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La proximitat o, en aquest cas, el retorn a la proximitat 
(la casa, la companyia, l’hort, la intimitat…) és el camí cap a la presència i cap al sentit […] 

“Què ens pot salvar?”, es preguntava Heidegger. No tan sols un déu; 
no tan sols la creació artística; no tan sols l’oratòria política; també la proximitat. 

Josep M. Esquirol, La resistència íntima: assaig d’una filosofia de proximitat 

D’un dia per l’altre, un virus ens va obligar a confinar-nos a casa, va capgirar les nostres vides, ens va fer la-
mentar tantes morts, va esfondrar les nostres certeses i va deixar al descobert el rostre d’una societat plena de 
nafres i, al mateix temps, solidària. Hem tornat a valorar aquella proximitat de la qual parla Josep M. Esquirol. 
Hem agraït com mai xerrar amb la gent del poble, hem vestit les mascaretes cosides per les nostres veïnes, 
hem tornat a enamorar-nos d’aquest tros de terra, hem aplaudit les persones que s’han deixat la pell perquè 
tot tirés endavant: dones de fer feines, personal sanitari, botigueres i dependentes, farmacèutiques, brigades 
municipals… I ens hem ensopit cada cop que repicaven les campanades a mort. A partir d’ara, toca cuidar-nos 
una mica més entre veïns i veïnes, fer xarxa poble a poble. I cuidar-se també significa defensar una educació i 
un sistema sanitari públics, denunciar la xacra del masclisme, frenar una extrema dreta creixent, no oblidar-nos 
de les preses i els presos polítics, i vetllar perquè el decret de l’estat d’alarma en nom del bé comú no s’utilitzi 
per treure’ns més drets. 

La Llera és una manifestació d’aquesta proximitat i d’aquest cuidar-se. Hem fet mans i mànigues perquè pogués 
sortir el número 60 de la revista. El primer reportatge, signat per la Mercè Amich, està dedicat a l’arribada dels 
japonesos al Polígon Industrial de Celrà amb l’obertura de la Panasonic. En Jordi Barrera i l’Artemi Rossell ens 
traslladen a aquella època en què no existien electrodomèstics i s’anava a rentar la roba als safretjos. Dins la 
secció “Cases singulars”, entrem a Cal Rei Vinyes de la mà de l’Íria Masó, i en Miquel Terradez ens acompanya a la 
central elèctrica Vinyals de Flaçà, obra de Rafael Masó. Per la seva banda, en Pitu Pujol ens descobreix les creus 
de terme de Flaçà i, a la secció “Rodamon”, ens porta a viatjar fins a Benín. La Mar Masfarré ens obre la porta a un 
món que tenim a prop i que tant desconeixem: el CREI La Ginesta, el centre d’acollida de menors de Juià. Des-
taquen dos articles històrics. L’Artemi fa memòria de la col·lectivització de la Fàbrica Pagans durant la Guerra 
Civil. La historiadora M. Mercè Homs, que per primer cop col·labora amb La Llera, s’endinsa en el primer sindicat 
de la pagesia reeixit de la història d’Europa: el dels remences que va començar, precisament, als nostres pobles 
l’octubre de 1448. I tot això fent parada a Mollet, un poble farcit de músics de cobla. La colla de col·laboradors 
molletencs -l’Oleguer Cebrià, en David Guixeras, l’Òscar Herranz i en Miquel Parramon- entrevisten en Lluís 
Coll, l’Oriol Oller, l’Anna Costal i l’Alfons Miàs. Seguint el fil musical, l’Anna Presas recupera cançons populars al 
costat de la Carmeta de Flaçà. La més rabiosa actualitat mana parlar del coronavirus. El fotògraf Martí Navarro 
ha retratat el dia a dia del confinament, mentre que l’Èlia Borràs reflexiona sobre la vida als balcons i sobre com 
ens hem adonat “que ens sentim part d’un lloc i no de res”. La madremanyenca Marta Puig ens ha preparat la 
il·lustració titulada Fetus del sistema: “Tot i la incertesa i la complexitat de la situació, hem seguit treballant per 
alimentar el sistema xupòpter en què vivim”, explica.

A les darreres pàgines, el poeta Francesc Prat desgrana records familiars tot fent camí des dels Àngels fins a la 
portalada de l’església de Sant Martí Vell. Unes paraules de l’enyorat JMa Uyà tanquen la revista. La primavera 
passada va escriure un discurs per a l’alumnat que s’acomiadava de l’Institut. Aquest curs, molts nois i noies no 
han pogut dir un adeu com calia a una etapa important de la seva vida. Avui, aquest discurs resulta ben oportú. 

Mar Camps Mora i Lia Pou Brugué

Fotografies: Ajuntament de Girona. 
CRDI. Autor: Valentí Fargnoli.Sant Joan de Mollet
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Durant els anys seixanta moltes 
empreses multinacionals amb seu 
a l’estranger van arribar a l’Estat 
buscant oportunitats de negoci. 
Eren atretes principalment pels 
baixos salaris i la productivitat del 
treball en alça. N’és exemple Sony, 
que va obrir una fàbrica d’electrò-
nica de consum amb dos-cents 
treballadors al Vallès Occidental. 

Potser aquesta és la lectura que va 
fer el grup japonès Matsushita Elec-
tric España (MAES), que, a més de 
comprar la marca Philips, era la co-
mercialitzadora de la marca Natio-
nal i també de Panasonic. L’any 1975 
va decidir formalitzar l’aposta per la 
producció a l’Estat espanyol inau-
gurant la seva primera nau al po-
lígon industrial de Celrà. En aquell 
moment, el polígon ja acollia una 
empresa relacionada amb les noves 
tecnologies del moment (Futura 
Internacional SA), però l’arribada 
sobtada dels japonesos va canviar 
el transcurs de la seva història.

ELS INICIS DE LA 
PANASONIC
Feia pocs mesos que el grup MAES havia adquirit 
66.000 m2 a Celrà quan finalment l’any 1975 van 
iniciar les obres de la primera nau, la d’Aspirado-
res. Quatre anys més tard, el 1979, construïen la 
planta que acolliria Àudio i Vídeo i augmentaven 
els treballadors totals de l’empresa al municipi, 
que al novembre del 1991 ja eren 717. Ambdues 
naus funcionaven amb una lògica semblant: un 
treball intensiu en cadena de producció per a l’as-
semblatge de peces i la fabricació del producte 
final, llest per a la venda al client. 

El creixent volum de vendes i la popularització dels 
productes Panasonic fan que l’any 1978 es comen-
ci a estudiar la possibilitat de fabricar internament 
el motor de les aspiradores per evitar els costos 
afegits i el temps d’importació. La presa d’aquesta 
decisió es materialitza amb la construcció d’un ter-
cer espai a la planta d’Aspiradores dedicat als mo-
tors. Finalment, cinc anys més tard, es construeix 

l’espai d’Injecció per fabricar les 
peces de plàstic que es necessita-
ven per continuar centralitzant la 
producció i reduir transports, així 
com també el de Serretes (fusta). 
El procés de construcció de l’es-
tructura definitiva finalitza amb 
la coberta del passadís entre As-
piradores i Injecció l’any 1989.

El creixement exponencial de 
les vendes de les plantes de Cel-
rà coincideix amb el moment 
històric en què es popularitza 
l’electrodomèstica de consum, i 
el seu augment es produeix de 
la mà de l’expansió de la fàbri-
ca. Els beneficis del grup MAES 
eren milionaris, però no només 
els seus. Durant els anys setanta 
es produeix el boom tecnològic 
de les grans corporacions ja-
poneses, que progressivament 
entren a les llars de les famí-
lies: Samsung, Philips, Sony…, i 
MAES n’és l’empresa més bene-

ficiada. A tall d’exemple, l’any 1984 s’exportaven 
250.000 unitats de caixes acústiques l’any, xifra 
que augmenta a 400.000 l’any 1988, amb la mo-
dernització de la planta per poder-hi tractar la 
fusta internament.

