món. Moltes vegades creiem 
que per arribar al gran públic hem de pensar 
què agradarà a la gent de fora, i si bé és cert que 

cal tenir en compte els gustos forans, és indis-
pensable ser autèntic, i ser autèntic és fer allò 
propi, allò autòcton, allò ultralocal.

Així doncs, la sardana, com a ball local i au-
tòcton, va meravellar ni més ni menys que 
Albert Einstein. Al febrer del 1923 el científic 
va venir a impartir un curs a Barcelona i durant 
el viatge també va visitar l’Espluga de Francolí, 
el monestir de Poblet i Terrassa. El Foment de 

La sardana: de 
Catalunya a tot el món
«NOMÉS A TRAVÉS D’ALLÒ ULTRALOCAL ES POT ARRIBAR A LA 
UNIVERSALITAT»

Sortida a Banyuls de la Marenda, 24 de maig del 2005. Arxiu Josep Lloveras
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la Sardana sempre procurava mostrar aquesta 
dansa a personalitats estrangeres eminents 
que visitaven el país i amb Albert Einstein no va 
fer cap excepció, de manera que n’hi van oferir 
una interpretació a càrrec de la Cobla Barcelona 
i el cèlebre alemany va quedar tan meravellat 
davant d’aquella rotllana de gent que ballava 
que va comentar: «Aquesta dansa tan distingida 
demostra com és el poble català; hauria d’ésser 
coneguda per les altres nacions. És una obra 
d’art agermanada amb un esport.» Tal com diu 
David Pagès i Cassú:1 «És molt important que 
nosaltres la valorem [la sardana] com es mereix, 
però també que ho facin persones de països 
diferents. I és que, per merèixer-nos el reconei-
xement dels altres pobles del món, cal que pre-
sentem grans obres a la humanitat, i la sardana, 
sens dubte, n’és una.»

1 Pagès i Cassú, David (2018). «Albert Einstein i la sardana». Fulletó 
de l’Aplec de la Sardana de Flaçà, Flaçà.

A la llera del Ter, la tradició sardanista hi ha estat 
sempre molt present. Tenim diverses fotografies 
de principis del segle xx que acrediten que aquesta 
dansa ancestral gaudia de bona acceptació a les 
nostres contrades. Tant és així que fins i tot hi ha 
anècdotes tan interessants sobre aquesta tradició 
com la de Francisca Alegrí —àvia de la Francesca 
Isern—, que va anar caminant des de Cervià de Ter 
fins a Girona per participar en un concurs sarda-
nista. I va resultar que la colla de Cervià de Ter ho 
va fer tan bé que va guanyar el premi als millors 
dansaires!

Aquesta notorietat de la sardana com a dansa local 
va anar convertint-la en dansa nacional i, de mica 
en mica, es va transformar en el ball tradicional 
de Catalunya. Tanmateix, aquesta mateixa noto-
rietat, que hauria d’haver estat un factor positiu, 
va acabar convertint-se en un inconvenient, ja que 
tant la dictadura de Primo de Rivera com la Guerra 
Civil Espanyola, i sobretot el posterior règim fran-
quista, van atacar tot allò que desentonava de la 
idea d’una Espanya grande y libre castellana. Així 
doncs, en aquella època les sardanes van anar 

Gent ballant sardanes durant l’Aplec de Flaçà. Arxiu Josep Lloveras
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perdent pes en l’espai públic dels 
pobles i les ciutats, encara que 
com moltes altres realitats cata-
lanes va aconseguir sobreviure 
a la repressió, a la censura i a les 
prohibicions. Un exemple ben 
clar d’això foren els aplecs sarda-
nistes de Celrà i Flaçà, celebrats 
al final de la dictadura espanyola: 
el 1973 es va celebrar el primer 
Aplec de la Sardana de Celrà i, vist 
l’èxit de què va gaudir, una colla 
d’amics sardanistes de Flaçà van 
decidir exportar la idea i organit-
zar-ne un a la seva localitat. Més 
endavant s’hi va afegir Bordils ce-
lebrant el seu Petit Aplec, anomenat així perquè se 
celebra únicament en sessió de tarda.

En Josep Artigas i Puig —un dels primers im-
pulsors d’aquesta iniciativa a Flaçà— ens 
explica que, en primer lloc, es van posar en 
contacte amb l’Agrupació d’Aplecs de les Co-
marques Gironines, encarregada de tots els 

aplecs de la província, i que, 
després de diversos sopars i 
reunions, van decidir-se a fer 
el primer Aplec de la Sardana 
de Flaçà el 19 de març de 1974. 
Aquest grup flaçanenc estava 
format per diverses persones de 
molta tradició sardanista, entre 
d’altres l’Enric Agustí, en Jaume 
Font i el senyor Gic, així com la 
Núria i en Jordi Font, la Maria 
Àngels i en Miquel Garriga i la 
Dolors Vives, juntament amb el 
mateix Josep Artigas i en Joan 
Juventench. Les primeres reu-
nions les van fer a Can Colls, al 

carrer de les Feixes. Per poder aconseguir diners 
per pagar la cobla i les diverses despeses que 
anaven apareixent, van demanar el cens muni-
cipal a l’Ajuntament… i aquest els el va facilitar! 
Així doncs, van poder passar casa per casa a 
demanar una ajuda monetària i la resposta de 
la gent va ser excepcional. La fàbrica de paper 
també va col·laborar-hi cedint paper per fer-ne 

Gent ballant sardanes a la plaça de l’Estació de Flaçà a principis del segle XX. Font: Agrupació Fotogràfica de Flaçà

«En Josep Artigas 
i Puig —un dels 

primers impulsors 
d’aquesta iniciativa a 
Flaçà— ens explica 

que, en primer 
lloc, es van posar 
en contacte amb 

l’Agrupació d’Aplecs 
de les Comarques 

Gironines...»
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els programes. Tanmateix, la 
Guàrdia Civil del poble no veia 
amb bons ulls l’acte, però va 
decidir ignorar-lo i deixar que 
se celebrés.

L’èxit de l’aplec del dia de Sant 
Josep a l’antic camp de futbol 
va ser tan rotund que l’Ajun-
tament de Flaçà va demanar 
als organitzadors que, a partir 
de llavors, s’encarreguessin de 
coordinar també la Festa Major 
del poble. I, com no podia ser 
d’una altra manera, el dia 11 
d’octubre de 1974 la Principal 
de la Bisbal va ser el plat fort 
de la Festa Major d’aquell any. Aquest primer 
germen sardanista fundador de l’Aplec de Flaçà 
va arrelar fort al poble i va acabar cristal·litzant 
quan es van començar a impartir, cada dissabte, 
classes de sardanes per a grans i menuts, des de 
dos quarts de sis fins a dos quarts de set de la 
tarda al casal del poble, i després era tradició 
anar a missa de set a la Colònia.

L’any 1986 l’agrupació de Flaçà 
s’integra dins l’Agrupació de 
les Trobades Sardanistes In-
fantils. Gent tan implicada com 
en Josep Lloveras i la Francesca 
Isern, juntament amb la Glòria 
Boada de Sant Jordi Desvalls, 
van formar part de la seva junta 
directiva, van convertir-se en 
un magnífic equip de difusió de 
la cultura sardanista a la llera 
del Ter i van contribuir a la re-
cuperació de la tradició d’ense-
nyament de la sardana, llavors 
gairebé perduda. 

Un cop recuperats el gust i 
l’afició per la sardana, i amb una colla de joves i 
infants, s’anava cada diumenge a una de les Tro-
bades Sardanistes Infantils que se celebraven 
arreu de la província. Llavors es va decidir, or-
ganitzat per l’Agrupació de Trobades Infantils, 
anar a terres de la Catalunya del Nord per com-
partir la catalanitat separada per una frontera 
fictícia. D’aquesta manera, el 17 de maig de 

«L’èxit de l’aplec del 
dia de Sant Josep a 

l’antic camp de futbol 
va ser tan rotund 

que l’Ajuntament de 
Flaçà va demanar als 
organitzadors que, 
a partir de llavors, 

s’encarreguessin de 
coordinar també 
la Festa Major del 

poble».

Entrevista a Josep Artigas Puig. Fotografia de Martí Navarro
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2003 els petits sardanistes de 
Flaçà van visitar Sant Llorenç 
de la Salanca, a la costa rosse-
llonesa, on van gaudir del gust 
de ballar sardanes amb els habi-
tants d’aquella zona de la Cata-
lunya del Nord. Per a l’expedició 
es van omplir cinc autocars amb 
gent de totes les comarques gi-
ronines, un total de més de 260 
persones. D’aquesta primera 
experiència internacional, en 
Josep Lloveras, la Glòria Boada 
i la Francesca Isern en recorden 
diverses anècdotes, com ara 
que els nord-catalans presen-
taven les colles del sud en cas-
tellà per deferència —la qual 
cosa els va xocar i indignar una 
mica— i que la trobada es feia 
gairebé al migdia, ja que els 
francesos tenen l’hàbit de dinar 
molt aviat.

La relació entre la Federació 
Sardanista de Catalunya i la Fe-
deració Sardanista del Rosselló era molt bona 
i es van anar repetint trobades successives: el 
2004 es va anar a Prada de Conflent, el 2005 a 
Banyuls de la Marenda i el 2006 a Cornellà de 
Conflent. I és que aquestes reunions no només 
eren una manera de recuperar la catalanitat 
compartida entre el nord i el sud a través de la 
sardana, sinó que també havien de servir per 
refer ponts trencats després de molts anys de 
dictadura i prohibicions al Principat, ja que el 
fet de compartir la dansa, la cultura i la llengua 
donava sentit a una forma ancestral de ballar. 

Si ens remuntem als seus orígens, però, la 
primera referència que tenim de la sardana —
que data del 5 d’agost de 1552— és a l’Arxiu 
Municipal d’Olot i diu: «Que’s prohibescha lo 
ball de la sardana y altres balls deshonests.» Pel 
que es dedueix del text, la sardana devia ser una 
dansa bastant diferent de la que ballem avui 
en dia. No obstant això, la troballa ens serveix 
per anar delimitant el mot sardana o cerdana, 
que apareix al llarg dels segles en diversos do-
cuments. L’etimologia del mot ens fa pensar en 
el topònim de la Cerdanya, comarca on es feien 
unes danses que sembla que s’havien posat de 

moda gràcies a l’expansió i les 
migracions dels ceretans per 
tot el Principat. 

Aquests balls, doncs, eren molt 
diversos i el mateix Lope de Vega 
exposa a la comèdia El maestro 
de dançar (1594), a través d’una 
cerdana de Tudela (Navarra), 
que es ballava en parella i aga-
fant-se les mans. Tanmateix, allà 
on apareix més vegades el mot 
sardana és en les prohibicions 
dins les esglésies i en els pro-
cessos de bruixeria, on queda 
documentat que el dimoni 
tocava cerdanes amb el flabiol 
per seduir les bruixes. Aquesta 
dada, doncs, és el que ens fa 
pensar que es tractava d’un ball 
més aviat llicenciós.

Sigui com sigui, el ball en rot-
llana que ha arribat fins als 
nostres dies ha assolit prou re-
llevància interna per esdevenir 

una dansa reconeguda internacionalment. Els 
diversos casals catalans, a més, fan una gran 
tasca organitzant periòdicament ballades de 
sardanes. La mateixa Glòria Boada ens explica 
que una vegada va anar un Onze de Setembre a 
ballar sardanes a Madrid, a la plaça Colón, i que 
cada diumenge al parc del Retiro de la mateixa 
ciutat se’n ballen. La Francesca Isern i la Glòria 
Boada també han participat en una ballada de 
sardanes a Zuric, organitzada pel Casal Català 
d’aquesta ciutat suïssa, en la qual recorden, tot 
rient, que van ballar mentre nevava.

Finalment, val la pena recordar que cada any 
se celebra l’Aplec Internacional de la Sardana. 
Aquest any se n’ha celebrat la 32a edició a Co-
penhaguen i el 30 de novembre, a Gironella, 
sabrem on es farà la 33a edició d’aquest esde-
veniment internacional que permet donar a 
conèixer arreu d’Europa la cultura popular ca-
talana. 

Pitu Pujol

«Si ens remuntem 
als seus orígens, 
però, la primera 
referència que 

tenim de la 
sardana —que 

data del 5 d’agost 
de 1552— és a 

l’Arxiu Municipal 
d’Olot i diu: ‘Que’s 

prohibescha lo 
ball de la sardana 

y altres balls 
deshonests.’ Pel que 
es dedueix del text, 
la sardana devia ser 
una dansa bastant 
diferent de la que 

ballem avui en dia.»
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Quan la 
mainada 
ballava a la 
carretera
L’Anna Lladó recorda les excursions 
a l’ermita de Sant Mer, el ball dels 
Quintos i el Club, un local on els 
joves de Celrà van apendre a escriure 
en català i a ballar sardanes.

És una tarda de principis de novembre de cel ras i 
vent tallant, d’aquell que ve del nord. Vaig a veure 
l’Anna Lladó (Celrà, 1946) perquè el seu fill, l’actor 
David Planas, m’ha comentat que ella havia actuat al 
teatre de Can Cors i que té la tira de saraus i passa-
temps d’abantes per explicar. Només d’entrar, l’Anna, 
enriolada, m’assenyala les vistes del seu pis enlairat 
de la carretera de Palamós: els Pirineus a punt d’em-
polsinar-se, el santuari dels Àngels coronant les Ga-
varres, i fins i tot el castell del Montgrí amb el mar de 
fons. Probablement, des d’aquí s’intueix Vilademuls, 
on l’Anna i les seves amigues es dirigien xino-xano 
per l’aplec de l’ermita de Sant Mer: «El jovent, en 
aquell temps, què fèiem? Quan era Sant Mer, tra-
vessàvem el riu amb la barca, sortíem a Medinyà i 

L’Anna amb la caixa metàl·lica on guardaven els diners del Club, 
davant de l’antiga presó de Celrà. Fotografia de Martí Navarro

F E N T - L A  P E T A R  A M B L’A N N A  L L A D Ó ,  D E  C E L R À
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hi anàvem caminant. Caminàvem no sé pas quant, 
però molt, eh! També anàvem a peu a Santa Afra, als 
Àngels… i a ballar a Can Plata de Bordils. Aquesta era 
la nostra distracció des dels 14 anys fins que comen-
çàvem a festejar, que llavors ja s’havia acabat tot!», 
relata. La distracció ineludible d’aquells temps era 
una altra: el cinema, tant a Can Cors com a l’Ateneu, 
els diumenges a la tarda. El seu pare hi feia rodar les 
bobines: «Amb en Vador Cornellà, que era l’avi d’en 
Dani, l’alcalde de Celrà, eren els que feien el cine a 
l’Ateneu i la cinta, a vegades, es tallava i ai!, després 
l’havien de tornar a enganxar.» 