L’arribada dels
japonesos a Celrà

L A  P A N A S O N I C  ( I )R E P O R T A T G E

Són moltes les paraules que s’han escrit sobre 
què va suposar internament la transició espanyo-
la un cop anunciada la mort del dictador: aque-
ll tens equilibri entre la il·lusió democràtica i els 
esforços d’uns quants per fer un canvi de jaque-
ta sense mudar-ne del tot la pell. Externament, 
feia anys que el règim franquista havia començat 

una operació de maquillatge del rostre amb què 
es mostrava davant del món. Era el pas d’un es-
tat tancat i hermètic en si mateix que intentava 
salvar-se amb un procés d’obertura econòmica 
progressiva que aprofitava els vents de canvi i de 
creixement econòmic dels països empobrits del 
sud d’Europa. 

«L’any 1975 
s’inaugurava la 
primera nau al 

polígon industrial 
de Celrà. L’arribada 

sobtada dels 
japonesos va canviar 
el transcurs de la seva 

història».

«L’expansió de la 
fàbrica es produeix de 

la mà de l’augment 
de la popularitat de 

l’electrodomèstica de 
consum».

Presentació de la primera Caixa acústica l’any 1984. Arxiu 
família Amich - Vidal

L’any 2005, una vintena de treballadors ultimaven les gestions per fer efectiu el 
tancament definitiu de la Panasonic de Celrà, una de les empreses més rellevants 
de la història del seu polígon industrial. Quinze anys després, revivim què va 
suposar el seu establiment per als municipis de la llera del Ter i el llarg i convuls 
procés de deslocalització de la seva producció.

Exterior de la Panasonic, l’any 1990. Procedència: Ajuntament de Girona. CRDI. (Fons Diari de Girona - Pere Duran)
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En el cas de les celebracions que 
organitzava la direcció, eren fre-
qüents les que estaven relacio-
nades amb assoliments comuns 
i fites importants que se sentien 
com a col·lectives. Per exemple, 
a l’abril del 1977, un any i mig 
després d’haver iniciat la pro-
ducció, es va organitzar una festa 
per haver aconseguit les 100.000 
unitats produïdes. Deu anys més 
tard, aquesta xifra era la normal 
en tan sols dos mesos de produc-
ció, i a l’octubre del 1997, amb 
88.000 unitats, es va aconseguir 
el rècord d’unitats fabricades en 
un mes.

Un altre exemple d’aquestes cele-
bracions fou l’enterrament, l’any 
1992, de les últimes unitats de 
Technics a Àudio. S’hi van adjun-
tar premsa del dia, catàlegs, una 
foto de tots els treballadors i una 
ampolla de vi, que havien de ser desenterrats l’any 
2002, deu anys després, per celebrar plegats els 
esforços de la dècada següent. 

També es disposava d’una revista, La Voz de Celrà. 
Era l’adaptació local de la iniciativa de Noticias Na-
tional, nascuda el 1978 com a revista quadrimes-
tral de novetats i notícies d’empreses del grup Na-
tional (marca associada a MAES) en l’àmbit estatal 
i mundial. En el cas de la revista local, neix l’any 
1991 i es manté ininterrompudament fins a l’any 
2001: se’n van publicar 106 exemplars. La revista 
local incloïa la política de cada exercici, resultats 
econòmics i altres articles sobre informació em-
presarial, però també, i igual d’important, les acti-
vitats formatives, recreatives o socials dels comitès 
recreatius de cada planta o intercentres.

Amb relació a l’arrelament al territori, es pot dir 
que la Panasonic de Celrà va crear aliances locals, 
nacionals, estatals i internacionals. En aquest sen-
tit, es poden destacar les visites escolars que es 
feien periòdicament a la planta, així com també les 
visites constants de personalitats rellevants: l’any 
1982 es reben en diferents ocasions l’ambaixador 
del Japó i el llavors president de la Generalitat, 
Jordi Pujol; l’any 1990 (el quinzè aniversari de la 
planta) es rep el conseller d’Indústria i Energia de 

la Generalitat, el cònsol general 
del Japó i el sotsdirector general 
de TIC del Ministeri d’Indústria, i 
l’any 1992 van tenir la gran visita 
del president del Consell d’Admi-
nistració de MAES, el senyor M. 
Matsushita.

L’AUTOORGANITZACIÓ 
DELS TREBALLADORS I 
L’INICI DE LA FI

És probable que les múltiples 
conquestes de drets laborals que 
es van produir a la planta de la 
Panasonic de Celrà no es puguin 
entendre sense la cohesió i els 
vincles que generaven les activi-
tats exposades fins al moment, 
com tampoc sense la composició 
singular de la plantilla i l’arrela-
ment al territori ja exposat. 

Els anys d’història de la planta no van estar exempts 
de conflictivitat i reivindicacions sindicals, i no només 
en el període final, en què progressivament es va 
produir el tancament. Foren diverses les disputes 
entre els comitès dels centres i la direcció per assolir 
millores salarials i de drets laborals.

Però el moment àlgid d’aquesta conflictivitat es va 
produir l’any 2002. Era octubre, i fonts empresarials 

LA DIMENSIÓ HUMANA
DE L’EXPERIÈNCIA
Si bé els números són variables, es pot afirmar que 
en el seu moment de màxima consolidació l’empre-
sa va arribar a ocupar pràcticament 750 persones. 
Els llocs de feina creats eren ben variats: equips 
d’operaris, administratius i càrrecs directius i inter-
medis. A excepció dels treballadors de la planta 
d’Injecció, que habitualment i pel tipus de treball 
que realitzaven vestien un uniforme gris, la resta 
vestia un uniforme blau cel. Les dones, una bata; els 
homes, el conjunt; els directius, una camisa. 

Aquest detall no és menor, ja que és exemple de 
la cultura empresarial i de gestió dels recursos 
humans japonesa i ajuda a entendre el pòsit im-
portant que l’empresa va deixar al territori després 
de la seva marxa definitiva: la Panasonic de Celrà 
(com se l’anomenava popularment) pot ser entesa 
com el símbol d’una època.

Les grans multinacionals japoneses van desen-
volupar una cultura empresarial que volia deixar 
enrere una cultura del treball fordista i anar cap 
a una altra que s’anomenà, en honor a l’empresa 
de cotxes també japonesa, toyotista. En poques 
paraules: van repensar la gestió dels recursos hu-
mans per posar en valor la dimensió humana dels 
equips, i la van promoure com un valor afegit ne-
cessari per optimitzar el rendiment i augmentar 
l’eficiència de la producció en empreses en què el 
treball essencial era en cadena, de moviments re-
petitius i exigent físicament i mentalment.

Aquest enfocament japonès de la gestió dels re-
cursos humans va trobar en la composició de la 
plantilla de la Panasonic un equip humà idoni on 
desenvolupar-se. Segons dades de l’ERO fet l’any 
2004, la gran majoria de les persones contracta-
des eren de la llera del Ter i la seva rodalia. Per 
a moltes persones fou la seva primera experièn-
cia laboral, en un entorn amb persones que co-
neixien de feia molts anys, o amb qui havien estu-
diat d’infants. Hi treballaven famílies senceres, s’hi 
van formar parelles i s’hi van celebrar casaments 
i naixements, va facilitar l’establiment de perso-
nes de fora als municipis de la llera i moltes altres 
històries personals impossibles d’encabir en un 
reportatge com aquest.

LA DIMENSIÓ SOCIAL 
I L’ARRELAMENT AL TERRITORI
En el món actual en què la precarietat laboral és 
norma i l’estabilitat, una excepció, la gran majo-
ria dels exemples d’aquesta cultura empresarial 
semblen molt llunyans. En tot cas, podríem afir-
mar que tenia dos vessants: el de les activitats or-
ganitzades per la mateixa empresa i el de les que 
organitzaven autònomament els treballadors 
amb la seva complicitat.

En aquest últim cas, és important parlar del Co-
mitè Recreatiu format pels treballadors. Es reu-
nia periòdicament i dinamitzava la vida social de 
l’equip humà de la Panasonic. Entre d’altres, or-
ganitzava excursions anuals al santuari de Núria, 
calçotades, concursos de pesca i paelles. S’havien 
organitzat cursos de ball i equips per realitzar la 
Marxa Transpirinenca, entre d’altres. L’empresa 
col·laborava econòmicament en les activitats, 
però eren els treballadors els que decidien quines 
volien fer, quan i com.

En el cas de les activitats impulsades per la mateixa 
empresa, n’hi havia que eren més regulars i altres 
que celebraven efemèrides empresarials que eren 
viscudes com a col·lectives. Per exemple, es rea-
litzaven sessions de gimnàstica en horari laboral 
durant la primera estona de la jornada. S’alterna-
ven entre les instal·lacions exteriors de les naus i 
els passadissos de cada planta. També s’organit-
zaven classes d’anglès per als treballadors, en un 
moment en què l’aprenentatge d’aquest idioma 
no estava tan estès com ho està actualment.

Portada d’un número de la revista de la Panasonic ‘La Voz 
de Celrà’ que es va publicar durant deu anys. Arxiu família 
Amich - Vidal

S’oferien activitats de gimnàstica als treballadors en horari 
laboral. Arxiu família Amich - Vidal

«la gran majoria 
de les persones 

contractades eren de 
la llera del Ter i la seva 
rodalia. Per a moltes 
persones fou la seva 
primera experiència 
laboral, en un entorn 

amb persones 
que coneixien de 
feia molts anys, o 
amb qui havien 

estudiat d’infants. 
Hi treballaven 

famílies senceres, 
s’hi van formar 

parelles i s’hi van 
celebrar casaments i 

naixements».
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van anunciar la decisió de tancar 
la planta d’Altaveus per una supo-
sada reducció dels prestigiosos al-
taveus de la marca Technics en el 
mercat. Al gener del 2003 l’empre-
sa tancava definitivament la secció 
d’Àudio i deixava sense feina 105 
treballadors, aproximadament un 
terç del total de la plantilla. Aques-
ta decisió fou molt controvertida i va rebre una gran 
oposició per part del Comitè d’Empresa i dels sindi-
cats, que ja advertien en aquell moment que era un 
cas clar de deslocalització de la producció cap a les 
plantes de MAES a Malàisia i la Xina.

La intensitat del moment i l’alta confrontació sindical 
que va comportar van fer poc evident als ulls de to-
thom que la fabricació d’aspiradores també s’estava 
desviant progressivament cap al sud-est asiàtic. N’és 
un exemple que, el mateix any 2003, del total de les 
650.000 aspiradores produïdes, només 400.000 van 
ser fetes a Celrà, en contrast amb les 800.000 que s’hi 
havien fet anteriorment.

La gravetat del fet va ser entesa en el moment en 
què es va informar públicament que el model d’as-
piradora E6000 es fabricaria directament des de la 

Xina. Malgrat els esforços ingents 
de la plantilla per demostrar que la 
producció podia realitzar-se amb 
els mateixos costos a la planta de 
Celrà i que la deslocalització era 
evitable, la decisió de la direcció 
estava presa i de ben poc van ser-
vir tots aquells càlculs.

A l’abril de l’any 2004 la direcció de l’empresa va pre-
sentar al Departament de Treball un ERO que, després 
d’intenses negociacions amb la representació dels tre-
balladors, contemplava el 31 de març de 2005 (data en 
què acaba l’any fiscal japonès) com la data límit per al 
tancament definitiu de la Panasonic de Celrà.

EL FINAL D’UNA ETAPA

El tancament de la planta d’Aspiradores (i Motors i 
Injecció) deixava 216 treballadors més sense feina en 
el moment en què la Panasonic va tancar definitiva-
ment les portes. La gran majoria van decidir acollir-se 
al Pla de Recol·locació que va dissenyar l’Ajuntament, 
amb el suport del Departament de Treball, que pre-
veia trobar solucions concretes per a cadascun d’ells 
segons la seva situació individual. Dels documents 

generats en aquella època es pot extreure que el 
80% dels treballadors eren dones i que tenien una 
edat mitjana de 40 anys. Seria un exercici interessant 
de memòria i justícia cap a tots ells estudiar avui qui-
nes van ser les trajectòries que van seguir després 
del tancament de la fàbrica, així com l’efectivitat de 
les mesures plantejades en el seu moment.

Un dels elements més recordats per les persones 
que van viure aquell procés fou l’acord a què es 
va arribar finalment amb la direcció de l’empresa 
sobre les indemnitzacions que van rebre els treba-
lladors acomiadats: 62 dies per any treballat i una 
indemnització de 9.000 € (6.000 € abans del juliol 
i els 3.000 € restants al desembre). Aquest acord va 
ser ratificat pel 99% de la plantilla.

El tancament de la Panasonic de Celrà va produir-se 
en un moment socioeconòmic en què tot just s’en-
treveien o s’intuïen els centenars de deslocalitzacions 
que més endavant van estendre’s com una taca d’oli 
arreu de l’Estat. L’acord a què finalment es va arribar 
no només era satisfactori en termes interns, sinó que, 
com reivindicava un membre del Comitè en una en-
trevista a La Vanguardia, “nosaltres pensem que és 
un molt bon acord, tant de bo marqui un bon pre-
cedent i això faci que, si cap altra empresa decideix 
anar-se’n d’aquí, pugui servir una mica de referència 
als treballadors a l’hora de negociar”.

Finalment la fàbrica va tancar el 31 de gener, tres set-
manes més tard del que s’havia anunciat, per poder 
vendre l’estoc que hi quedava, i posteriorment una 
vintena de treballadors van finalitzar-ne el tanca-
ment administratiu i van tancar-ne unes portes que, 
a dia d’avui, encara no s’han tornat a obrir.

EL SÍMBOL D’UNA ÈPOCA

L’any 2001 va produir-se una crisi que es va anome-
nar “la crisi del dotcom”: era l’esclat de la bombolla 
tecnològica japonesa, que va posar en entredit una 
economia basada en la fabricació massiva de pro-
ductes electrònics per a les llars d’arreu del món. 
Les conseqüències d’aquesta crisi van portar moltes 
empreses multinacionals japoneses a repensar i re-
organitzar la seva producció, i el tancament de la Pa-
nasonic de Celrà en fou una conseqüència inevitable. 

La cohesió de l’equip i el reforç de la dimensió huma-
na de l’empresa per part de la direcció quedaven en 

entredit en un moment en què es feia palès que era 
desitjada, però passava per sota dels càlculs racio-
nals i econòmics de MAES. El pla mundial d’acomia-
daments de Panasonic fou un dels més nombrosos 
de la història industrial: alguns economistes afirmen 
que per trobar casos semblants s’ha de saltar en el 
temps fins al període posterior a la crisi financera de 
Lehman Brothers i al tancament d’empreses finance-
res i de la banca nord-americanes.

Les grans crisis sempre deixen petjades que costen 
d’esborrar, i aquestes són profundes en casos com 
aquest, en què l’afectació humana, social, econòmi-
ca… del territori va ser tan intensa. Ha estat impos-
sible descobrir si la “càpsula del temps” enterrada 
pels treballadors d’Àudio va ser finalment desente-
rrada l’any 2002, si bé és cert que veient l’evolució 
de la planta res fa pensar que fos així. De ben segur 
que les persones que van participar en aquella acció 
simbòlica no podien imaginar-se que a Celrà, pocs 
anys després, ja no hi quedaria cap operari amb bata 
o camisa blau cel -o grisa- disposat a desenterrar-la. 
Aquest reportatge vol ser una petita contribució a 
desenterrar la memòria dels centenars de persones 
que van formar part d’aquest testimoni d’una època 
que va acollir el nostre poble, ara que els anys ens 
han permès veure que, d’igual manera que els japo-
nesos van arribar a Celrà, també en van marxar quan 
ho van necessitar. 