De ben petita, l’Anna recorda les berenades a la 
font Picant del Congost: «Amb els meus pares i una 
colla hi anàvem caminant i pensa que caminàvem 
pel mig de la carretera i, de tant en tant, cridàvem: 
‘Al tantu, que ve un cotxe!’ Podia ser el del metge, 
el de Can Camps de la Mina o el de la Fàbrica, que 
em penso que no n’hi havia pas més, de cotxes!», 
exclama riallera. Un cop a la font, la família li com-
prava nissos, servits amb una paperina, al bar i 
l’Anna els esperava amb candeletes: «I, després, 
ens assèiem amb cadires i mantes a l’albereda i 
menjàvem una llauna de sardines, tonyina… Amb 
poca cosa ja passàvem, que llavors no hi havia res!» 
Pocs vehicles transitaven aleshores pel poble i, 
durant una temporada, la mainada ballava a la car-

retera de Palamós: «En Josep Sagué, el barber, el 
teu besavi, tenia un manubrio, que feia rodar i que 
feia música i nosaltres, unes criaturetes, ballàvem 
al mig de la carretera», comenta. I l’Anna crida el 
seu home, l’Albert Planas de Can Quel dels Alls, 
que és a la cuina fent el sofregit dels macarrons per 
al dinar de l’endemà:

anna: Albert, vine! Te’n recordes del manubrio?

albert: Oi tant! El manubrio era a la vorera, nosaltres 
ballàvem a la carretera i, quan passava un cotxe, ens 
arraconàvem. I, per Tots Sants, buidàvem les car-
basses, hi fèiem uns ulls i una boca, hi posàvem una 
espelma a dintre i les deixàvem al mig de la carretera, 
però abans que el cotxe fos allà ja les trevíem…

anna: Jo vivia a prop de la font de l’Alzina i, en aquella 
barriada, hi havia bastanta mainada i tothom s’es-
pavilava. A mi, em donaven una carbassa els de la 
casa del costat, que tenien bestiar i sempre me’n 
guardaven una. I, per Tots Sants, sortíem a la nit 
amb la carbassa encesa perquè no hi havia pas llum, 
als carrers! 

«Així que ja es feia Halloween abans de Halloween!», 
li dic a l’Anna. I ella em respon: «Però aquest nom 
poc que s’havia dit mai!»

Excursió a Sant Mer, anys seixanta. A dalt, la Mercè Comalada, la Carme Fornells i la Carmina Vilar de Celrà amb amigues de la 
Bisbal. A baix a la dreta, l’Anna Lladó. Arxiu Anna Lladó
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LES FESTES A CAN CORS

Li pregunto per la sarsuela que va protagonitzar 
amb tretze anys a l’escenari de Can Cors i, tot seguit, 
ella entona un tros d’aquella sarsuela, que tractava 
sobre un fantasma: «‘Se fue, marchó, qué culpa tuve 
yo…!’ A col·legi, amb les Dominiques, cada any 
fèiem un espectacle de final de curs i emplenàvem 
Can Cors amb tots els pares. Aquí vaig començar a 
fer teatre i m’agradava. Però no podies pas triar el 
paper que volies, el triaven les monges, que allò era 
com una dictadura!», comenta. I afegeix: «Vaig haver 
de cantar molt per aquella sarsuela, les monges van 
triar de protagonistes les nenes que anàvem al coro 
de l’iclèsia. I només les nenes de les monges can-
tàvem a l’iclèsia, que els nens que anaven a l’Escola 
Nacional no hi participaven. No es portaven gaire 
bé monges i mestres.» 

De Can Cors, l’Anna té present la festa dels Quintos: 
«Cada any, els nois que anaven a la mili feien un ball 
i un sorteig per fer calés, i un cop va venir a tocar 
fins i tot l’Orquestra Maravella! Era una festa molt 
esperada.» I l’Albert, que ens escolta des de la cuina, 
ve i matisa: «Quan quintaven els nois, volia dir que 
els donaven un destí per anar a fer la mili, i la festa 
es feia abans de marxar.»

Acabada la Guerra Civil, la dictadura va esmorteir 
el teixit associatiu, però als anys seixanta, quan 
poca vida cultural es respirava al poble, una colla 

de joves es va engrescar per organitzar festivals 
amb la complicitat dels capellans. L’Anna i l’Albert, 
per descomptat, s’hi van animar. Va ser un vicari, 
en Francesc Planella, qui va començar a aplegar 
aquest jovent, i després el rector Pere Casellas els 
donava suport i els deixava el sòtanu de la rectoria 
per reunir-se. Una de les activitats que muntaven 
durant els festivals era la popular tuna, anomenada 
estudiantina en català: «Cantàvem les cançons dels 
universitaris pels carrer i portàvem els vestits de la 
tuna, una capa i tot ple de cintes, com els llicenciats 
de Madrid i Barcelona!», fa memòria l’Anna.

EL CLUB: CATALÀ I SARDANES 

Aquest grup de joves, que tenien inquietuds cata-
lanistes, van demanar al vicari Planella que els en-
senyés català i ell els va dir que sí, però, és clar, ho 
havien de fer amb una mica de «precaució»: «Ens 
va comprar el primer llibre que va sortir per es-
tudiar català, el Signe, i potser un parell de vespres 
a la setmana estudiàvem i tancàvem els finestrons 
perquè, en aquell temps, encara t’exposaves.» Es 
trobaven a les Escoles Velles, l’antiga Cooperativa 
de la Unió General de Treballadors, que, durant la 
dictadura, va passar a mans de l’Organización Ju-
venil Española de la Falange. Tot i això, els membres 
de l’OJE els van cedir l’espai i allà van crear el seu 
local: el Club. Durant l’època que es van fer obres a 
la Cooperativa per adequar l’espai, s’aplegaven per 
fer català a l’antiga presó, avui la seu del Taller d’His-
tòria de Celrà. Un cop acabades les reformes, van 
muntar un bar, «amb licors i tot», remarca l’Anna, 
i una biblioteca al Club: «També hi escoltàvem 
música i ens ho vam arreglar molt maco…, llàstima 
que érem poca gent.» Anys més tard, en aquest 
mateix local, un noi d’una colla sardanista de Girona 
els va ensenyar a ballar sardanes els dissabtes.

De tots aquests records, però, l’Anna no en conserva 
cap fotografia: «Els únics que podien tenir càmera 
eren els rics», conclou. Ella era de la junta del Club, 
i també l’Albert. Tenia el càrrec de tresorera i encara 
ara guarda la caixa metàl·lica on deixaven els diners. 
Segurament, l’últim vestigi que queda del Club i 
d’aquells joves que, com diu l’Anna, «eren catala-
nistes i una mica revolucionaris». 

Mar Camps i Mora

D’esquerra a dreta, l’Anna Prat, l’Anna Lladó, la Vicenta Mitjà 
i la Glòria Coll dalt l’escenari de Can Cors interpretant una 
sarsuela com a espectacle de final de curs de les Dominíques. 
Arxiu Anna Lladó
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R A D I O G R A F I E S C E L R À  É S  C U LT U R A
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Festival Desembre en Dansa 2019 a l’església de Celrà

Festa d’en Bernat Banyut a la plaça de l’Església, aquesta tardor
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El capgròs el ‘Frare amanerat’ de la Colla Gegantera de Celrà

Correfoc dels Diables de l’Onyar per la Festa Major d’aquest any

Fotografies de Martí Navarro
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V I D A  D E  P O B L E A G R U P A C I Ó  S A R D A N I S TA  D E  C E L R À

L’aplec tenia audicions de matí, tarda i nit. Co-
mençava a les deu del matí i durava fins aproxi-
madament tres quarts d’una de la matinada, amb 
aturades per dinar i per sopar. Van participar-hi 
les cobles Caravana, Principal de Girona i Girona, 
totes ja desaparegudes. Al programa hi deia que 
l’aplec se celebraria «en un bell paratge de roures i 
alzines», on pocs anys més tard, el 1976, es va inau-
gurar l’actual Escola L’Aulet.

El primer aplec va coincidir amb el 20è Aplec de 
Ripoll, i això va comportar una polèmica important 
en el món sardanista, ja que es va demanar boico-
tejar l’aplec de Celrà en favor del de Ripoll.

I per què va passar això? Doncs perquè una inci-
pient Agrupació d’Aplecs de les Comarques Giro-
nines (fundada a finals del 1969) coordinava tots els 
aplecs gironins per tal que no coincidissin en dates. 
La Unió Cultural i Deportiva de Celrà ho desconeixia, 

L’Aplec de la sardana 
de Celrà
Ja fa quaranta-set anys que la Unió 
Cultural i Deportiva de Celrà (UCD) 
va organitzar el primer Aplec de la 
Sardana de Celrà. Va ser el dimecres 
18 de juliol de 1973, emmarcat dins 
els actes de la Festa Petita. Aquell era 
un dimecres festiu, ja que fins a l’any 
1978 es commemorava el cop d’estat 
que una colla de militars encapçalats 
pel general Franco van fer contra la 
Segona República espanyola.

Aplec de Celrà al pavelló de les Piscines. Fotografia de Martí Navarro
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i el van organitzar sense tenir en compte que la data 
escollida coincidia amb l’Aplec de Ripoll.

El 22 de març de 1973, el senyor Artemi Rossell 
(president de la UCD) respon una carta del 20 de 
març del senyor Ferran Arbusà (president de l’Agru-
pació d’Aplecs de les Comarques Gironines) en què 
li comunica que l’any 1974 es canviarà la data de 
l’aplec i s’integraran a l’Agrupació d’Aplecs. I així 
es va fer. El segon aplec es va programar per al 31 
de març de 1974 al Camp Municipal d’Esports, avui 
plaça del Mercat. És en aquest indret i en aquesta 
data que vam estrenar la sardana El poble de Celrà, 
de Francesc Mas i Ros.

El tercer aplec fou el tercer diumenge de març (19 
de març de 1975), i a partir d’aquí fins avui Celrà ce-
lebra el seu aplec el segon diumenge de març. En 
aquest tercer aplec es va estrenar la Cobla Ciutat de 
Girona.

Els impulsors del primer Aplec de la Sardana foren 
els membres de la Unió Cultural i Deportiva de Celrà 
(UCD), que presidia l’Artemi Rossell, amb l’ajut i els 
coneixements de dos bons sardanistes, en Josep 
Ferrer i Oliveras, en Pitu Xicu (sogre de l’Artemi), i en 
Martí Sasanedas i Palahí.

A partir de l’any 1977 i fins a l’any 1981, l’organit-
zació és compartida per membres de la Unió Cul-
tural, un grup d’aficionats a la sardana i l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Celrà.

L’any 1979, 7è aplec, alguns membres de l’organit-
zació havien previst que totes les sardanes fossin 
d’estrena i es van posar en contacte amb més de 
quaranta compositors. Malgrat això, problemes de 
temps i de coordinació ho van fer impossible, però 
es van estrenar dues sardanes, Sol de tardor, de Joan 
Pons i Joanmiquel, i L’Aulet, de mossèn Josep Maria 
Cervera, en record del lloc on es va fer el primer 
aplec. El nom de L’Aulet fou escollit per mossèn Pere 
Casellas, exrector de la parròquia de Celrà i amic de 
l’autor.

L’any 1981, 9è aplec, es va estrenar en aplecs de les 
comarques gironines la Cobla Mediterrània. Des 
d’aquella data fins avui, la Mediterrània ha figurat 
en tots els aplecs celranencs, és a dir, 39 anys se-
guits.

El 1982 neix l’Agrupació Sardanista de Celrà, que 
inicialment va encapçalar en Miquel Plana i Sau. Els 
primers integrants foren Xavier Perich i Vilert, Imma 
Geladó i Comalada, Pere Sala i Vilar, Nuri Fortià i 
Martí, Joan Bach i Domènech, Quimeta Gassull i 
Mach i Joan Córdoba i Lozano.

Programa de mà del primer Aplec de la Sardana i de la Festa Petita de Celrà 1973
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Una de les primeres accions que fa l’Agrupació Sar-
danista és organitzar un homenatge a en Francesc 
Ferrer, en Pitu Xicu, amb l’estrena de la sardana L’avi 
Pitu, de Lluís Buscarons. Això es va fer a l’11è Aplec 
de la Sardana, l’any 1983.

A l’aplec de l’any 1985, 13è aplec, es van triar les sar-
danes per elecció popular a través d’un programa 
de sardanes de Ràdio Celrà. Aquesta iniciativa fou 
considerada molt curiosa per la premsa i pels co-
mentaristes d’altres programes radiofònics de Cata-
lunya, per la qual cosa va tenir un ressò important.

El 24 de gener de 1991, poques setmanes abans de 
la celebració del 19è aplec, va morir en Miquel Plana, 
ànima de l’aplec d’ençà de la tercera edició. En Miquel 
va donar una forta personalitat al nostre aplec i el va 
situar com a punter dins l’Agrupació d’Aplecs de les 
Comarques Gironines. A partir d’aquest moment 
agafa la batuta real en Josep Maria Amores i Quirós, 
que encara avui continua en el càrrec de president.

L’any 1993, 21è aplec, vam tenir l’assistència més 
baixa de la història, ja que va ploure tot el dia de 
manera insistent. Era la primera vegada que l’aplec 
es feia en un local cobert i es va fer a l’antiga fàbrica. 
Tret d’aquest aplec i del primer, tots s’havien celebrat 
sempre al Camp Municipal d’Esports, avui plaça del 
Mercat.

Del 1994 al 1996 es van celebrar tots a la fàbrica, a 
la plaça de la Sardana, fins que el 1997, per celebrar 
els 25 anys, vam tornar al lloc d’origen, a les pistes 
de l’Escola L’Aulet.

L’any 2000, 28è aplec, vam voler homenatjar tots 
els col·laboradors que al llarg dels anys, i de manera 
totalment altruista i anònima, ens havien ajudat a 
tirar endavant l’aplec. Per això vaig encarregar al 
mestre Joaquim Solà i Sala que fes una sardana per 
dedicar-la a tots ells i que es va estrenar aquell dia. 
A l’hora de dinar del dia de l’aplec vam donar la par-
titura de la sardana a qui ens va semblar el millor 
representant d’aquests col·laboradors. La sardana 
en qüestió és Els amics de Celrà, i en la seva partitura 
original es pot llegir que està dedicada especi-
alment a en Pere Fortià i Quintana.