Mercè Amich Vidal

«Els anys d’història 
de la planta no 

van estar exempts 
de conflictivitat 
i reivindicacions 

sindicals».

Vaga de la Panasonic a Celrà, l’any 1989. Procedència: Ajuntament de Girona. CRDI. (Fons Diari de Girona - Autor desconegut)

Treballadors a la planta d’aspiradores, l’any 1995. 
Procedència: Ajuntament de Girona. CRDI. (Fons Diari de 
Girona - Marçal Molas)
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Els rentadors de Bordils
ELS RENTADORS PÚBLICS CONSTRUÏTS DURANT LA REPÚBLICA

S A F A R E I G S  D E  L A  L L E R A  ( I )A I G U A B A R R E I G

Aquesta pràctica ha estat un fet habitual fins ben 
entrat el segle XX, moment en què van començar 
a aparèixer els electrodomèstics que ens han per-
mès fer a casa les feines que abans s’havien de fer 
a fora. Els rentadors públics constituïen una peti-
ta infraestructura a l’abast dels veïns per poder-hi 
rentar la roba. A Bordils, com en molts altres po-
bles, foren conseqüència de l’adveniment de la Re-
pública, que va dictar unes normatives per millorar 
la salubritat pública.

Per començar, el fet de poder rentar la roba en un 
canal permetia rentar en un corrent “domesticat” 
i estalviar-se haver de fer-ho en un medi canviant, 
com pot ser un riu o una riera. Al mateix temps, per-
metia rentar sota sostre, evitant les pluges sobtades 
i les assolellades a l’estiu. Els rentadors disposaven 
també d’una superfície on recolzar la roba per fre-
gar-la, la qual cosa evitava haver de buscar una pe-
dra per fer la mateixa feina. L’espai estava adaptat, 
també, per poder fer la feina dempeus, al contrari 

Un rentador és un lloc on la gent anava per rentar-hi la roba i tota mena d’estris 
aprofitant l’aigua corrent de rius, rieres, canals o séquies. Aquest aprofitament 
d’aigua corrent ha estat una constant al llarg de la història, tant en la nostra 
societat com en altres d’arreu del món.

Rentador del poble al carrer de la Creu al final de la dècada de 1970. Fotografia de Jordi Barrera

del que passava rentant directament al riu o la rie-
ra, on calia agenollar-se. Malgrat les millores, no va 
deixar de ser una tasca feixuga: minorava el mals 
d’esquena i de les cervicals, però a l’hivern no estal-
viava l’aparició de penellons1 als dits, produïts per 
les aigües geliues. Tampoc no estalviava haver de 
traginar, normalment amb el carretó, tot l’embalum 
(el cossi2, el sabó, la picadora la fusta de rentar…). 
Per últim, els rentadors solien tenir algun lloc on 
penjar la roba un cop neta, tot i que es feia petit per 
a tanta quantitat de bugaderes.

L’arribada dels electrodomèstics i l’extensió del 
seu ús a gairebé totes les llars va fer que s’anés per-
dent el costum d’anar a fer la bugada als safaretjos 
públics. Això va provocar el progressiu abandona-
ment d’aquestes infraestructures i, de retruc, un 
canvi evident en la societat, ja que els rentadors 
públics no tan sols servien per rentar roba, sinó 
que també representaven un lloc de trobada i de 
socialització on, tot fent bugada, hom s’assabenta-
va de tot el que passava en un poble. De fet, la pa-
raula bugader-a, a banda de fer referència a algú 
que renta roba, té un segon significat reconegut 
com a “persona embolicaire i xafardera”. I s’havien 
de posar d’acord: quan l’afluència era màxima, 
s’havia d’agafar tanda, i per veure qui podia agafar 
el millor lloc hi havia hagut més d’una discussió. 
Alguna vegada fins i tot s’havia aixecat alguna pi-
cadora amenaçadora, però “la sang mai va arribar 
al riu”. També s’havien de posar d’acord per fer la 

neteja de manteniment del safareig: s’havien de 
netejar els llots i la brossa que s’hi acumulaven pe-
riòdicament. 

L’aparició de les rentadores modernes va compor-
tar també la desaparició d’alguns costums lligats 
als safaretjos públics, com la figura de la bugadera 
professional, dedicada a rentar la roba d’altres, o el 
fet que algunes persones es fessin elles mateixes el 
sabó, un sabó fet amb elements naturals.

De la séquia Vinyals, en tot el recorregut del terme 
municipal, parteixen tot un seguit de recs o canals 
laterals en direcció nord, entre els quals hi ha un 
rec anomenat rec del Safareig. Aquest rec s’anome-
na així perquè efectivament l’aigua d’aquest canal 
abastava els antics rentadors públics, encara exis-
tents, situats l’un al nucli del poble, al carrer de la 
Creu, anomenat rentador del Poble, i l’altre al carrer 
d’Almeda, anomenat rentador del carrer Almeda o 
rentador de la Carretera. Aquests dos rentadors són 
de propietat municipal.

Aquests rentadors són un clar exemple de l’arqui-
tectura popular i rural d’inicis del segle XX i es tro-
ben situats en una petita porció de terreny d’aproxi-
madament 25 m². El terreny que ocupa el rentador 
del carrer d’Almeda o rentador de la Carretera va ser 
comprat per l’Ajuntament de Bordils l’1 de juny de 
1932 a Juan Solés Batet, veí de Bordils, per la quanti-
tat de 200 pessetes. L’alcalde, Joaquin Martí Vilella, 
i el regidor sindical, Juan Ferran Sau, autoritzats per 
la corporació municipal en la sessió del 28 de maig 
del mateix any, van formalitzar el corresponent do-
cument de compravenda per poder-hi construir el 
safareig públic.

Seguint el curs d’aquest mateix rec del Safareig, ja 
passat el nucli antic de Bordils, hi ha l’altre rentador, 
gairebé igual que aquest al qual acabem de refe-
rir-nos: el del carrer de la Creu. Tots dos van ser cons-
truïts pràcticament a la mateixa època. En aquest 
rentador del Poble es diu que en alguns moments 
s’hi formaven llargues cues per anar a rentar, i que la 
majoria eren dones, excepte un home solter que vi-
via sol, que es deia Narcís Gestas Quintana, conegut 
com en Siset Rabós. També es comenta que hi havia 
un veí, a qui tothom li deia senyor, que, com que la 
seva propietat era a tocar del safareig, un dels seus 
passatemps preferits era agafar una cadira i estar-se 
allà, darrere la tàpia, escoltant les enraonies, i així 
s’assabentava de totes les tafaneries del poble. 

Document de la venda perpetua del terreny del rentador del 
carrer Almeda
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En aquest rec concretament tam-
bé hi ha rentadors particulars: les 
cases a les quals els passava el rec 
a prop en construïen un, i així no 
havien de desplaçar-se per anar a 
rentar la roba. Per anomenar-ne 
alguns, n’hi ha a Can Perich, a Can 
Natzaret, a Can Faura, a Can Talla-
da i a Can Carreras. També n’hi ha 
en altres recs, com a Can Torra, al 
barri de Rissec, prop de Can Mal-
hivern, al mas de la Canova i al 
molí de Bordils, entre d’altres.

Tornant al rentador del carrer 
d’Almeda o rentador de la Carre-
tera, l’any 2007 s’hi va portar a 
terme una intervenció gràcies a 
la iniciativa del Consorci Alba-Ter, 
que l’any 1999 havia encarregat 
un inventari d’elements patrimonials relacionats 
amb l’aigua que es trobessin en relació directa 
amb el riu Ter al llarg de tot el seu recorregut.

Entre els anys 2005 i 2007, el Consorci Alba-Ter 
es va proposar intervenir en un total de setze 
elements d’entre tots els que havien estat inven-
tariats. Les intervencions havien de permetre la 
consolidació d’aquests elements per evitar-ne la 
degradació. De la mateixa manera, amb aquestes 
actuacions es pretenia revalorar aquests elements 
com a part del nostre patrimoni i recuperar-los per 
al públic general. El finançament de les diverses in-
tervencions va ser possible gràcies a subvencions 
provinents de fons europeus Intereg, al Consorci 

Alba-Ter i a la col·laboració dels 
diferents ajuntaments als quals 
pertanyien els elements objecte 
de les intervencions. En el cas del 
rentador de Bordils, la interven-
ció va voler recuperar un element 
relacionat amb el passat recent 
de la vida domèstica dels veïns 
de la població. Recuperar aquest 
espai va permetre conservar un 
element que ens connecta amb 
aquella realitat ja passada.

Els rentadors de Bordils, doncs, 
constitueixen un element arqui-
tectònic local del nostre passat 
més recent. Tot i ser proper en 
el temps, ja no queda gaire gent 
que pugui recordar quan se’n feia 
un ús quotidià i, per tant, són tes-

timoni, per a les noves generacions, d’uns hàbits 
no tan llunyans en el temps. I no voldríem acabar 
sense reivindicar i reconèixer la gran vàlua del tre-
ball femení, massa sovint oblidat i poc valorat.

Jordi Barrera Coll

Rentador de la carretera al carrer Almeda al final de la década 
del 1970

«L’aparició de les 
rentadores modernes 
va comportar també 

la desaparició 
d’alguns costums 

lligats als safaretjos 
públics, com la figura 

de la bugadera 
professional, dedicada 

a rentar la roba 
d’altres, o el fet que 
algunes persones es 

fessin elles mateixes el 
sabó, un sabó fet amb 

elements naturals».

Rentador de la carretera durant la seva restauració l’any 
2009. Fotografia de Jordi Barrera

1 Penelló o perelló: inflor de la pell causada pel fred, principalment 
a les mans, els peus i les orelles, acompanyada d’ardència i de 
picor i, a vegades, d’ulceració.

2 Cossi: cubell. Recipient rodó de fusta o de zinc, més estret de 
baix que de dalt.
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Fins que no apareixen les rentadores elèctriques a finals de la dècada dels anys 
cinquanta i principis de la dels seixanta del segle passat, la roba es rentava a mà. 
Era una feina molt dura, ja que, a més de l’esforç físic que es requeria, moltes ve-
gades, com per exemple a l’hivern, es feia en unes condicions climàtiques dures.

Fer la bugada a Celrà

On es rentava? Els que tenien pou a casa seva, amb 
un safareig ho tenien solucionat. La resta havia de 
buscar un lloc on hi hagués aigua corrent. En temps 
de pluges, s’aprofitaven la riera de Palagret i les ai-
gües dels torrents d’Orriols, Vermell i del Llop. Un 
lloc molt utilitzat era la riera de Mavalls, a l’alçada del 
paratge anomenat la Resclosa, punt on es desviava 
l’aigua destinada a fer funcionar el molí de Mavalls 
mitjançant una conducció subterrània. Després de 
la Guerra Civil, amb aquesta conducció s’omplia un 
gran safareig on es podia anar a rentar la roba pa-
gant. En cas que no baixés aigua, seguint amunt el 
curs de la riera hi havia gorgs on es podia rentar. 
També servia la séquia Vinyals, així com qualsevol 
dels seus recs. A l’indret de les Massanes, proper al 
lloc anomenat la Tina, l’Ajuntament va allisar amb 

ciment un tros del mur sud de la séquia Vinyals per 
poder-hi anar a rentar.

A la casa Cors es permetia rentar en un dipòsit que 
s’omplia amb l’aigua de la mina Cors-Galter. Un altre 
lloc per rentar, de pagament, era una bassa a Can 
Marti (Elisa Ferrer), al costat del carrer del Pou Vilà, 
que aprofitava l’aigua del torrent dels Gorgs.

Se solia acudir a aquests indrets amb carretó (carre-
tilla), on es portava la roba dins un cossi, el caixó de 
fusta per agenollar-se, la fusta de rentar amb l’estri 
de picar la roba i la pastilla de sabó. De fet, qualse-
vol lloc amb aigua corrent servia, ja que només es 
necessitava la fusta de rentar o una pedra llisa on 
poder fregar la roba. Tenir un rentador públic era un 

El rentador de la Tina, a l’indret de les Massanes, a Celrà. Procedència: Taller d’Història de Celrà
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anhel de la població, ja que, en ser un lloc cobert, 
protegiria de les inclemències del temps, ja fos la 
calor de l’estiu o una pluja sobtada. A més, disposa-
ria d’aigua constantment i no s’hauria d’anar a bus-
car ni dependre del cabal d’aigua. 

La primera proposta de construcció d’un rentador 
públic la trobem el 1903 (ple del 18 de setembre), 
quan Marià de Cors proposà a l’Ajuntament de Celrà 
aprofitar les aigües sobrants de les fonts d’Orriols i 
de l’Alzina i conduir-les fins a un rentador que ell faria 
al lloc anomenat camp Celrà (avui la zona del carrer 
Legazpi), proper a la carretera de Juià. La conducció 
d’aquestes aigües aniria a càrrec seu, amb l’única 
condició que pogués utilitzar les aigües sobrants del 
rentador per regar el seu camp. Es desconeixen els 
motius pels quals aquest rentador no es va fer. 

Les aigües residuals de la Fàbrica també es van uti-
litzar per rentar, en un rentador o dipòsit que es va 
construir al costat del torrent de l’Agustí, entre la ca-
rretera de Palamós i el carrer de la Cabanya. L’aigua 
sobrant del rentador, que era calenta, continuava 

SOBRE EL LLEIXIU I EL SABÓ

Un cop neta la roba, calia blanquejar tot el teixit blanc. 
Per aconseguir-ho, s’utilitzava un lleixiu casolà, la cen-
dra, que s’emprava des de feia segles. La cendra del foc 
es passava pel sedàs per obtenir-ne un producte ben 
fi. La roba es col·locava en un recipient gran, que solia 
ser de terrissa, i es cobria amb la cendra. S’hi tirava per 
sobre aigua calenta i es deixava en remull diversos dies. 
La roba es retirava per esbandir-la bé i el líquid sobrant 
es podia reutilitzar o també es feia servir per fregar el 
terra. Quan va aparèixer el primer lleixiu industrial (de 
la marca Conejo, el 1889), aquest laboriós procés va 
desaparèixer.

El 1930, Manuel Tortós va començar la fabricació de 
lleixiu a Celrà amb la marca La Molinera, en un edifici 
de la carretera de Palamós, avui el número 6. El sabó 
va tenir el mateix procés de fabricació casolana, ja que, 
fins que no va aparèixer la primera pastilla de sabó 
industrial (de la marca Lagarto, el 1914), s’emprava un 
sabó artesanal. El greix del porc, els sobrants grassos 
de la matança del porc, el greix ranci, l’oli d’oliva o els 
olis usats servien per fer sabó. En un perol amb aigua 
s’hi tirava sosa càustica i es remenava fins que queda-
va dissolta. S’hi tiraven els greixos per sobre mentre 
es continuava remenant i es feia bullir la barreja. A la 
part superior hi apareixia un producte solidificat que 
es col·locava en caixes de fusta i es tallava a quadrats 
petits, que eren les pastilles de sabó. Tot plegat era una 
reacció química coneguda com saponificació.

cap al nord per sota del carrer de la Cabanya, seguia 
pel costat del camí de l’Illa mitjançant una canalit-
zació i desembocava al torrent que avui es coneix 
com les Palahines. 

Un altre rentador públic, del qual queden poques 
restes i que ja existia abans de la Guerra Civil (el 
1934 s’hi van fer millores), estava emplaçat al cos-
tat de la séquia Vinyals, proper al primer pont que 
creua la séquia, el d’en Planas. 

El 1952, l’Ajuntament de Celrà signà un acord amb 
Bonaventura de Vinyals, propietari de la séquia del 
mateix nom, per fer un rentador públic utilitzant 
l’aigua de la séquia amb les condicions següents:

1. Bonaventura de Vinyals autoritzava la construcció del renta-
dor al paratge Horts de la Tina, adossat a la paret nord del 
canal de la seva propietat.