A partir del 2005 l’aplec deixa les pistes de L’Aulet 
per anar a l’antiga fàbrica Pagans. Ara l’aplec, de-
penent de la temperatura exterior, se celebrarà a la 
plaça de la Sardana o a l’antic pavelló.

L’any 2006, 34è aplec, vam estrenar la sardana del 
mestre Tomàs Gil Membrado El Congost de Celrà, i el 
2007 estrenem una altra sardana del mateix autor, 
Des de dalt de Sant Miquel.

L’any 2007, l’Agrupació d’Aplecs de les Comarques 
Gironines omple de celranencs la seva junta rectora, 
en la qual podem trobar en Josep Amores, en Jordi 
Jové i en Carles Cornellà.

Programa de mà del primer Aplec de la Sardana i de la Festa 
Petita de Celrà 1973

Camp Municipal d’Esports, l’actual plaça del Mercat, a l’Aplec 
de l’any 1990. Font: Ajuntament de Girona (CRDI)
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L’any 2009, l’Agrupació Sardanista 
i l’Ajuntament de Celrà van editar 
un CD amb tretze sardanes de-
dicades al poble i a la seva gent. 
Aquest CD es va presentar en el 
transcurs del nostre 37è aplec.

El 8 de març de 2010 vam viure una 
intensa nevada a les comarques 
gironines, i al cap de sis dies ce-
lebràvem el nostre aplec. El vam 
fer als porxos de l’antiga fàbrica i 
fora del recinte encara quedaven 
restes de neu. En aquell aplec vam 
estrenar la sardana Celrà 2010, del 
mestre Jaume Cristau i Brunet.

El 2011, 39è aplec, es van estrenar 
dues sardanes: una del mestre Si-
gfrid Galbany Abril, De Celrà, Lloret 
i Caldes –dedicada a Josep Maria 
Amores, de Celrà; Sebastià López, de Caldes de Ma-
lavella, i Joan, de Lloret de Mar–, i del mestre Agustí 
Pedrico i Espàrcia la sardana Eva i Roger –dedicada a 
Eva Planas i el seu fill, Roger Cornellà.

L’any 2014, 42è aplec, vam contractar una cobla 
formada exclusivament per dones. La cobla, ja 
desapareguda, s’anomenava Cobla D de Dones. 

Malauradament, avui podem dir 
que el nostre aplec és l’únic que 
ha tingut una cobla amb totes les 
integrants femenines.

L’any 2017, 45è aplec, vam estrenar 
la sardana Retrobament a Celrà, del 
mestre Jaume Cristau i Brunet. I 
l’any 2019, 47è aplec, estrenem la 
sardana commemorativa del 50è 
aniversari de l’Agrupació d’Aplecs 
de les Comarques Gironines, del 
mestre Antoni Mas i Bou, ano-
menada 50 anys d’aplecs gironins.

Aquest 2019, l’Agrupació Sarda-
nista de Celrà està formada per 
Josep Maria Amores (president), 
Xavier Perich (secretari), Carles Or-
dóñez (tresorer) i els vocals: Glòria 
Coll, Joan Planas, Pepita Brugada, 

Josep Mitjà, Joan Coll i Silvestre Sunyer.

El 8 de març de 2020 celebrarem el nostre 48è aplec. 
Malgrat la forta crisi de la sardana, espero que tots 
plegats puguem celebrar l’any 2022 mig segle 
d’aplecs a Celrà.

Xavier Perich i Vilert
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«El 8 de març de 
2010 vam viure una 
intensa nevada a les 

comarques gironines, 
i al cap de sis dies 

celebràvem el nostre 
aplec. El vam fer als 
porxos de l’antiga 

fàbrica i fora del recinte 
encara quedaven 

restes de neu. En aquell 
aplec vam estrenar la 
sardana Celrà 2010, del 
mestre Jaume Cristau i 

Brunet».

Aplec de l’any 1997 al pati de l’escola de l’Aulet. Font: Ajuntament de Girona (CRDI)
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La Colla gegantera de 
Celrà

Seguidament, l’Ajuntament de Celrà va demanar 
pressupostos per a la construcció dels gegants a 
dues empreses: Tavi Algueró d’Olot i Ventura & 
Hosta de Navata. Finalment, la Junta de Govern 
de l’Ajuntament del dia 2 de març de 2010 va as-
signar el contracte de construcció dels gegants 
de fibra de vidre i polièster amb cavallet clàssic 
de fusta a Ventura & Hosta per un import de 
6.728,00 €.

Sota la direcció del regidor de Cultura d’ales-
hores, Joan Rigat, i la regidora Montse Rivas, es 
va promoure una campanya perquè els alumnes 
de l’Institut de Celrà desenvolupessin una pro-
posta esbossada dels futurs gegants. Malgrat 
que aquesta campanya es va dur a terme dues 

La primera referència als gegants 
de Celrà la trobem als pressupostos 
de l’Ajuntament de l’any 2008, en 
els quals es reserva una partida de 
13.000 € per a la seva construcció. En 
els pressupostos del 2009 observem 
com la partida desapareix, i surt no-
vament en els pressupostos del 2010, 
que es van aprovar el 10 de novem-
bre de 2009.

Construcció dels gegants de Celrà al Taller Ventura & Hosta de Navata. Principis de l’any 2011

V I D A  D E  P O B L E E N  S I X T,  L A  L O L A  I  E L S  C A P G R O S S O S
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Fotografia d’on va sortir la cara d’en Sixt, assegut a la segona fila, el tercer començant per la dreta

vegades, no va tenir l’èxit esperat i, finalment, 
durant la segona meitat de l’any 2010, es va optar 
per encarregar-ne la construcció a partir d’unes 
fotos de grups de treballadors de la Fàbrica 
Pagans. En una d’elles surt una dona amb el seu 
fill a la mà, d’aquesta dona es va treure la cara de 
la geganta, la Lola. Ella era Teresa Cullell Francàs, 
que vivia en una petita casa que hi havia davant 
l’actual biblioteca amb el seu marit, en Joan 
Ferrer Rabull, treballador de la màquina de vapor 
de la fàbrica Pagans. Quan es va quedar vídua, el 
desembre de l’any 1927, va anar a viure al barri de la 
Cabanya, a Ca l’Agustí, actualment coneguda com a 
Can Paulí o Can Bach.

En una altra foto en què surt un grup de treba-
lladors, es va copiar la cara d’un d’ells per fer el 
gegant, en Sixt. Aquest era en Teòfil Mallorquí i   
Torrent en «Lofi», encarregat de la Fàbrica Pagans. 
L’anomenaven així per distingir-lo d’en Teòfil Mulà 
i Alsina, també encarregat i al qual anomenaven 
en «Kofi». En Teòfil Mallorquí fou alcalde de Celrà 
als anys 20 del segle passat, just ara fa un segle.

Els gegants van arribar a l’Ajuntament a l’abril del 
2011, i ja només quedava acabar-ne la confecció 
dels vestits, que de manera altruista es van cosir a 
la secció de costura del Casal de la Gent Gran de 
Can Ponac. Un paper destacat en la confecció el 

tingueren, entre d’altres, la Siseta Comas –que va 
fer els patrons–, la Montserrat Adroher, la Gloria 
Renart i la Rosa López. Encara avui dia la Rosa és 
l’encarregada del manteniment dels vestits dels 
gegants i dels capgrossos.

El 10 d’abril de 2011, en el transcurs de la Fira 
d’Entitats, es van escollir els noms dels gegants 
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Fotografia d’on va sortir la cara de la Lola, la dona gran de l’es-
querra, la Teresa Cullell
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La geganta Lola a la cercavila de Celrà. Fotografia de Martí Navarro

per votació popular, a partir de 
diferents propostes rebudes de 
les escoles de Celrà i del Casal de 
la Gent Gran del poble. El nom 
escollit per al gegant va ser Sixt, 
i per a la geganta, Lola. A la ma-
teixa Fira es va demanar als pos-
sibles interessats a formar una 
colla gegantera que facilitessin 
les seves dades per poder con-
tactar amb ells en breu.

En Sixt representa un treballador 
de la Fàbrica Pagans, i té un pes 
de 28 kg sense roba i una altura 
de 3,49 metres. La Lola repre-
senta una pagesa celranenca 
de principis del segle XX, i té un pes de 27,50 kg 
sense roba i una altura de 3,43 metres.

El dissabte 7 de maig de 2011, durant la Festa 
Major, en Sixt i la Lola van fer la seva primera cer-
cavila des de la plaça del Mercat fins al porxo de 
les piscines, acompanyats pel grup de percussió 
Timbaulets. Els primers a portar els gegants van 

ser els que s’hi havien apuntat 
durant la Fira d’Entitats, que 
més tard constituirien la Colla 
Gegantera de Celrà, amb noves 
incorporacions.

El 17 de juliol de 2011, en el 
transcurs de la Festa Petita, es 
va organitzar el bateig dels ge-
gants. La cerimònia es va ce-
lebrar a la plaça de l’Església i la 
va oficiar el mossèn Joan Solés, 
amb la presència de l’alcalde 
del poble, Dani Cornellà. Els pa-
drins foren els gegants de Flaçà, 
l’Argenter i la Molinera, i els ge-
gants de Riudellots de la Selva, 

l’Esteve i la Roser. Fins i tot es va «tirar bateig».
El 27 d’octubre del mateix any es constitueix la 
Colla Gegantera de Celrà, amb la finalitat de pro-
moure i fomentar la cultura gegantera, divulgar 
la música de gralles i timbals, i participar en ac-
tivitats lúdiques tradicionals per tal d’impulsar 
l’acompanyament musical i els balls propis de 
gegants i capgrossos. La primera junta directiva 
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Lola van fer la seva 
primera cercavila 
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de les piscines, 
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Timbaulets».
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de l’entitat estava formada per en Toni Freire com 
a cap de colla i president, en Pere Martín com a 
sotspresident, en Josep Burgos com a secretari, 
en Xavier Perich com a tresorer, la Montse Ramos 
com a sotstresorera i en Carles Cornellà, la Dolors 
Prat, Buenaventura Cuenca, la Carme Brugués, en 
Francesc Camps, la Berta Palahí, en Jaume Fiol, la 
Susanna Pascual i la Pilar López com a vocals.

‘GOGES BOGES’ I ‘FRARE AMANERAT’

El 20 d’octubre de 2014 es van estrenar els tres 
capgrossos de què disposa la colla gegantera. Els 
va construir en David Guàrdia i Riera, «capgrosser, 
naner i artesà de ficticis», amb paper cartró. 
Són dues «Goges boges» i el «Frare amanerat». 
Aquests capgrossos van néixer a partir de les lle-
gendes del cau de les goges del Congost i dels 
ermitans de Sant Miquel.

Les activitats de la Colla Gegantera de Celrà estan 
estructurades en tres àmbits: portadors, músics i 
suport. Els portadors són les persones que duen 
els dos gegants i els tres capgrossos al llarg del 
recorregut. Cal que siguin suficients per anar-se 
canviant i poder descansar. Quan els portadors re-

posen han d’estar sempre a prop dels qui menen 
els gegants per indicar-los en tot moment els 
obstacles que es poden trobar durant el transcurs 
de la cercavila (arbres, balconades, esglaons…), 
ja que la visibilitat des de dins és molt escassa. A 
més, la majoria de portadors coneixen els balls de 
lluïment que es realitzen en les entrades a plaça.

Els músics són els encarregats d’acompanyar els ge-
gants i els capgrossos durant les cercaviles, amb les 
gralles i els timbals. Actualment la colla gegantera 
organitza un curs de formació per a músics i tim-
balers, cada dilluns a la tarda al Moll de l’estació 
de tren de Celrà. La persona a càrrec del curs és un 
graller de la colla, en Dani Jiménez. En els darrers 
anys també s’havien organitzat diversos cursos de 
gralla amb en Francesc Gordillo i la Carme Brugués, 
i un de percussió amb en Benet Martín.

El grup de suport que els acompanya a les cerca-
viles els ajuda a muntar i desmuntar els gegants, 
i alhora són una peça cabdal en l’organització de 
les principals activitats anuals que organitza la 
colla gegantera, com la cercavila de gegants de 
la Festa Major, el sopar popular de Sant Joan i la 
sardinada de la Festa Petita. Aquestes dues úl-
times activitats són les que els permeten el finan-
çament de la colla.
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Els Gegants de Celrà i els de Torroella de Montgrí després de la cercavila a l’interior de la presó del Puig de les Basses el 23 de 
setembre de 2018
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Avui dia, entre grans i petits, formen part de la 
colla gegantera més de cinquanta persones. Els 
integrants de l’entitat van a les sortides que ells 
escullen, és a dir, no estan obligats a assistir-hi 
sempre. Aquestes sortides s’organitzen a través 
del seu grup de WhatsApp, i si són prou gent, 
confirmen la sortida. La Colla Gegantera de Celrà 
utilitza una mateixa vestimenta per a tots els seus 
membres: samarreta o polo de color blau marí. És 
el seu tret característic, el color del poble.

CERCAVILES

Aquest any han realitzat un total de catorze sor-
tides fora del municipi i tres col·laboracions a 
Celrà: l’aniversari del Moll; la Festa d’en Bernat 

Banyut, amb grallers i capgrossos; i la cercavila de 
la Festa Major.

A finals d’any, regularment, elaboren i fixen un ca-
lendari de sortides per a l’any següent. Cerquen 
les dates de les cercaviles dels pobles que els 
conviden i, si intueixen que aquell dia tindran dis-
ponibilitat de geganters, els confirmen la seva as-
sistència. Tanmateix, la majoria de sortides són per 
intercanvi, és a dir, la colla de Celrà els convida a 
venir a la seva cercavila de la Festa Major i, a canvi, 
ells els conviden a la cercavila del seu poble. Al 
llarg dels últims anys han efectuat diverses sor-
tides a pobles i ciutats propers com Flaçà, Sant 
Jordi, Medinyà, Corçà, Sant Martí Vell, Sarrià de 
Ter, la Bisbal, Riudellots, Fornells, Girona… I una 
mica més lluny, com a Sant Feliu de Guíxols, Olot, 
Viladamat, Sant Joan de les Abadesses, Anglès, 
Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera, 
Banyoles, Serinyà, Torroella de Montgrí, Breda… 
També han anat a comarques barcelonines, com 
a Calella de la Costa, Manlleu, la Garriga… I a la 
Catalunya del Nord, a Alenyà i Tuïr. Una de les sor-
tides més emotives i especials que van realitzar 
fou la del 23 de setembre de 2018. Juntament 
amb la colla gegantera de Torroella de Montgrí, 
els van donar autorització per fer una cercavila 
dintre de la presó del Puig de les Basses. Un cop 
a dins, al pati, van ballar amb els presos, els van 
ensenyar a portar els gegants i els capgrossos i fi-
nalment van llegir el pregó de la Festa de la Presó. 
A més, van poder abraçar i donar suport a la con-
sellera Dolors Bassa.