2. Per al seu ús es desviarien unes aigües sota control, regula-
ció i vigilància del senyor Vinyals o el seu guarda. Les aigües 
sobrants serien retornades a un dels recs secundaris del “rec 
mestre”.

3. Que l’Ajuntament fes ús de les aigües no significava que hi 
tingués cap dret de cap classe, sinó que el tenia exclusiva-
ment el senyor Vinyals.

4. Qualsevol modificació en l’aprofitament de les aigües del 
canal que suposés la variació del curs de les aigües destin-
ades al rentador seria consentida sense protesta per l’Ajun-
tament, sense dret a indemnització ni a reclamar danys i 
perjudicis.

5. La neteja de la conducció i de la sortida de les aigües aniria a 
càrrec de l’Ajuntament.

6. Aquesta autorització era gratuïta. No obstant això, el senyor 
Vinyals ,podia exigir un lloguer que en cap cas superaria la 
quantitat de cent pessetes anuals.

7. Aquest compromís no seria ferm fins que no en constés en 
acta l’aprovació per part de l’Ajuntament i el senyor Vinyals 
no tingués una certificació d’aquesta aprovació.

Aquestes condicions van ser aprovades per unani-
mitat en el ple del 30 de març de 1952. El pressupost 
de les obres era de 7.000 pessetes.

Aquest rentador es va ensorrar i l’actual, que ja no 
es fa servir, es va restaurar al mateix indret.

Artemi Rossell Ferrer
Taller d’Història de Celrà
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AHG. Fons Ajuntament de Celrà. Ple i Consell Municipal (1828-
1993). Obres d’infraestructures, 1899-1982.

Les obres es van iniciar al juliol del 1920 i es tracta 
sens dubte d’una joia no gaire coneguda del nos-
tre patrimoni. L’arquitecte va ser Rafael Masó, que 
aquell mateix any també treballava en obres com 
la galeria dels Bells Oficis de Girona, la casa Pòrtu-
las de Sarrià de Ter o la Cooperativa Agrícola La Ca-
netense de Canet de Mar. Aquesta època és consi-
derada com una de les més destacades de Masó, 
que s’interessà principalment per l’arquitectura 
industrial i tradicional i també per l’antiga romana. 
Durant tota la seva trajectòria projectà obres mo-
dernistes i noucentistes, i en tenim exemples com 
les cases Cendra, Encesa, Cases i Teixidor o Can 

La central i el canal 
Vinyals de Flaçà
UNA OBRA DE L’ARQUITECTE RAFAEL MASÓ, DELS ANYS 20 DEL SEGLE PASSAT

Fotografia de l’exterior de la casa i la central Vinyals de l’arquitecte Rafael Masó. Fotografia de Martí Navarro

A B A N S  D E  L A  L L E R A P AT R I M O N I  A R Q U I T E C T Ò N I C

A la carretera de Sant Llorenç de Flaçà 
hi trobem la central elèctrica Vinyals. 
Es tracta d’un edifici de dues plantes 
i soterrani, amb coberta de teula i un 
extrem acabat en forma de torres i 
amb obertures de mig punt.



1716

Gispert Saüch, o de més propers i reconeguts, com 
la Farinera Teixidor de Girona o la urbanització de 
S’Agaró. I, ves per on, també en tenim un exemple 
en un entorn rural a Flaçà, a la nostra llera del Ter. 
Realment cal tenir-ho en compte. 

Amb aquestes referències, i com 
que considerem un privilegi te-
nir un edifici així a la nostra llera 
del Ter, ens vam trobar amb l’ac-
tual propietari, el senyor Joan 
Ginesta, per saber-ne més, de tot 
plegat. Ens va rebre, al fotògraf 
d’aquesta revista, en Martí Nava-
rro, i a un servidor, amb un arxiu 
de fotografies impressionant i 
amb documentació interessant 
per a aquest article. 

En primer lloc, ens va explicar 
que havíem de tenir clar que en 
aquest lloc hi havia el molí de 
Can Vinyals. La concessió de les 
seves aigües data de la reial ordre 
del 1454, i a partir de l’any 1484 

ja es té constància que s’hi extreia aigua a través 
de politges i una roda d’aigua. Inicialment el seu 
ús va ser de molí fariner i, posteriorment, de serra-
lleria. Tot això en el marc d’un curs diferent del riu 

actual, el Ter vell. Aquesta con-
cessió es va mantenir inalterable 
i va passar per diversos governs i 
segells reials d’Àustries i Borbons, 
fins que va arribar l’electricitat al 
nostre país. 

La llum arriba a la dècada dels 
anys vint del segle XX, i la nova 
central elèctrica comença les 
obres al juliol de l’any 1920 i 
s’acaben al juliol del 1923. El seu 
promotor va ser Bonaventura de 
Vinyals i es va decidir aprofitar 
el salt d’aigua existent al canal 
abans que l’aigua retornés al riu. 
En aquell moment la central co-
mençava la seva funció i durant la 
Guerra Civil va ser col·lectivitzada 
i afegida a la xarxa elèctrica de 
Catalunya. L’any 1940 retornaria a 

Interior de la central Vinyals. Fotografia de Martí Navarro

«La llum arriba a la 
dècada dels anys 

vint del segle XX, i la 
nova central elèctrica 
comença les obres al 
juliol de l’any 1920 i 
s’acaben al juliol del 

1923. El seu promotor 
va ser Bonaventura 

de Vinyals i es va 
decidir aprofitar el 

salt d’aigua existent 
al canal abans que 
l’aigua retornés al 

riu».

la família Vinyals. L’any 1945 es posava en marxa 
la fàbrica de paper Salvador Torras Domènech i la 
central Vinyals passava a ser clau en aquesta nova 
indústria. També va ser el moment del seu creixe-
ment arquitectònic i de la seva ampliació. 

L’any 2009 tanca la fàbrica, aleshores ja Aconda Pa-
per, i el paper de la central també canvia. Actual-
ment, segons ens diu el propietari, produeix 300 
kW i ven aquesta electricitat a la xarxa general. La 
situació actual del mercat, amb un sistema com-
plex, i a vegades fins i tot difícil d’entendre, fa que 
avui en dia el preu de compra sigui baix i la instal·la-
ció ja no sigui rendible. Com em confirma el senyor 
Ginesta, es manté pel valor patrimonial i pel lligam 
familiar amb la casa i amb tot l’entorn. Durant la 
nostra visita veiem els efectes del temporal Glòria, 

primer a la sala de màquines, on només funciona-
va un dels dos generadors, paradoxalment el més 
antic, l’altre esperava a ser reparat. Tot i això, en 
general la central va aguantar força bé els aiguats. 
A la casa familiar, la part més afectada va ser la dels 
baixos de l’edifici, i ens mostra l’espectacular nivell 
on va arribar l’aigua. Val a dir que la família ha fet 
un gran esforç i ara tot, de mica en mica, torna a 
ser al seu lloc. Com a curiositat, cal explicar que hi 
ha, entre altres dependències, un celler excel·lent 
on l’aigua, tot i entrar-hi amb força, no va fer, gai-
rebé miraculosament, cap destrossa considerable. 

La central és visitable? El seu propietari ens diu 
que l’escola de Flaçà i el Senderisme Guiat de Tu-
risme Gironès, a través de l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal, ja hi han fet dues visites amb èxit. El lloc 
ha agradat i el troben curiós, bonic i tota una sor-
presa. Si es fa amb temps i principalment els dis-
sabtes, no hi haurà cap problema, al contrari, te-
nen clar que un patrimoni així ha d’estar a l’abast 
dels visitants. 