Tanmateix, els primers gegants que va tenir el poble 
de Celrà van ser en Pitu i la Pita, els gegantons de 
l’escola L’Aulet. En Pitu, que fou el primer, va ser cons-
truït al setembre del 2001 per la mestra de L’Aulet 
Montse Palau i Padró per una qüestió privada, tot i 
que després el va cedir a l’escola.

D’altra banda, cal assenyalar que actualment 
l’escola Les Falgueres disposa de bestiari, concre-
tament d’una «Cuca» que fan ballar cada any a la 
cercavila de la Festa Major.

Íria Masó i Xavier Perich i Vilert

Els Gegantons de l’Aulet en Pitu i la Pita
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A B A N S  D E  L A  L L E R A U N  E S P A I  D ’ E S B A R J O

Feia poques setmanes que s’havia constituït a la 
ciutat de Girona l’Agrupació Catalanista d’Esport, 
una de les múltiples entitats adherides a la Unió 
Catalanista que sorgiren als darrers anys del segle 
XIX i els primers del segle XX, quan els seus socis 
van programar per al diumenge 21 de gener de 
l’any 1900 la primera excursió. Van triar despla-
çar-se en tren fins a Celrà i després anar a peu al 
Congost per dinar-hi i acabar de passar la diada 
practicant les aficions esportives de les tres sec-
cions en què es dividia la societat: excursionisme 
i propaganda, tir i exercicis higiènics [sic] i belles 
arts.

Segons comenta la crònica periodística de l’es-
deveniment, la iniciativa va tenir bona acollida, 
ja que s’hi van inscriure molts associats i simpa-

Una excursió a la Font 
Picant del Congost
Abans d’inventar-se els moderns mit-
jans de locomoció, que ens perme-
ten anar d’un costat a l’altre del món 
en molt poques hores, els desplaça-
ments, sobretot si eren per a un jorn 
d’esbarjo, es limitaven a pocs qui-
lometres a la rodona. Aquí es narra 
una excursió dominical organitzada 
per una entitat gironina a la desapa-
reguda font Picant del Congost de 
Celrà el gener de l’any 1900.

Retrat familiar sota el mur del Congost. Font: Ajuntament de Girona (CRDI)
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titzants. Malgrat això, alguns finalment no hi van 
poder assistir a causa de l’epidèmia de grip que 
s’havia escampat aquell fred hivern i que els va 
obligar a quedar-se al llit.

A les nou del matí, els excursionistes es concen-
traren a l’estació del tren de França, a Girona. 
Anaven carregats amb les andròmines més di-
verses per passar el dia. N’hi havia que portaven 
gàbies amb coloms missatgers; altres, armes 
per exercitar el tir; l’aficionat a la fotografia, una 
màquina de retratar, i els més artistes, cavallets, 
capses de pintures o una cartera d’apunts. Tots 
lluïen al trau del coll de l’americana un llacet amb 
les quatres barres i els més fredelucs, una bar-
retina vermella al cap.

Una vegada dalt del tren, entre càntics patriòtics 
i distesa xerrameca, amb prou feines s’adonaren 
dels repetits xiulets del tren en entrar a l’estació 
de Celrà. Abans de desplaçar-se fins al Congost, la 
comitiva es dirigí cap al centre de la vila per visitar 
l’església. En aquell moment, mossèn Francesc 
Ferrer encara hi deia la missa de nou i, per això, 
els que no havien esmorzat van aprofitar l’estona 

per matar el cuc. Cap a les deu, una vegada el 
capellà havia deixat anar «Ite, missa est» i els fe-
ligresos havien contestat «Deo gratias», la plaça 
s’omplí de gom a gom, gràcies als que acabaven 
de sortir del temple i als visitants que s’esperaven 
per poder-hi entrar. Abans, però, amb gran ex-
pectació de tothom i fent una gran rotllana, des 
del bell mig de la plaça els portadors deixaren 
anar els coloms missatgers del colomar d’en Coll. 
Les aus feren un parell de voltes sobre les testes 
del badocs que les guaitaven i, tot seguit, ben ori-
entades, emprengueren el camí de tornada cap a 
Girona.

Feta la visita als sants patrons, la colla tornà a 
baixar el carrer Major i es dirigí a peu, tot en-
tonant cançons de la terra, cap al Congost, no 
sense haver plantat en el seu trajecte innom-
brables segells de la Unió Catalanista. 

Quan hi arribaren, a l’anomenat xalet d’en 
Quintana ja els estaven preparant el dinar. Per fer 
temps, qui portava la màquina de fotografiar o 
els pinzells de pintar buscà els racons més bonics 
per immortalitzar la diada. Mentrestant, els afici-

La Font Picant del Congost abans del tancament de la finca. Font: Ajuntament de Girona (CRDI)
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onats al tir també aprofitaren l’estona per afinar 
la punteria amb blancs del tot improvisats.

Després del migdia, això és, passades les dotze del 
matí, tingué lloc l’àpat, encapçalat pel president 
de l’Agrupació, el Sr. Balari, i pel vicepresident, 
el Sr. Roca i Jordà. Els plats que s’hi oferiren eren 
trets de la cuina tradicional catalana i anaren 
regats amb vi del país servit en porrons. Un parell 
d’hores va durar el tec, i quan es portaven les 
postres es llegí una comunicació enviada per 
l’Agrupació de Barcelona en què es deia que, si 
no amb el cos, hi eren presents amb l’esperit, i 
que desitjaven a l’entitat gran prosperitat per tre-
ballar en profit de Catalunya. Uns forts aplaudi-
ments propiciaren que algun membre de la Junta 
Directiva prengués la paraula per replicar els 
bons desitjos dels consocis barcelonins. Escalfat 
l’ambient, diversos parlaments se succeïren, tots 
de temàtica patriòtica. Acabaven sempre amb un 
brindis i un «Visca Catalunya!». Quan la xerrameca 
es donà per acabada, de peu dret tothom, can-
taren a mode de cloenda Els Segadors. 

Abans d’emprendre el camí de retorn a peu cap 
a Girona, unes glopades d’aigua ferruginosa, 

que brollava contínuament de la font Picant, van 
servir per refrescar la gola i fer baixar el dinar. 
En passar-hi pel davant, a l’entrada del pla de 
Campdorà, s’aprofità l’oportunitat per visitar la 
farinera anomenada La Concòrdia, dels senyors 
Vilaplana i Teixidor. Eren els arrendataris del molí 
d’en Vinyals. Els atengué el mateix Alfons Teixidor 
i els mostrà totes les dependències de les ins-
tal·lacions. Al mateix temps els explicava el fun-
cionament de la moderna maquinària, que, amb 
l’ajut del corrent d’aigua de la séquia Vinyals, pos-
sibilitava convertir el gra en farina. Sortiren de la 
farinera ben entusiasmats i entre tots decidiren 
que les properes excursions també havien de 
tenir un caràcter pràctic i profitós i visitar, sempre 
que fos possible, un establiment d’aquesta mena 
per instruir-se directament del grau de progrés 
de la Catalunya fabril.

Un cop al Pont Major els esperaven diverses tar-
tanes per portar-los fins al centre de Girona, on 
arribaren a l’entrada de fosc.

 Lluís Camps i Sagué
 Taller d’Història de Celrà

Farinera de Campdorà, construïda sobre la sèquia Vinyals
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Avui, les sales de l’Ateneu i Can Cors són l’escenari 
indispensable dels artistes i les entitats del poble i, 
també, de companyies vingudes de fora. Però res 
d’això seria possible sense l’afany dels darrers go-
verns municipals per recuperar i dignificar aquests 
espais. Igualment, la seva història hauria quedat 
diluïda sense la feina feta pel Taller d’Història de 
Celrà, que, des de la seva fundació l’any 1993, ha 
anat indagant arxius, donant veu a testimonis orals 
i rescatant fotografies sobre aquestes construccions 
que ja formen part del nostre paisatge.

L’Ateneu i 
la sala de 
Can Cors
Dos edificis han marcat la història cul-
tural de Celrà des de fa més d’un segle 
i han sobreviscut a les vicissituds del 
pas del temps: l’Ateneu, on freqüen-
taven els obrers de la Fàbrica Pagans, 
i la sala de Can Cors, l’espai d’esbarjo 
dels pagesos i treballadors de les terres 
de la família Cors. Altres construccions, 
alçades durant la República, han quedat 
relegades a un segon pla o han desa-
paregut. Parlem de l’antiga Cooperativa 
de la UGT, coneguda ara amb el nom de 
les Escoles Velles, i el Centre Republicà 
Federal Socialista, derruït als anys setan-
ta per construir l’avinguda de Catalunya.

Detall dels pinacles de la sala de can Cors. Fotografia de 
Martí Navarro

C A S E S  S I N G U L A R S T E AT R E S  C E N T E N A R I S  D E  C E L R À
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LA SALA DE CAN CORS

La sala de Can Cors potser rebria l’atenció arqui-
tectònica que es mereix si estigués ubicada en un 
altre espai. Llueix poc, encaixonada i flaquejada per 
dos edificis, a l’estret carrer Major. Per això, sorprèn 
aquelles persones que, tot passejant, enlairen la 
mirada i topen inesperadament amb la sala. La 
façana, pintada de color rogenc, destaca per les 
arestes i obertures emmarcades amb rajol massís, 
per les llindes de les finestres protegides amb guar-
dapols, per l’ull de bou de les golfes, pels detalls de 
les rajoles de la cornisa i els dos pinacles que la co-
ronen. Aquest ús del rajol, l’estil de la cornisa i els 
pinacles recorden l’arquitectura industrial moder-
nista de la Fàbrica Pagans, projectada per l’arqui-
tecte Isidre Bosch Bataller entre l’any 1915 i 1919. 
Com passa freqüentment amb obres d’aquella 
època, se’n desconeix l’arquitecte. No resultaria 
escabellat pensar que podria ser una creació del 
mateix Isidre Bosch, que també va reformar la casa 
pairal dels Cors a principis del segle XX. Tot i això, 
no s’ha trobat cap document que certifiqui l’autoria 
de la sala per part de Bosch. Resulta curiós –o potser 
no tant, perquè hi havia comptats arquitectes– que 
Bosch treballés per a les dues famílies més influents: 
els Pagans i els Cors, industrials i terratinents re-
spectivament. I és que, segons acostuma a dir la 
gent gran del poble, hi havia certa enemistat entre 
elles. 

Al novembre del 1910 es van demanar els per-
misos a l’Ajuntament per a la seva construcció;1 el 
matrimoni format per Lluís Pons Tusquets i Con-
cepció de Cors Vall-Llobera va ser el promotor 
del local, batejat amb el mateix nom de la família 
d’hisendats, com explica Josep Micaló a La Fàbrica 
Pagans de Celrà, 1902-2002: «Aquesta família fi-
gurava entre els principals terratinents del poble, 
i molta gent els treballava les terres de forma as-
salariada o com a masovers d’alguna de les seves 
propietats. Aquest local del carrer Major era el 
centre cultural de tots els treballadors relacionats 
amb aquesta família, i l’Ateneo Celranense era el 
centre cultural dels treballadors relacionats amb la 
fàbrica. Amb aquests centres, la gent del poble es 
trobava dividida culturalment i socialment en dos 
bàndols.»2

L’associació Harmonía Celranense, registrada al 
Govern Civil de Girona al setembre del 1911, ges-
tionava l’espai. Com a l’Ateneu, s’hi organitzaven 
balls, concerts i cinema. A més, hi havia un bar, el 
Cafè Esport, però, acabada la Guerra, es va denegar 
la sol·licitud de reobertura de la societat.3 Temps 
després, s’hi tornaria a fer cinema, s’hi podrien 

1 Informació facilitada per Artemi Rossell Ferrer.
2 MiCaló i PeriCh, Josep. La Fàbrica Pagans de Celrà, 1902-2002. 
Taller d’Història de Celrà, 2002, pàg. 68.
3 rossell Ferrer, Artemi. Petites històries del Celrà d’abans. Taller 
d’Història de Celrà, 2018, pàg. 222.
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Façana actual de l’Ateneu, després de la remodelació del 2009. Fotografia de Martí Navarro
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veure espectacles i hi tindrien lloc festes com la dels 
Quintos abans de marxar a fer la mili… Fins i tot, als 
anys setanta, nenes i noies del poble hi feien fes-
tivals de patinatge. 

L’any 1992, durant l’alcaldia de Jaume Bossacoma, 
l’Ajuntament va llogar el teatre, que feia dues dè-
cades que estava tancat i barrat. L’equip de govern 
va voler convertir Can Cors en una sala d’exposi-
cions i en un taller de ceramistes, pintors, tapissers 
i escultors. Aleshores va passar a ser gestionada 
pel col·lectiu d’artistes Memé Detrás. Aviat, la sala 
serà dels celranencs i celranenques. En aquests 
moments, l’Ajuntament de Celrà, governat per la 
CUP, està ultimant la compra de l’espai i també 
de l’edifici annex, on abans hi havia hagut el Cafè 
Serra, Ca la Baia i el bar de la Plaça, de la família 
Cors per un cost de 400.000 euros. La sala cen-
tenària, lloc de reunió de pagesos i terratinents, 
està ocupada actualment per la Faktoria d’Arts Es-
cèniques; la Clàudia Bussé parla del seu projecte 
en un magnífic reportatge que ve a continuació 
d’aquestes pàgines. 

L’ATENEU CELRANENC

Abans d’edificar-se l’actual Ateneu es va cons-
tituir la societat Ateneo Celranense, al maig del 
1912, perquè esdevingués un centre sociocultural 
i recreatiu per als treballadors de la Fàbrica Pagans. 
Els primers temps, l’associació tenia la seva seu 
a la carretera de Palamós i els seus objectius eren 
«fomentar la cultura i procurar les diversions ho-

nestes». S’hi propiciaven concerts, conferències 
de divulgació, funcions teatrals i balls…, tot i que 
no s’hi permetien les discussions polítiques ni reli-
gioses, ni els jocs prohibits per llei.4

L’edifici, d’estil modernista, va ser alçat l’any 1913 
amb pedres rierenques arrodonides, senceres o 
trencades, i altres de més gavarrenques, algunes 
calcàries o pissarroses. El propietari de la fàbrica, 
Pere Pagans, en va ser un dels principals socis i pro-
motors i una bona part dels veïns i veïnes van con-
tribuir-hi: «Va ser construït per aportació col·lectiva 
de gairebé tota la població, per mitjà d’accions 
de 100 pessetes, divisibles en dècims de 10 ptes., 
i passat, més tard, a propietat particular de la casa 
Pagans, sense fer efectives als posseïdors accions 
pel seu respectiu import, exceptuant-ne algunes 
per valor de 400 pessetes, que foren amortitza-
des.»5 D’altra banda, es va projectar el bar, adossat 
al teatre, el 1922, que portava el fuster de la fàbrica, 
Joan Torrent Fulcarà: «En aquest cafè hi havia una 
de les primeres ràdios, possiblement la més antiga 
que hi va haver al poble. Era un aparell de galena 
molt antic, proveït amb els auriculars necessaris 
per sintonitzar les emissores. D’aquest aparell, per 
afició, se’n va cuidar molt de temps el doctor de la 
fàbrica, el Sr. Romagós.»6 L’Ateneu va arribar a tenir 
una biblioteca amb més de mil llibres, va ser la seu 
de l’orfeó popular Unió Celranenca i s’hi aplegaven 
persones afins al partit la Lliga.7

Com relata Artemi Rossell Ferrer a Petites històries 
del Celrà d’abans, la societat va deixar de funcionar 
amb l’esclat de la Guerra Civil, quan el local va ser 
requisat pel Comitè Antifeixista del poble. Durant 
el transcurs del conflicte, s’hi va traslladar l’Ajun-
tament i s’hi entrenaven els futurs integrants de les 
milícies populars. A part, s’hi va instal·lar un taller 
de muntatge i reparació d’avions. Després de la vic-
tòria franquista, el règim dictatorial no va donar els 
permisos per constituir, de nou, l’associació, que es 
va extingir el 1940. La família Pagans va subhastar 
l’edifici, segons una notícia de Los Sitios de Gerona 
publicada el 31 de gener del 1943:

4 Op. cit. MiCaló i PeriCh, pàg. 70.
5 Morales i Palé, Montse. Celrà, de la Segona República a la 
postguerra (1931-1949). Diputació de Girona, 2007, pàg. 50-51.
6 Op. cit. MiCaló i PeriCh, pàg. 70.
7 Op. cit. Morales i Palé, pàg. 68-69.

L’Ateneu, probablement, als anys 20, quan ja s’havien cons-
truït les dependències del bar. Fotografia de Valentí Fargnoli



53

Subasta de fincas – En méritos de juicio ejecutivo 
promovido por doña Natividad Pagans contra 
la sociedad “Ateneo Celranense”, de Celrà, sobre 
reclamación de dos préstamos hipotecarios 
que importan en junto 37.500 pesetas, se saca 
a pública subasta un edificio de planta baja de 
superfície cuatro áreas diez centíareas sita en el 
término municipal de Celrà.

Dos anys més tard, l’Ateneu va passar a mans de 
Ricard Gimbernat i s’hi van continuar celebrant 
tardes de ball i de cinema. No va ser fins al 1991 que 
l’Ajuntament de Celrà, amb Jaume Bossacoma al cap-
davant, va comprar l’edifici. Es va arribar a un acord 
amb el propietari, el mateix Gimbernat, per adquirir 
el teatre el teatre i el consistori es va comprometre 
a pagar unes cent mil pessetes al mes durant dotze 
anys. Aleshores, l’arquitecte municipal, Jaume Cas-
tellví, va remodelar l’espai, que es va estrenar l’any 
1994. Tot i això, l’Ajuntament no va poder comprar 
les dependències del bar fins al 2004. 

L’Ateneu, tal com el coneixem avui, es va inaugurar 
al gener del 2009. Durant l’època de Francesc Camps 
a l’alcaldia, l’arquitecte municipal, José Luís Alonso, 
que també es va encarregar de la rehabilitació de 
la Fàbrica Pagans, va signar el projecte de reforma 
de l’edifici. Les obres, que van començar a principis 
del 2007, van tenir un cost de gairebé 1,4 milions 
d’euros, sufragats a parts iguals per l’Ajuntament i 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat. Aquests eren els objectius prin-
cipals de la remodelació: revertir les mancances de 
seguretat i posar-hi portes d’emergència, canviar el 
pati de butaques mòbils per un de fix amb 179 se-
ients, condicionar l’escenari i la sonoritat del teatre i 
ampliar els serveis de l’equipament amb un nou hall 
d’entrada, un bar i una sala d’exposicions. Deu anys 
després de la reobertura, l’Ateneu s’ha convertit en 
un teatre de referència a les nostres contrades. 

LA COOPERATIVA DE LA UGT

El 14 d’agost de 1933 va obrir les portes la Coope-
rativa de la Unió General de Treballadors a la carretera 
de Juià. Es va celebrar tota una festa d’inauguració: 
es van ballar sardanes i la Principal de Palafrugell, 
abans de començar el seu repertori, va tocar La Inter-
nacional, que, segons una notícia de L’Autonomista, 
«fou escoltada dempeus pels assistents».

Si bé s’ignora qui va ser l’arquitecte o el mestre 
d’obres de l’Ateneu i de Can Cors, sí que se sap el 
paleta que va projectar tant la Cooperativa com el 
Centre Republicà. Artemi Rossell Ferrer, a El camp 
d’aviació de Celrà, 1936-1939, apunta que va ser 
Jaume Casademont.8 La freqüentaven els obrers afi-
liats de la UGT de la Fàbrica Brillas i Pagans i, de fet, 

8 rossell Ferrer, Artemi. El camp d’aviació de Celrà, 1936-1939. 
Ajuntament de Celrà, 1997.
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Les Escoles Velles, l’antiga Cooperativa de la UGT inaugurada el 1933. Fotografia de Martí Navarro
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van construir l’edifici ells mateixos, rajol a rajol, l’únic 
dia de la setmana que no treballaven, el diumenge. 
Això sí: els amos de la fàbrica van posar-hi el material, 
les eines i els carros per a la construcció. La iniciativa 
de la Cooperativa va sortir d’un dels propietari de la 
fàbrica, que va animar els seus treballadors: «El Sr. 
Brillas va tornar d’estudiar a l’estranger amb unes 
idees innovadores, fruit d’haver vist funcionar altres 
indústries a Europa amb diferents sistemes de relació 
entre l’empresa i els treballadors.»9 

A la planta baixa, els treballadors podien comprar 
queviures a un preu més assequible i, segons de-
talla Josep Micaló, al primer pis «hi havia un cafè, 
també equipat amb una ràdio, on la gent solia tro-
bar-se per escoltar les notícies, el Tour de França i 
esdeveniments de l’època que eren retransmesos. 
Era un lloc de trobada per a gent gran i jove»10

L’edifici s’ha passat a dir les Escoles Velles; va ser 
l’escola del poble des del final de la Guerra Civil fins 
a la inauguració de l’Aulet, el 1976. Des de llavors, ha 
tingut nombrosos usos. A la primera planta, on els 
treballadors escoltaven la ràdio als anys trenta, s’hi 
va instal·lar l’estudi de Ràdio Celrà i, després, l’Escola 
de Dansa. A la planta baixa hi havia la guarderia mu-
nicipal i ara és un dels locals de l’Associació Juvenil 
Esplai de Celrà. Cada dimarts, des de fa una colla 
d’anys, l’entitat L’Armari de Roba aixeca les persianes 
d’aquella antiga Cooperativa per vendre roba de 
segona mà i destinar els guanys a projectes socials. 

9 Op. cit. MiCaló i PeriCh, pàg. 71.
10 Op. cit. MiCaló i PeriCh, pàg. 72.

EL CENTRE REPUBLICÀ

Hi ha edificis que només es conserven en la memòria 
col·lectiva, en fotografies en blanc i negre, en publica-
cions locals. Ara sí que ens referim al Centre Republicà 
Federal Socialista, que té els seus orígens a l’abril del 
1931. Com cita Montse Morales al llibre Celrà, de la 
Segona República a la postguerra (1931-1949), el diari 
Avançada publicava aquesta notícia el 10 d’abril de 
1931: «Constituït en aquesta població un Centre Repu-
blicà per elements republicans, ho fem constar així per 
evitar que es pugui suposar el contrari, ja que elements 
que fins fa poc eren a la Lliga ara volien tenir també la 
patent del republicanisme, per no perdre el seu llarg ca-
ciquisme, cosa que evitarem nosaltres.» Probablement, 
doncs, aquesta entitat de caire republicà es va fundar 
per donar veu a totes aquelles persones que no com-
bregaven amb les idees de l’Ateneu Celranenc, que, 
com hem esmentat, estava vinculat al partit de la Lliga.

Programava actes, igual que l’Ateneu Celranenc i l’Har-
monía Celranense, per la Festa Petita i la Festa Major. Així 
ho explica una notícia del diari L’Autonomista datada 
el 3 de maig de 1934: «El Centre Republicà Federal, 
amb el seu nou local gairebé acabat, té llogada per a 
la Festa Major l’orquestra Unió Artística de Vidreres, la 
qual interpretarà audicions de sardanes, ballables i con-
certs. L’Ateneu Celranenc també ha llogat algunes or-
questres, entre elles els Montgrins i la Principal de Cassà 
de la Selva. Al Cafè Esport els festeigs seran amenitzats 
per la Principal de la Bisbal, i una companyia de vodevil 
posarà en escena La reina ha relliscat i altres obres.»

Gràcies a aquest breu article, es pot saber que les 
obres del nou edifici del Centre Republicà, ubicat 
a l’actual avinguda de Catalunya, es van enllestir 
el 1934. Un any abans, com apunta la historiadora 
Morales, la junta de l’entitat havia posat a la venda 
3.000 accions per valor de 25 pessetes cadascuna per 
poder sufragar el local; algunes accions es van pagar 
en metàl·lic i altres es van comprar a canvi de treball, 
fent de paleta i donant o transportant material…

El cop d’estat, la Guerra Civil i la dictadura no van trigar 
a arribar i no cal dir que els impulsors van poder gaudir 
poc del seu local. Es va tirar a terra per urbanitzar 
l’avinguda l’any 1972. La gent gran del poble encara 
recorda que, allà dins, s’hi guardava el carro per tra-
ginar els morts des de l’església fins al cementiri. 

Mar Camps i Mora
El Centre Republicà, construït el 1934 i enderrocat el 1972 per 
l’obertura de l’Avinguda Catalunya. Font: Taller d’Història de Celrà
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En les últimes dècades, Can Cors ha estat una 
sala polivalent, utilitzada com a magatzem de jo-
guines, sala d’exposicions, taller de restauració de 
mobles i espai dedicat a activitats municipals. Ara 
bé, fa gairebé set anys, el 2013, un grup de gent 
amb professions i interessos diversos va sentir-se 
atreta per l’antiga sala. En aquells moments, Can 
Cors era un espai buit i fosc que restava a l’espera 
d’algun projecte que li tornés la lluentor d’antany. 
Aquest grup heterogeni, unit per inquietuds ar-
tístiques relacionades amb el teatre, es va cons-
tituir amb el nom de Faktoria d’Arts Escèniques 
de Celrà. Aquesta associació va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, que va gestionar 
la cessió de la sala. La Faktoria, sense tenir gaire 
clar cap on volia que s’encaminés el projecte, 
va decidir habilitar la sala per poder-la cedir a 
artistes que necessitessin un espai de creació. 
L’única condició per obrir la sala a possibles inte-
ressats va ser que, si l’Ajuntament ho sol·licitava, 

Can Cors, i ara què?
UNA SALA RESSORGIDA DE LES CENDRES I PREPARADA PER EMPRENDRE EL VOL

Situada al bell mig de Celrà, la sala 
de Can Cors és un racó discret, 
però amb presència, impregnat de 
l’essència d’un poble que ha anat 
canviant al llarg dels anys. Es troba 
al carrer Major, una de les vies prin-
cipals del barri vell, que connecta la 
plaça de l’Església amb la plaça Cors. 
Per a uns, el teatre de Can Cors pot 
ser el vestigi d’un passat ufanós en 
què la sala era un veritable lloc de 
trobada i intercanvi. Per a altres, la 
sala segueix activa i ben viva, i és un 
espai de creació i assaig obert per a 
tot tipus d’artistes.

Espectacle ‘El Cabaret’ durant la Festa Major a l’escenari de la sala de Can Cors. Fotografia de Martí Navarro

A Q U Í  I  A R A F A K T O R I A  D ’A R T S  E S C È N I Q U E S  D E  C E L R À
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els artistes estiguessin disposats a col·laborar en 
alguna activitat cultural del poble. Així doncs, 
Can Cors va seguir essent una sala privada, però 
parcialment administrada per la Faktoria d’Arts 
Escèniques. Amb bones intencions i ganes de 
posar fil a l’agulla al projecte, l’antic teatre va co-
mençar a deixar entrar els primers rajos de llum 
després d’un període d’inactivitat.

Ja se sap que les notícies, als pobles, s’escampen 
ràpid, i abans que els membres de la Faktoria tin-
guessin temps de promocionar la sala ja havien 
rebut ofertes de gent interessada a assajar-hi. Al 
cap de dues o tres setmanes, la sala de Can Cors 
ja acollia set companyies. Des de llavors, artistes 
individuals, parelles i grups de disciplines de circ, 
teatre i dansa han conviscut i s’han nodrit de la 
sala. Algunes de les companyies que s’hi poden 
trobar són: La Córcoles, Circolate, Encirca’t, 
Madame Snake, Total Circ, Eva Glòria, La Paya 
S.A., Jonis McFly, Aram Semprevirens, Júlia, Com-
panyia Pau Palaus, Companyia Metatarsis i Conta-
minando Sonrisas. A poc a poc, ens hem habituat 
a veure coneguts del poble, així com forasters, 
entrar a la sala, fer una mica de soroll i remoure la 
pols incrustada de Can Cors.