Per la central elèctrica hi passa el canal d’en Vi-
nyals, que es desvia del riu Ter en línia recta, pa-
ssa per la resclosa Vella o d’en Vinyals, arriba a la 
central i posteriorment torna a desembocar al Ter. 
Es tracta d’un canal d’uns 6 metres d’ample i 700 
metres de llarg. Inicialment era el rec del molí d’en 
Vinyals, del qual ja hem parlat, i ha servit per re-

gar i per proveir la central 
d’aigua. Quan es va crear 
la central, aquest canal 
es va ampliar i durant la 
seva construcció, conjun-
ta amb la de la central, a la 
dècada dels anys vint del 
segle passat, va haver-hi 
algunes dificultats amb 
els diferents propietaris. 
Va ser una obra comple-
xa per a l’època, amb 
molts treballadors i di-
versos obstacles. Avui en 
dia llueix magníficament 
i completa un entorn 
realment immillorable. 
Esperem que en puguem 
gaudir, valorar-la i respec-
tar-la com es mereix. 

Obres de la central hidroelèctrica a principis dels anys 20. 
Fotografia de Valentí Fargnoli 

En Miquel Terradez, autor del reportatge, conversant amb el propietari de la finca, Joan 
Ginesta. Fotografia de Martí Navarro Miquel Terradez Valmaña
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Així doncs, la nostra protagonista, l’Elena Se-
guí, hi va arribar per qüestions de feina. La greu 
crisi financera que va assolar el nostre país la 
va empènyer a acceptar una feina oferta pel 
Col·legi d’Aparelladors, en la qual es demanava 
un tècnic per anar a treballar i viure a Benín du-

rant tres anys. Un país del qual ella, i molts de 
nosaltres, ho desconeixia tot. Com que l’anunci 
era de confiança, i aquí hi havia molt poca fei-
na, va decidir apuntar-se a l’oferta i esperar a 
veure si la proposta acabava prosperant. Sem-
pre és interessant anar a la recerca d’allò des-

Benín: 
una experiència vital
‘EN AFRIQUE C’EST COMME ÇA!’

E L E N A  S E G U ÍR O D A M O N

Hi ha moltes maneres d’apropar-se a un bast continent com l’africà. Es pot fer a 
través de les aventures novel·lades, de la ficció de les pel·lícules, de les vacances, 
cooperant en una ONG o fins i tot anant-hi a viure com un habitant més.

Amb Piragua cap a Ganivé, un poblat flotant sobre el llac Nokoué

conegut. I així va ser: el mateix 
estiu del 2012 va ser escollida 
per a la feina i ja va fer el pri-
mer viatge a Benín per conèixer 
una mica el país i l’empresa on 
havia d’anar a treballar. L’Àfrica 
a primer cop d’ull enamora, i 
va decidir fer les maletes i ins-
tal·lar-se a la costa occidental 
amb el seu company Josep Or-
tiz, la primavera del 2013. 

Per començar, explicarem que 
Benín és un petit estat del Golf 
de Guinea situat a l’Àfrica occidental. Té més o 
menys l’extensió de Catalunya i compta amb uns 
cinc milions d’habitants, encara que quantificar 
la població als països africans és una feina de 
supòsits, ja que la majoria d’habitants no estan 
censats enlloc, no tenen carta d’identitat i als 
nadons no se’ls registra en el moment de néixer. 
Així doncs, el nombre real d’habitants l’hem de 
suposar, perquè és una gran incògnita. Els límits 
del país són força exòtics. A l’est fa frontera amb 
el Togo; al nord, amb Burkina Faso i el Níger, 
amb els quals comparteix el Parc Nacional de la 
Pendjarí i el Parc Nacional W -que té aquest nom 
perquè el riu Níger, en aquest tram, fa la forma 
sinuosa d’una ve doble-, i a l’oest, amb Nigèria. 
També hem de dir que té sortida a l’oceà Atlàntic 
a través del Golf de Guinea. 

Ens trobem davant d’un país amb una forta per-
sonalitat i una història força convulsa. El nom de 
República de Benín és modern, el va adoptar el 
30 de novembre de 1975 per així tenir un nom 
més neutral i que no tingués relació amb l’antic 
Regne de Dahomey, que tan sols comprèn una 
tercera part del país actual, i on no tenien cabu-
da totes les ètnies que avui en dia el conformen 
-els fons, els iorubes, els minà, els baribes, els 
gun, els ayizo, els nagó, els gen i els ditamarí-. 
El nom de Benín prové del topònim de la badia 
que banya la costa del país i que té origen en 
l’antic Imperi de Benín, que es va estendre per 
gran part de la regió costanera de Nigèria, Benín 
i el Togo entre 1440 i 1897.

El seu passat més recent està relacionat amb 
França, ja que fins al 1960 n’era una colònia co-
neguda amb el nom de Dahomey. Quan el dia 
1 d’agost es va independitzar, el poder va cau-

re en mans d’una dictadura de 
caràcter marxista-leninista, de 
la qual es conserva una estàtua 
a la ciutat d’Abomey, comprada 
a Corea del Nord i dedicada a 
Béhanzin, un antic rei del Reg-
ne de Dahomey que va resistir 
a l’imperialisme europeu. Sota 
l’escultura es pot llegir en fran-
cès: «Mai acceptaré signar cap 
tractat que comporti renunciar 
a la independència de la terra 
dels meus ancestres». 

No obstant això, una de les característiques més 
funestes per la qual es coneix el país és el seu 
passat esclavista. Porto-Novo és el nom amb què 
els portuguesos van rebatejar la capital, quan 
van arribar a les costes del Regne Ioruba, més 
o menys cap al 1750, però anteriorment era co-
neguda com a Hogbonou. La finalitat d’aquest 

Estàtua del Rei Béhanzin a Abomey

«A nosaltres ens va 
sorprendre molt com 
la gent s’ajuda els uns 
als altres. Saben que 

si tenen un problema, 
la família i els amics 
els ajudaran sense 

dubtar-ho».
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enclavament era molt senzilla: 
convertir-se en un dels centres 
més importants de tràfic d’es-
claus de l’Àfrica occidental. La 
majoria dels capturats eren por-
tats fins a Amèrica, sobretot al 
Brasil. També fou un port molt 
utilitzat per a l’abastiment dels 
vaixells que navegaven fins a 
Angola i Moçambic. No obstant 
això, la presència portuguesa 
mai va anar més enllà de la cos-
ta i sempre va tenir la compe-
tència dels francesos que, des 
de la ciutat veïna de Grand-Po-
po, també es van dedicar a l’es-
clavatge, però el fatal destí en 
aquest cas era Haití.

 Aquest transvasament humà ha 
comportat que a banda i banda 
de l’Atlàntic es realitzi el vudú, 
una pràctica religiosa lligada a 
l’animisme i que no té cap pro-
blema a l’hora de conviure amb 
les dues religions majoritàries al 

país, la cristiana i la musulmana. Tal com explica 
l’Elena, els habitants de Benín creuen en el vudú 
sense cap mena de reticència, perquè no és 
una creença, sinó que el vudú és, forma part de 
l’essència africana. Així doncs, tot i la diversitat, 
les festes religioses se celebren totes, siguin de 
la religió que siguin. Per això el calendari laboral 
del país està farcit de dies festius. 

Les festes que més van xocar a la nostra pro-
tagonista foren les relacionades amb les pràc-
tiques animistes. El dia 10 de gener és la festa 
del vudú, que se celebra a Ouidah -a la Porta del 
No Retorn-, i és quan les ànimes dels morts tor-
nen i es reencarnen en nous éssers humans. Les 
danses i els vestits són d’una espectacularitat 
inusual. També forma part d’aquestes celebra-
cions el culte al fetitxe Oro, a la zona del Plateau 
i Ouémé, en el qual les dones tenen prohibida la 
participació. Això va fer que l’Elena no pogués 
anar a les obres perquè els locals tenien por que 
els esperits se l’emportessin al més enllà. Per po-
der arribar a la feina havia d’amagar-se al cotxe 
i procurar que no la veiés ningú, ja que tenien 
veritable pànic que els esperits la raptessin. No 

és que fos una creença, sinó que 
per a ells la realitat era aquesta, 
no hi havia cap dubte.