Va arribar un moment en què la Faktoria i els ar-
tistes de Can Cors van decidir organitzar unes 
portes obertes per mostrar quines activitats s’hi 
duien a terme. Tot plegat, adobat per la curio-
sitat del poble i l’entusiasme dels membres de 
la Faktoria. Per motius de calendari, la data se-
leccionada per obrir les portes al públic va es-
caure’s en un diumenge de Festa Major. La gent, 
atreta per la curiositat de saber què s’estava 
fent al vell teatre del carrer principal del poble, 
va reunir-se a les portes de la sala. Entre dubtes 
i neguits, els artistes de Can Cors van omplir-se 
de coratge per ensenyar les seves creacions. Cal 
dir que al principi no les tenien totes, patien per 
l’acceptació del públic i alhora es delien per po-
sar-se a prova. Al final de l’espectacle, just quan 
la màquina de fer fum s’aturava i es començava 
a escampar la boirina entre els espectadors de 
les primeres files, la sala va retrunyir d’aplaudi-
ments fervorosos. La reacció del públic va ser tan 
positiva que els artistes van haver de repetir l’es-
pectacle fins a quatre vegades seguides. En defi-
nitiva, més de set-centes persones van trepitjar 
Can Cors.

Espectacle ‘El Cabaret’ a la sala de Can Cors. Fotografia de Martí Navarro
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L’èxit de les primeres portes 
obertes va motivar la Faktoria 
a instaurar un dia d’obertura 
al públic cada any per la Festa 
Major. Aquest espectacle era tot 
un repte, ja que s’havia de dur a 
terme en un recinte poc habilitat, 
amb humitats i força decadent. 
Tot i així, any rere any, la Fak-
toria, sense recursos però amb 
molt bona voluntat, va reeixir a 
mostrar espectacles de trapezi, 
malabars, funambulisme, dansa, 
teles, clown i cant. Va arribar un 
moment en què necessitaven 
posar un nom al tipus d’espec-
tacle que oferien i, com que els 
números eren tan diversos i agru-
paven diferents disciplines, el van 
anomenar cabaret. Des de llavors, 
Can Cors ha acollit nombrosos ar-
tistes d’arreu que han utilitzat la 
sala com a espai de creació i assaig. De fet, algunes 
de les joves companyies que han nascut o treballat 
en aquesta sala es troben, avui en dia, presentant 
els seus espectacles arreu del món: França, Angla-
terra, Grècia, el Marroc i Corea del Sud. És el cas, 
per exemple, de La Córcoles, Contaminando Son-
risas, Total Circ o Companyia Pau Palaus.

Can Cors és un nucli de creació on les idees més 
esbojarrades poden esdevenir realitat. A ve-
gades, fins i tot, l’ànima de l’antic teatre s’ha ar-
ribat a escampar entre els habitants del poble. La 
Companyia Pau Palaus, que es dedica al clown i 
al teatre gestual, explica que a Celrà és on han 
trobat una de les millors reaccions al seu espec-
tacle. Un dia, preparant una peça que es basa en 
la història de dos jueus emigrats que deambulen 
pel carrer tocant el violoncel i buscant guanyar-se 
la vida, van decidir sortir de Can Cors i assajar pels 
carrers del poble. Van baixar el carrer Major i, en 
arribar a la plaça de l’Ateneu, van començar a 
tocar el violoncel davant d’un grup de persones, 
majoritàriament d’origen romanès, que xerrava 
animadament. La seva sorpresa va ser que, en 
començar a actuar, la gent que hi havia al carrer 
va creure que es tractava de pidolaires de debò 
que tocaven música amb l’esperança que algú els 
donés almoina. Llavors, el grup que es trobava 
a la plaça va començar a rebuscar entre les but-
xaques i van reunir, entre tots, força diners. Se-

guidament, els els van oferir i 
els artistes, commoguts, van 
intentar explicar-los que feien 
teatre, que no podien acceptar 
aquells diners. Tot i així, la gent 
de la plaça va insistir que se’ls 
quedessin i, a més, els van dur 
bosses de menjar i vitualles. En 
Pau Palaus, membre d’aquesta 
companyia de circ, explica que 
l’endemà van decidir tornar a 
Can Cors i demostrar al públic 
que els havia estat observant, 
embadalit, que tot plegat era 
fictici. La seva sorpresa va ser 
trobar la plaça buida i ni rastre 
de les persones que els havien 
estat observant. L’anècdota, en 
definitiva, va demostrar-los que 
en el lloc i en el moment menys 
esperats es pot trobar la compli-
citat espontània que desitgen 

quan presenten l’espectacle a l’estranger.

Actualment, Can Cors segueix obert a artistes de 
qualsevol disciplina, però se centra bàsicament en 
circ, ja que és l’art que té més demanda. L’espai, 
que encara no està ben habilitat per permetre el 
correcte funcionament de les activitats que s’hi 
duen a terme, segueix essent, i ara més que mai, 
un espai de creació artística. De fet, les últimes 
notícies sobre Can Cors són molt positives per a 
la Faktoria i els artistes que utilitzen la sala, ja que 
l’Ajuntament de Celrà està disposat a comprar el 
teatre. Això significaria que, com a espai municipal, 
Can Cors podria ser rehabilitat i se li podria donar 
una nova vida. La Faktoria, llavors, de manera co-
ordinada amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
podria arreglar la sala com a petit teatre, escola de 
circ, lloc de trobada d’artistes o centre de creació 
d’arts escèniques, entre moltes altres possibilitats.

Can Cors, en definitiva, demostra que ha estat 
una sala polivalent i oberta a tot tipus d’activitats. 
Malgrat l’aspecte decadent de la sala, i potser 
precisament per això, Can Cors és un lloc propici 
per a la creació artística on no importa qui siguis, 
d’on siguis o què facis, ja que tothom hi té les 
portes obertes per deixar-se seduir per la història, 
l’ambient i el caliu d’un espai dedicat a les arts.

Clàudia Bussé Rojas

«Actualment, Can 
Cors segueix obert a 
artistes de qualsevol 

disciplina, però se 
centra bàsicament 

en circ, ja que és l’art 
que té més demanda. 
L’espai, que encara no 
està ben habilitat per 
permetre el correcte 

funcionament de 
les activitats que s’hi 

duen a terme, segueix 
essent, i ara més 

que mai, un espai de 
creació artística».
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A Flaçà, l’any 1992, un grup de gent del poble 
va començar a tenir afició per les motos i van 
voler començar a fer carreres de ciclomotors 
sense canvi de marxa en circuits de terra. Es 
deien els Rate-Bikes i hi havia en Quim Planas, 
en Quimet Madrenas, en Pere Carreras, en Quel 
Carreras, en Xavi Perich i l’Albert Planchart, entre 
d’altres. Aquí va néixer la gènesi del que serien els 
Clàssics. Aquesta etapa va durar uns quatre anys 
i es feien curses no puntuables per a cap cam-
pionat a l’esplanada de Can Rubau i en un camp 
situat al costat del cementiri. Tot això començava 
amb l’ajut de Construccions Rubau, la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de Flaçà. Posteriorment 
es decideix canviar a motos de muntanya i s’hi 
posen al capdavant en Quim Planas i en Quimet 
Madrenas, que es troben amb dificultats d’orga-
nització, sobretot pel que fa als espais, cosa que 
fa que s’arribi a una pausa cap a l’any 1996. 

L’any següent, amb les energies ja renovades, es 
fa el salt cap als cotxes. Es comencen a comprar 
els primers vehicles i es fa la primera sortida. 
Tot això sense ser encara un club legalitzat. Es fa 
un esmorzar al restaurant La Clota, de l’Escala, i 
després un dinar a Ca la Flora, de Sant Joan de 

Vint anys 
de clàssics 
a Flaçà
EL MÓN DEL MOTOR:  
LLEURE, AFICIÓ I ESPORT

L’Albert Planchart. Fotografia de Martí Navarro

L’A C F  C L À S S I C SR E P O R T A T G E
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Mollet. En aquell moment apareix la idea de ser 
un club i la necessitat de tenir un local. En aquest 
sentit és fonamental l’aportació d’en Josep Pagès, 
de Flaçà, que veu l’oportunitat de llogar l’actual 
local, situat al carrer de Sant Cebrià. 

Aquest fet és un salt molt important i el club es 
consolida amb una primera junta formada per 
l’Albert Planchart, president; en Quimet Ma-
drenas, vicepresident; en Quim Planas, tresorer, i 
en Josep Planchart, secretari. Com a vocals, tenim 
en Toni Muñoz i en Xavi Llorens, de Barcelona, que 
ja en aquell moment disposa d’una important 
col·lecció de cotxes. Tot això és possible gràcies 
a l’aportació econòmica inicial d’en Joan Bus-
carons, empresari surer de Sant Feliu de Guíxols i 
pilot de referència en ral·lis de regularitat.

L’any 1998 el club agafa forma i en Quim Planas fa 
el logotip del club amb l’ajut d’en Joan Garangou, 
que en fa el disseny. Tot seguit s’associen als clubs 
sense ànim de lucre i a la Federació Espanyola de 
Vehicles Antics, la FEVA. Podem considerar l’ACF 
Clàssics un dels primers clubs de les comarques 
gironines, juntament amb el Motor Antic Gar-
rotxa (MAC) i el Club Vall d’Aro. D’aquest darrer 
club, es va establir una relació molt forta amb en 
Ralph Cosildo, persona amb grans coneixements 
i que va conèixer en Quim Planas en un curs de 
restauració de motos a Celrà. 

La Festa Major de Flaçà del 1998 esdevé l’any de 
la primera ruta turística, aquest cop per les co-
marques del Gironès i el Baix Empordà. Havien 
de ser cotxes de trenta anys com a mínim, amb 
l’excepció del Mazda X3 descapotable d’en Josep 
Pagès, acompanyat per la seva dona i sempre 
encarregat dels reportatges del club. Als partici-
pants se’ls donava un road book, llibre on cons-
taven els participants, les rutes amb les hores 
de sortida de cada vehicle i els controls de cada 
tram. Les rutes eren i són sempre secretes i ningú 
sabia per on s’aniria. L’objectiu d’aquest misteri 
era mantenir sempre viva l’emoció del moment. 
La part gastronòmica estava garantida, i sempre 
hi havia un esmorzar i dos encarregats de tenir-ho 
tot a punt. Estem parlant d’en Quel Carreras i en 
Joan Joher. 

Les primeres sortides es van fer des de la plaça 
del Carrilet, però en augmentar el nombre d’ins-
crits es va començar a sortir des del camp de 

futbol. Aquest format s’ha mantingut fins avui 
dia. A més d’aquestes sortides de Festa Major, es 
va començar a fer la Ruta dels Mussols, que tenia 
la particularitat de fer-se sempre de nit i amb un 
sopar. Eren rutes de 130 a 150 quilòmetres que 
s’han anat fent amb diverses interrupcions. Poste-
riorment es va iniciar la Ruta dels Ports, destinada 
a conèixer un poble de costa, i s’han arribat a 
fer edicions en llocs com Sant Feliu de Guíxols, 
l’Escala, Platja d’Aro, Begur, Llançà o l’Estartit. 

L’any 2000 és un any important en la història 
del club, ja que ve a viure a Flaçà en Josep Maria 
Ventura, Tits, un apassionat dels cotxes i amb 
experiència en el món dels ral·lis, president de 
l’Escuderia Costa Brava i mànager d’ABF Sport. A 
partir de la seva incorporació, els Clàssics fan un 
tomb en la seva logística i en temes organitzatius. 
Aquests anys són de creixement per al club. Així, 
l’any 2005 la Federació Espanyola paga les des-
peses de participació en una cursa a Tenerife. 
Posteriorment, durant l’any 2007, es nota amb 
força la crisi econòmica, com en tants aspectes 
al nostre país. Tot això fa que disminueixin l’as-
sistència de participants i les compres de cotxes 
nous. 

A partir de l’any 2014, amb millors perspectives 
econòmiques, es demana una antiguitat en els 
cotxes de trenta anys, ja que es considera que ja 
es tenia una xarxa d’usuaris consolidada i que es 
pot posar aquest requisit sense que hi hagi cap 
problema. 

Pel que fa als cotxes clàssics participants, en destacaré 
els models més coneguts. Els propietaris venien 

Fotografia de l’arxiu de Josep Pagès
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d’arreu de les comarques gironines. Així, tenim 
en Jaume Collelldevall, gran col·leccionista i apas-
sionat dels Alpines, els R-8, els 600 Abarth, els Minis, 
els R12… A partir de l’any 2000 comença a venir 
en Vicenç Folgado, de l’Escala, conegut en aquest 
món per tenir el museu de motos i cotxes clàssics 
d’aquesta localitat; o en Salvador Claret, del Museu 
de Cotxes Clàssics de Sils. També s’hi incorpora un 
periodista de Palamós, l’Agustí Boix, Agustinet, afi-
cionat que també ajudarà a fer alguns escrits per a 
revistes especialitzades del món del motor. 

Amb el pas dels anys s’incorporen nous models, 
com el Porsche 911, l’R5 Copa, els Ondines o els 
Opels Manta. També hi comencen a participar 
col·leccionistes importants. Sens dubte, la fama 
del club va creixent i, en conseqüència, també la 
seva atracció i projecció en moltes comarques. 

Aquesta projecció queda reflectida en la parti-
cipació en el Campionat de Cotxes Clàssics de 
Catalunya, amb el pilot Joan Buscarons, campió 
de Catalunya i d’Espanya en aquesta categoria. 
Un membre del club, en Joan Tarés, va fer el pas 
al professionalisme i va aconseguir marcar una 
època, amb en Salvador Servià i en Teri Serra. 
Aquesta part més esportiva de l’entitat es va 
consolidant amb la participació en el Rally Costa 
Brava, en l’assistència tècnica i logística, amb la 
participació de persones com en Joan Buscarons, 
en Jordi Solsona, en Sam Juvantench, en Jaume 
Ferrer, l’Eduard Masmiquel o l’Albert Monter-
rubio. Amb el Garatge Internacional de Salt, a 
través d’en Robert Vidal, també es va establir una 
col·laboració important i sempre destacada. 

Pel que fa als pilots de la nostra llera del Ter i 
de fora de Flaçà, podem destacar: en Sendo i el 
seu copilot, Josep Panella, de Bordils; en Josep 
Planchart, de Sant Joan de Mollet; en Lluís Oli-
veres, de Sant Llorenç de les Arenes; en Jordi 
Massó, de Sant Jordi Desvalls, i ja més al nord, 
d’Orriols, en Narcís Pou, apassionat dels Lancia 
Delta. Les localitats de les comarques gironines 
amb pilots de l’ACF Clàssics són moltes ja des dels 
inicis, i arriben també a Barcelona i a Pià, a la Ca-
talunya del Nord, on hi ha una bona entesa amb 
el club de clàssics Alpine dels Midi-Pyrénées. 

En la part més lúdica i de lleure, podem destacar 
la cargolada d’inici de temporada del mes de 
gener, la sortida de cotxes clàssics de tres dies a 
Andorra o bé el sopar de Nadal. 

En l’actualitat, entre 80 i 100 persones participen 
en les activitats del club. No hi ha socis, i la parti-
cipació depèn de cadascú. La filosofia és la de ser 
gent amateur que es diverteix conduint i cuidant 
els seus vehicles. La perspectiva és sempre fugir 
de les elits, que fan pagar preus astronòmics per 
poder fer esport de motor. La visió és inclusiva 
i sempre oberta i respectuosa amb tothom. Tot 
això en un context complicat, ja que en els darrers 
anys les pujades de preus dels cotxes antics han 
estat molt importants. Com a clar exemple tenim 
el de Bèlgica, on es paguen quantitats realment 
elevades. 

El balanç d’aquests vint anys de l’ACF Clàssics 
de Flaçà és positiu, com ens comenta el seu 
president, l’Albert Planchart. El projecte s’ha con-
solidat i ha quedat un grup de gent disposada a 
treballar i que realment estima i defensa la seva 
afició. L’any passat, com a regal d’aniversari, l’en-
titat va cedir a l’Ajuntament de Flaçà un punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics situat a la plaça 
del Carrilet, que va ser possible gràcies a la col·la-
boració del patrocinador Ensto. També van parti-
cipar en la cavalcada de Reis de Flaçà amb cotxes 
com un Renault 5 Copa, un 1430 o un 124 FL. Sens 
dubte, un club de gent apassionada pels cotxes 
clàssics i que, amb un gran esforç i feina ben feta, 
han sabut guanyar-se un lloc consolidat i reco-
negut en el seu àmbit i en el món del motor de 
les nostres comarques. Per molts anys!

Miquel TerradezUn dels cotxes clàssics de l’Albert Planchart. Fotografia de 
Martí Navarro
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Txarango, Els Catarres, Di-Versiones, Bongo Bo-
trako, Strombers, Cesk Freixas, The Gruixut’s, El 
Son de la Chama, Acció, Hotel Cochambre i també 
una desena de discjòqueis. Tots aquests grups de 
música van actuar a la Festa d’Hivern de Sant Joan 
de Mollet. Deu anys després dels primers concerts, 
encara ressonen a les parets del pavelló les cançons 
d’alguns dels grups més exitosos del panorama mu-
sical català.

Com a activitat cultural, l’esdeveniment va assolir 
un impacte i una afluència de públic que no es 
pot comparar amb cap altre que s’hagi celebrat al 
poble durant les últimes dècades. Però la història 
de la Festa d’Hivern es remunta als inicis del Jovent 
de Mollet, quan un grup d’amics del municipi i de 
poblacions del voltant va aconseguir la cessió d’un 
local propietat de l’Ajuntament amb l’ajuda de la 
Zona Jove del Gironès. 

El somni d’una nit 
d’hivern

Les entrades anticipades esgotades  
abans dels concerts. Desenes de 
persones fent cua quan faltaven dues 
hores per l’obertura de portes. Els bars 
de la zona sobrepassats per la nova 
clientela que s’acumulava. Autobusos 
arribats des de diversos punts de 
les comarques gironines per veure 
els grups de música. Més de 2.000 
persones dins el pavelló del poble per 
gaudir de les actuacions. En definitiva, 
la Festa d’Hivern transformava Sant 
Joan de Mollet per una nit.

El pavelló de Mollet ple a vessar durant una Festa d’Hivern. Font: 77 Studio Photography

F E S TA  J O V E  A  M O L L E TR E P O R T A T G E
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La colla de joves va anar creixent i acumulant hores 
en aquell pis fins a convertir-se en una associació 
constituïda. D’aquelles tardes al local, en van sorgir 
les primeres activitats, com els actes de la Festa 
Major o els tornejos estivals de futbol sala. Els èxits 
inicials van portar l’associació a tirar endavant ini-
ciatives per a totes les edats, com les activitats soli-
dàries per a la Marató de TV3, les quines de Nadal, 
les marxes i els dinars populars, els aniversaris del 
Jovent o el cinema a la fresca.

Però la Festa d’Hivern superava l’ambició de tota la 
resta d’actes. Després d’una primera celebració el 
2009 en petit format, l’any següent van començar 
els primers concerts amb artistes de renom, com 
el cantautor Cesk Freixas. El punt àlgid de la Festa 
d’Hivern es va viure en la cinquena edició, l’any 
2014, quan Els Catarres i Di-Versiones van emplenar 
el pavelló. Desenes de persones es van quedar 
sense poder entrar perquè ja s’havien venut totes 
les entrades i l’aforament estava complet.

Malgrat el creixement del Jovent, l’organització 
d’un esdeveniment tan gran també suposava un so-
breesforç i generava problemes al poble. Part dels 
veïns criticaven que els assistents a la festa bevien 
als carrers, els embrutaven i provocaven desper-
fectes en cases particulars. Les trucades de queixa 
d’alguns veïns pel soroll i per algunes destrosses 
al poble van tenir com a conseqüència l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra, que van posar una multa 
de 5.000 euros a l’organització per servir alcohol a 
una jove de 17 anys. Malgrat la falta de suport muni-
cipal, l’associació va aconseguir superar aquest cop 
tan dur.

La visió negativa de la celebració dels concerts es 
contraposava amb la voluntat del Jovent de fer 
créixer el poble. Els membres de l’organització es-
taven orgullosos i il·lusionats de donar a conèixer 
Sant Joan de Mollet a través d’una activitat cultural 
i que gent de molts llocs diferents vingués als con-
certs. Les gracioses falques de ràdio per anunciar la 
data i els grups que formarien part de la festa es van 
convertir en una tradició any rere any. Però no tot 
el veïnat compartia el desig de convertir un petit 
poble del Gironès en el referent musical de la zona 
durant una nit cada any.

Tot i les complicacions, la celebració de l’acte va con-
tinuar portant centenars de persones al poble en 
unes dates complicades durant els anys següents. 

La decisió de celebrar una festa d’aquestes carac-
terístiques a finals de gener o principis de febrer 
ja comportava alguns problemes. Per exemple, en 
una ocasió es van celebrar els concerts amb unes 
temperatures sota zero, i un altre any es van aturar 
els concerts a causa del fort vent, que feia malbé el 
generador elèctric.

La Festa d’Hivern es va anar consolidant com una 
data fixa al calendari festiu de les comarques giro-
nines. Una celebració que omplia el poble de vida i 
de gent durant una nit gràcies a l’esforç d’una colla 
de joves i també dels familiars i amics. En les set edi-
cions, alguns dels principals artistes del panorama 
català van passar per l’escenari del pavelló. Uns con-
certs que seran per sempre part de la història del 
municipi i de la dels grups que hi van actuar. Potser 
no es tornarà a viure un esdeveniment d’aquestes 
dimensions al municipi perquè el Jovent de Sant 
Joan de Mollet es va anar apagant. Però el record 
de les Festes d’Hivern celebrades entre el 2009 i el 
2016 roman en la memòria del poble.

Oleguer Cebrià Salvador

El cartell de la V Festa d’Hivern amb Catarres i Di-Versiones 
com a grups principals. Font: Jovent de Sant Joan de Mollet
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L A  I L · L U S T R A C I Ó M A R TA  P U I G  P A R N A U

«...i en va sortir tot això!»
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La ciutadania de les localitats que anaven essent 
conquerides quedava obligada a dipositar els seus 
estalvis o al citat Banco de España, o a una entitat 
bancària privada qualsevulla, o davant de les ma-
teixes autoritats militars o els ajuntaments en po-
blacions on no hi hagués oficina bancària (com el 
cas de Bordils), sota l’eterna amenaça de ser de-
tinguts, sense saber què podia venir després de la 
detenció. Com a justificant, els entregaven un rebut 
amb el qual podien sol·licitar una posterior resti-
tució, amb equivalències que serien establertes, per 
pessetes de curs legal. En aquest «Fondo» van anar 
a parar tots els bitllets decomissats amb el clar ob-
jectiu de posar fora de circulació els «diners rojos» i 
deprimir-ne el valor als mercats.

Decomissats,  
un espoli oblidat
Amb un decret llei publicat el 17 de 
setembre de 1938 al Boletín Oficial 
del Estado es prohibí taxativament la 
tinença del «paper moneda» posat 
en curs per la República, sota l’ame-
naça que era un acte de contraban i 
que se n’ordenaria l’ingrés al dipòsit 
«Fondo de papel moneda puesto 
en circulación por el enemigo», de 
l’autoconstituït Banco de España del 
govern de Burgos. 

A B A N S  D E  L A  L L E R A F R A N Q U I S M E  A  B O R D I L S
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Milers de persones i famílies es van veure afec-
tades per aquest fet, que les va sumir en la més 
absoluta misèria, i més aquí a Catalunya, que va 
ser de les últimes àrees en ser ocupades per les 
tropes franquistes, ja que havien percebut sa-
laris i rendes en bitllets republicans durant més 
temps. Si bé el Govern franquista es comprometé 
a tornar-los-els, a data d’avui encara no han estat 
degudament retornats.

A les comarques gironines, hi ha constància de 
32 municipis de la demarcació (dels pobles de 
la llera del Ter només em consta Bordils i Celrà) 
que es veieren afectats per l’ordre del governador 
civil Antonio Francisco de Correa Véglison, que 
obligava els consistoris dels pobles 
que aleshores no tenien sucursal 
bancària a recollir aquest diner re-
publicà dels seus vilatans per de-
positar-lo, entre l’abril i el juliol del 
1939, al Banco de España. La gent es 
pensava que el Banco de España els 
canviaria aquells diners republicans 
per la moneda legal del nou règim. I 
no fou així! 

En total, es van lliurar 45 milions de 
pessetes de l’època, que ara equival-
drien a 627,5 milions d’euros (segons 
càlculs fets per economistes de la 
UdG).

Per exemple, a Bordils estan degu-
dament documentades totes les 
persones i les quantitats que van en-
tregar en aquell moment: una suma 
total d’1.560.935,50 pessetes; és a dir, 
avui equivaldrien a diversos milions 
d’euros. 

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
ja ha iniciat els tràmits legals per 
reclamar a l’Estat el retorn de la 
moneda republicana confiscada pel 
franquisme i vol articular un front 
comú amb la resta de consistoris de 
tot el territori català per pressionar 
l’Administració estatal. A veure quina 
resposta tindrà per part de la resta 
d’ajuntaments… Alguns consistoris 
de les comarques gironines ja s’hi han 
afegit.

En cas que aquests processos arribin a bon port, 
no seria un acte de nostàlgia, sinó de justícia per 
restituir la memòria històrica. A més del rescaba-
lament del dany econòmic, la reparació moral, ja 
que encara està pendent.

 Xevi Jou Viola

NOTA: si entreu a l’escrit del mes de de-
sembre del Banc de Memòria de Bordils, 
podreu consultar el document 135/1 (Arxiu 
Històric de Girona - Fons Ajuntament de 
Bordils), amb la relació de persones que van 
entregar els seus diners.
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P E N S A M E N T S

Cauen paraules
dins el desig de llum:

Torre Desvern.
 F.P.F.

Aquest lloc tan conegut! I avui em desconcerta. 
Les fulles del freixe són plenes de rialles de nens. 
Sota l’alzina, bellesa i esperança. Un jardí aro-
màtic s’estén enllà del camp gran de sobre el turó 
que fou una pàgina miniada d’un llibre d’hores 
medieval. El recordo al juny, quan en Pitu de la 
Torre segava el blat amb l’euga i omplia aquests 
camps de gabaions;1 als vespres d’estiu, les llums 
de les cuques brillaven dins les parets seques 
dels marges. Aleshores tot era sagrat i estava ple 
d’àngels i diables; mossèn Josep pujava, revestit 
amb el roquet i l’estola, el dia del salpàs per treure 
els dimonis amb la sal beneïda que espargia des 

1 Dèiem gabaió al conjunt de garbes aixecades de manera que 
les de sobre feien com de teulada per escopir l’aigua en cas de 
pluja.

del Pedró. Al mes de maig, la bassa solitària com 
els seus entorns ens embadalia. Els raucs de les 
granotes s’alçaven d’arreu on hi havia gorgues, 
del Pou Vilà a Palagret, Mavalls i Orriols amunt. 
També durant aquest mes de pluges abundants, 
les joanetes2 omplien d’espirals grogues i rosades 
les humitats de les fulles del sotabosc dels Aulets. 
Aquest lloc tan conegut, avui em desconcerta. El 
camp de plantes aromàtiques barreja tècniques 
mediterrànies amb les dels karesansui, els jardins 
de pedres japonesos que al segle XV s’inicien a 
Riôan-ji equilibrant forma i buit (només amb la 
forma entenem el buit). Són per ser contemplats 
de manera que la seva elegància i simplicitat 
ens connecti amb la saviesa de l’existir. La Torre 
Desvern, amb els carreus dels segles XII i XIII i 
les finestres romàniques i gòtiques al costat de 
l’alzina i el freixe centenaris ens ajuda a entendre 

2 Dels cargols de colors grocs o roses que omplien el sotabosc 
els dies de pluja, col·loquialment, en dèiem joanetes. El nom 
científic d’aquest tipus de cargol és Cepaea nemoralis.

Celebració a la  
Torre Desvern

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

Pícnic de la berenada de l’equip de la Llera del Ter per celebrar el premi Carles Rahola la passada primavera
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el significat d’una altra paraula 
que potser només tenen en ja-
ponès: wabi-sabi, queal·ludeix a 
la pàtina d’antiguitat que embe-
lleix i millora persones i objectes. 

Avui, aquest lloc desconcertant, 
amb passat i futur, ara i aquí, 
dins el jardí aromàtic, amb les 
plantes dels peus sobre la re-
alitat… Arriba la tramuntana, 
neteja l’hora. Parlem, desitgem: 
cauen paraules dins el desig 
de llum. Falten pocs dies per a 
les eleccions al Parlament Eu-
ropeu. Asseguts sota l’alzina, 
celebrem el Premi Carles Rahola 
que la Diputació i el Col·legi de 
Periodistes han donat a les noies i nois que amb 
encert fan possible La Llera. El Pirineu immens i 
lluminós cap a Occitània, la conversa, l’esperança 
m’emboliquen lectures, desitjos. Soc el més vell, 
totes/tots són joves o molt joves, tenen Europa 
i ells mateixos al davant i amb el seu treball ge-
nerós ajuden a teixir la xarxa que articula i troba 
la manera d’encertar que la vida a la llera del Ter 
tingui motius de celebració com la d’avui. Des 
d’aquest turó, en un dia de tramuntana en què 
sembla que es pugui tocar el Pirineu, la «Glosa» 
de Maragall em revé a la memòria: «En la gran se-
renor del cel d’hivern / he mirat les muntanyes 
com brillaven / i se m’ha aparegut el trobador 
/ que enllà del temps cantava: ‘Aquelles mun-
tanyes, que tan altes són / me priven de veure, 
mos amors on són’.» Però al final, veient el Pirineu 
com un trono d’unió, el poema acaba amb una 
esperança segura d’amor i futur: «Nostra parla 
suau, que s’acolora […] / d’uns amb altres és prou 
entenedora: / tots ens obrim els braços, quan ens 
diem germans.» Maragall té present en la seva 
«Glosa» la cançó que al segle XII va escriure Jaufré 
Rudel. Un ocell que cantava al maig inspirà al tro-
bador un dels poemes més selectes i profunds 
de la lírica europea sobre la nostàlgia d’amor i de 
futur: «Lanquand li jorn son lonc en mai / m’es bels 
douz chans d’auzels de lonh […]».3 Els trobadors 
valoraren la llibertat, la intel·ligència, la cortesia. 

3 Jaufré Rudel (c.1125 – c.1148) fou un dels primers trobadors 
occitans. Va ser senyor de Blaia, prop de Bordeus. La llegenda 
vol que morís a Trípoli en braços de la dona que havia estimat 
des de lluny.

Durà poc aquella cultura. El 
Vaticà i França la sotmeteren 
amb assassinats massius i el fa-
natisme de la Inquisició, però el 
seu missatge era tan valuós que 
el saberen recuperar els renai-
xentistes italians i flamencs. Ver-
daguer també acaba l’«Epíleg» 
del seu poema Canigó, ara ben 
precís dins la tramuntana, amb 
aquestes paraules de la conversa 
que el campanar de Sant Miquel 
de Cuixà manté amb el de Sant 
Martí, que si bé parlen de dolor, 
decadència i mort, acaben amb 
el Canigó al sol de l’alba, ple de 
congestes, lluminós i bell com 
una núvia. Són versos del goig, 

l’encert, la intel·ligència i la col·laboració que des 
de l’edat mitjana desitgem tant a un com a l’altre 
costat del Pirineu: «Abans de gaire ma deforme 
ossada / blanquejarà en la vall de Codalet; […]/ 
i, ai!, qui llaura les nostres sepultures / no sabrà 
dir a les edats futures / on foren Sant Miquel i 
Sant Martí.– / Aixís un vespre els dos cloquers 
parlaven; /mes, l’endemà al matí, al sortir lo sol, 
/ recomençant los càntics que ells acaben, […] 
/ Somrigué la muntanya engallardida / com si 
estrenàs son verdejant mantell; / mostrà’s com 
núvia de joiells guarnida / i de ses mil congestes 
la florida / blanca esbandí com taronger novell.» 

Deu ser la seva gent, o la col·locació geogràfica 
suficientment apartada del triangle format per 
París, inquisidor i jacobí; la Meseta ibèrica de les 
conquestes i l’imperi per explotar les persones; i 
la Roma del poder secular de l’Església, sovint fa-
nàtica i torturadora. O ves a saber! Però el que és 
cert és que l’humanisme i la cortesia van néixer a 
una i altra banda del Pirineu. La Inquisició, amb 
tortures i assassinats, ho va aixafar, però l’esforç 
ingent, el sacrifici cap als drets fonamentals 
encara és ben viu entre nosaltres. Tant de bo sigui 
aquesta cultura basada en el respecte, la intel·li-
gència, l’ecologia, l’eficiència i la bondat la que 
vagi consolidant-se per tot Europa i el planeta. I 
s’estableixi arreu el desig secular de llibertat per-
sonal i col·lectiva. 

Francesc Prat
12 de maig de 2019

«Però el que és cert és 
que l’humanisme i la 
cortesia van néixer a 
una i altra banda del 
Pirineu. La Inquisició, 

amb tortures i 
assassinats, ho va 

aixafar, però l’esforç 
ingent, el sacrifici cap 
als drets fonamentals 

encara és ben viu 
entre nosaltres».
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Camí de Palagret, el castell enlairat
sobre una riera seca que ha après a engolir pluges
abruptes i sobtades,
allà on roures i alzines beuen àvids
i enfonsen les arrels buscant el cos del Ter.
Brucs i alzinars,
sota el repòs emblanquinat dels Àngels. 

M’endinso, ulls entrenats,
en la rugositat de terrosses i fang,
d’humitats llefiscoses.
Enfonso pensaments
en l’escorça de l’horitzó verdós,
a l’aguait de la petja del senglar,
per corriols amarats de rosada.
Entro en el bosc profund
per capir-lo en una altra dimensió.
M’envolta la frondositat i, tanmateix,
ja no tinc por. La meva vida,
la vida d’una dona,
es condensa com gota de rosada,
glateix sota les pedres, rebenta dins els marges,
atenta a les morts ínfimes
i als naixements que suren
corrent avall, damunt l’aigua brugent
que marca el pas dels dies.

Queden enrere el Pou Vilà,
la Font de les Escales
i la Font d’en Tió,
on l’aigua encara arruixa
micel.lis tardorals, pinetells i carlets.
La infantesa boscana.

Pel camí alzinat,
canten les nenes llopes d’ànima vella,
la violeta fràgil, l’acer del roure,
esbarzers bords i ortigues subreptícies.
Muntanya amunt, enfilo el cel obscur
mentre l’aigua covada estova el cor
amb un xiuxiueig suau de records i bellesa.
He acostumat els ulls al bosc frondós
per extreure l’essència de les coses:
gairebé res no és mai allò que sembla.
Per damunt del meu cap,
un avió esquitxa el cel amb rastre de fumera
i relliga ciutats aparentment llunyanes.
Queda enrere el polígon geomètric i ras,
illes de nova construcció,
ample vel insensible sobre la llera fèrtil.
Veig el dia que vetlla al campanar
l’antic pas sobre el riu i, a l’altra banda,
la ruta de Sant Mer, buida de peregrins
que ara fan cua a l’ITV del poligon.
Però tanmateix, pertot, hi reconec el poble, 
el germen viu de força i pervivència. 

Núria Esponellà
Escriptora, filòloga i professora

Camí iniciàtic

P E N S A M E N T S N Ú R I A  E S P O N E L L À
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A JMa Uyà

Heus aquí que jo formo part d’aquella generació que 
encara va jugar al carrer. El millor pati, la millor escola. 
Jugàvem cada vespre, de dilluns a dissabte; cada dia 
de l’any fora que plogués. Em veig entre sis i dotze 
anys, «en el temps en què l’edat no es pensa», tal com 
va escriure en J.M. Uyà a Dèiem ànima civil. I ara jo re-
cordo que va ser un temps en què ens pensàvem que 
no podíem proposar jugar a cap joc si abans no havíem 
dit unes paraules. Les paraules, és clar, eren màgiques, 
tenien un valor especial que no hauríem sabut explicar, 
però que ens havien fet arribar els més grans. 

—Andari, andariú —dèiem. 

Però ho havíem de dir tot sencer, perquè si dèiem 
només andari estàvem parlant d’una altra cosa, 
només del nom d’un joc, d’aquell joc en què els que 
paren posen les mans damunt dels genolls, l’esquena 
planera a l’alçada de mig cos, més amunt de la cintura, 
mentre esperen que els altres jugadors vinguin 
corrent i els vagin saltant per sobre. Avui en diuen 
«saltar i parar». Però ja no hi juguen o ja no hi juguen 
gaire. Però tu sí que has saltat, Uyà. Quin greu.

Andari, andariú, doncs, era una altra cosa. Havíem de 
dir-ho sempre així, tot sencer, abans de dir el nom del 
joc que proposàvem per jugar. Si no en dèiem el nom, 
la nostra proposta no valia. Com si fos de sucre.

Així, dèiem:

—Andari, andariú! A plantats. 

O:

—Andari, andariú! A rull.

O a vístric. O a vístric fals. O a agafa-amaga. O a mirell. 
O a l’escopinyada del rei moro.

Paraules que a vegades no acabàvem de dir bé perquè 
dèiem: 

—Vístric. 

 I no pas:

—Místric.

També ho explico: el joc aquell en què el que para 
compta fins a deu davant d’una paret mentre els 
altres s’amaguen. Després, els ha de descobrir i ha 
de córrer a tocar la paret mentre diu el seu nom. Si 
qui toca abans la paret és un dels que s’han amagat, 
el que para torna a parar i torna a començar la 
partida. 

Qui s’ha amagat ara ets tu, Uyà. No hi comptàvem. 
Jo també penso que no hi comptaves ni tu. Pobre. 
On t’has amagat? 

Refaig aquest article un cop ja el donava per fet. Tu 
ja ho saps: no estàvem jugant, Uyà. I saps també 
que, si jo ara parés, no sabria a quins racons de 
l’institut hauria d’anar a buscar-te. Sí, perquè, com 
tantes i com tants altres, jo també et vaig conèixer a 
l’institut, Uyà. Però et vaig arribar a conèixer? 

«S’ajunten les vides i no el pensar», vas escriure a 
«Exercici a la Stoa 1», un poema de Dèiem ànima 
civil. 

On coi deus ser ara, Uyà? Volies escapolir-te de tanta 
fressa (tu hauries escrit soroll). Tu buscaves el silenci. 
Però quina putada, Uyà. 

Amics que hem perdut. Paraules que també s’han 
perdut. Jocs que hem perdut o que han canviat 
de nom, algun dels quals vaig retrobar la primera 
vegada que vaig llegir Tereseta-que-baixava-les-es-
cales, un relat de Salvador Espriu, aquell que també 
parlava del mur. I del camí que anem fent cap al 
mur, com tu ja has fet, Uyà. 

I encara hi havia les formes de triar per fer els dos 
equips que competirien en un joc, com aquell que 
tria els cursos d’ESO o de batxillerat que li toquen: a 
palletes, a parells i senars, tirant una pedra embava-
llada enlaire, després, és clar, d’haver triat un dels dos 
costats de pedra, i allò d’anar tocant l’altre peu teu 
amb el teu peu mentre et vas acostant en línia recta 
al jugador que tria de l’equip contrari. Ell ha de fer el 
mateix. Guanya el primer que toca amb el seu peu el 
peu del contrari. És complicat d’explicar, Uyà. I també 
inútil. Tot el que tenim. Tot el que deixem a la vida.

Partidaris d’en 
Bernat Xinxola

P E N S A M E N T S X A V I E R  C O R TA D E L L A S  G R ATA C Ò S
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I hi havia encara les cançons dels jocs de rotllana: 

—Mare, a la plaça hi ha peix!

—Compreu-ne!

—Ja n’hem comprat.

—Fregiu-lo!

—Ja l’hem fregit.

—Mengeu-lo!

—Ja l’hem menjat.

…………….

—A quina hora passaran els Reis?

I de tant en tant aquelles frases fetes que no sabíem 
d’on havien sortit. 

Una deia:

—Bernat Xinxola, tira pets a la cassola.

Hauries rigut si t’ho hagués explicat algun cop, Uyà. 
Parlàvem en català, però «en el temps en què l’edat 
no es pensa», en el temps que el temps no passava, 
el català en general només el parlàvem. Expulsat 
d’instituts i col·legis. Expulsat, com avui, dels jutjats. 
Expulsat de la tele. Expulsat dels diaris. Expulsat de 
la història. Expulsat com ara tu, Uyà. O expulsat com 

va ser també en Bernat Xinxola de la història que ens 
deien. No sabíem qui era. No sabíem que va ser un 
fuster, no sabíem que va ser un republicà, no sabíem 
que va defensar Barcelona en una barricada contra el 
setge d’Espartero de l’any 1842, aquell que va dir que, 
per anar bé, calia bombardejar Barcelona a cada gene-
ració. L’única manera de dominar Catalunya. 

Com pot ser, però, que 125 anys més tard uns nens 
que encara no devien tenir ni deu anys, que comp-
taven amb els dits d’una mà les vegades que havien 
estat a Barcelona, parlessin d’en Bernat Xinxola 
quan jugaven? Qui ens ho devia haver ensenyat? 
Però quina merda de franquisme vam haver de 
patir, Uyà, que se’ls escapessin aquestes coses, que 
te’ls escapessis tu? Quina colla d’inútils ens van 
voler adoctrinar? I quina merda que te n’hagis anat, 
Uyà. Capsigranys. Pòtols. Barroers. Fatxes. No ens 
vau saber seduir. Ho haguéssiu fet bé i no tindríeu 
els problemes que teniu ara. 

 —Señor Cortadellas, ¿sabe cuál es el lema de la O.J.E?

—Vale quien sirve.

Tu sí, i no tots aquells, Uyà. Tu sí que valies, Uyà. Hi ha 
una altra Terra? 

Xavier Cortadellas
Escriptor, periodista i editor

Oda XII
En pots estar ben segur que és un dia menys,
Per més que facis i refacis els comptes,
I tiris endavant i enrere les coses fetes i desfetes
I les que faràs perquè et queda molt per fer,
El dia que ara està passant mentre veus els camps
Massa verds que ha plantat el pagès, i esperes
Que vinguin a sopar una parella jove que prometen
Molt, de fet ja se’ls coneix prou allà a ciutat,
I mires si caldrà anar a la tenda a cercar alguna cosa,

Ara, doncs, és un dia menys de tots els dies
Que has de tenir, i això és completament cert
Encara que mai hi pensis i fins i tot quan hi pensis
No t’ho sembli, sinó un dia més, només un dia,
No importa gens un dia, n’han passat tants...
Faries bé de seure’t a contemplar-lo. És únic.
Com tots els altres. Com demà. Com l’últim.

JMa Uyà Puigmartí
Mas Vinyes, Madremanya 

14 d’abril del 2007

P E N S A M E N T S J M a  U YÀ
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