UN PAÍS MATRIARCAL

Això ens porta també a parlar 
del paper de la dona a l’Àfrica. 
Val la pena remarcar que Benín 
és un país matriarcal, on hi ha 
una forta tradició de dones gue-
rreres a l’antic Regne de Daho-
mey, conegudes com les Mino. 
En l’actualitat, això confereix 
un paper molt important a l’as-
pecte femení dins el país. Però 
aquesta preponderància feme-
nina queda restringida a l’àmbit 
familiar i molts homes no accep-
taven que una dona blanca els 
donés ordres, i menys encara en 
una feina que ells veien típica-
ment masculina.

Ja us podeu imaginar, doncs, 
que la feina de l’Elena dirigint 

Festa vudú a la ciutat de Tori-Bossito

Ciutat de Cotonou. Les parades de les peixateres al Boulevard 
de la Marina

«El que primer ens 
va impactar quan 

vam arribar és la vida 
que hi ha al carrer. 
La gran majoria de 
la gent viu i menja 

al carrer. Està tot ple 
de paradetes on les 
dones couen arròs 

amb tomàquet, 
tenen peix sec, 
cacauets bullits, 
farina de blat de 

moro o nyam, i on 
tothom, quan té 
algun cèntim, hi 

compra el menjar, 
sigui l’hora que 

sigui».

obres per a una empresa be-
ninesa que havia de construir 
tres estacions transformadores 
d’electricitat, juntament amb 
totes les seves línies elèctriques 
que les abastien, no va ser una 
tasca gens fàcil. També va en-
trar en conflicte el tarannà local 
i la superioritat racial dels occi-
dentals, ja que moltes vegades 
els europeus pensem que hem 
d’anar als altres pobles a ensen-
yar com s’han de fer les coses, i 
simplement és que les coses es 
poden fer de moltes maneres. 
Tal com diuen ells: «En Afrique 
c’est comme ça!», i això vol dir 
pagar comissions a tothom -bé, 
una mica com aquí, però allà 
sense dissimular-, acceptar que 
els drets fonamentals dels treballadors siguin 
inexistents i que si a final de mes no han cobrat, 
robaran tot allò que creguin oportú, siguin sacs 
de ciment o siguin peces de ferro.

Al cap d’uns mesos d’estar allà, l’Elena va agafar 
l’hepatitis B i va haver de ser ingressada a una 
clínica. Al principi es van pensar que tenia la 
malària o, com en diuen ells, le palú. El tracta-
ment consistia a injectar-li quinina en vena, cosa 
que feia que es trobés encara pitjor. Per sort, en 
Josep va observar que tenia un to de pell i d’ulls 
més grogós del que era normal. Quan ho van 
comentar al metge, els va contestar que es pen-
sava que era el seu color original i que per això 
no s’havia estranyat! Petits inconvenients d’anar 
a parar a un país on gairebé no hi ha blancs.

EL RITUS DE LA MORT

Per acabar, ens sembla interessant parlar dels 
enterraments, ja que per als beninesos que una 
persona gran es mori és motiu de celebració. Cal 
ser conscients que quan es mor una persona que 
ha tingut una vida plena i llarga és motiu de joia 
i festa. Així doncs, la família del difunt, encara 
que sigui d’un nivell social baix, té l’obligació de 
preparar una gran festa, la qual cosa vol dir so-
bretot donar menjar a tota la família i amics al 
ritme de bona música. Normalment es lloguen 
una mena de carpes que es paren al carrer i en 

les quals durant dos o tres dies 
se serveix menjar i es reben ob-
sequis. Fins i tot, si la família no 
té diners quan es mor algú, el 
difunt és conservat en fred du-
rant molts mesos, fins que acon-
segueixen els diners necessaris 
per poder fer la celebració.

Així doncs, tal com ens explica 
l’Elena, val la pena gaudir d’allò 
desconegut, tenir experiències 
vitals interessants, no veure l’al-
tre amb prejudicis i deixar-se 
encisar per països com Benín, 
que tot i no tenir res ho tenen 
tot. L’única advertència que ens 
fa és que si hi anem, no hi anem 
per feina!

Pitu Pujol

«Vam ser a Benín 
en el moment de 
la pandèmia de 

l’Ebola. La gent a 
Europa estava més 

preocupada que 
els africans. Per ells, 
morir-se d’Ebola és 
una altra modalitat 
de mort. Es moren 
de paludisme, de 
poliomielitis, de 

dengue, de càncer... 
L’Ebola és una manera 

més de morir».

Amb la família del nostre amic Charles juntament amb la 
seva mare i la seva àvia
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Els excursionistes que decideixen pujar al cas-
tell de Sant Miquel des de Celrà, passant per 
la Creu Palomera, una vegada deixat enrere el 
carrer de Jacint Verdaguer es troben un gran 
mas que crida l’atenció, sovint pels forasters 
que hi transiten.

Cal Rei Vinyes, conegut documentalment amb el 
nom de Mas Mitgera, és avui un exemple típic de 
la transformació experimentada pels masos agrí-
coles tradicionals en masies dedicades al turisme 
rural com a alternativa per garantir-ne la conser-
vació. Al llarg dels segles, Cal Rei Vinyes ha anat 
evolucionant segons les necessitats de les famílies 
que hi vivien i les modificacions experimentades 
per la forma de vida de la pagesia.

LA TRANSFORMACIÓ DEL MAS

La família Mitg era es troba documentada des del 
segle XIV. Tanmateix, la primera menció del Mas 
Mitgera la trobem a finals del segle XVI, quan s’hi 
havien agregat les terres d’un antic mas medieval 
-ja derruït- anomenat Pascual 1. Però no és fins al 
1620, en el document d’heretament de Joan Mit-
gera (pagès i senyor útil i propietari del Mas Mitge-
ra de la parròquia de Celrà) a favor del seu fill de sis 
anys i de la seva muller, Maria, que trobem una pri-
mera referència concreta de l’existència del mas.

L’any 1644, Marianna Masgrau, àlies Mitgera -pos-
siblement la muller de Joan Mitgera-, va fer una 
donació de l’heretat al seu germà Jaume Mitgera, 

C A S E S  S I N G U L A R S C A L  R E I  V I N Y E S  D E  C E L R À

La masia catalana: 
del món agrícola 
al turisme rural

Cal Rei Vinyes, antigament conegut com a Mas Mitgera. Fotografia de Martí Navarro

d’Estanyol. Finalment, el 1675, un 
net de l’anterior, també anome-
nat Jaume, va transmetre el casal 
i totes les seves terres a Miquel 
Guinard d’Orriols pel preu de 
1.520 lliures.2

Consultant documentació del 
segle XIV de la família Cors-Gui-
nard, trobem referències als Gui-
nard de la Vila, una família rural 
d’origen celranenc que es van 
convertir en els propietaris més 
importants de Celrà, ja que a poc 
a poc van anar comprant terres 
i masos, entre els quals el de Cal 
Rei Vinyes. Aquesta família s’en-
riquí mitjançant la compravenda 
de terrenys. Així mateix, arrenda-
ven els terrenys de la seva propie-
tat a la gent del poble, que paga-
va per poder-los conrear, fer-hi 
un hort o construir-hi un habitatge.

A finals del segle XIX, la família Planas es va esta-
blir a Cal Rei Vinyes com a masovers, ja que el mas 
seguia essent propietat de la família Cors-Guinard. 
La masoveria va anar passant de generació en ge-
neració fins que l’any 1974 van deixar la casa i la 
vida de pagès.

Amb el cessament de les activitats agrícoles, el 
mas va restar deshabitat amb caràcter permanent, 
malgrat que hi ha constància de curtes ocupacions 
temporals associades al turisme de poca durada.

L’any 1983, les famílies formades per Roser Batllo-
ri i Joaquim Franc i Empar Vaqué i Ferran Pellissa 
van comprar el mas i part dels terrenys a la família 
Cors-Guinard per destinar-lo a residència habitual. 
Aquest canvi de propietat determinà una primera 
restauració del mas per adaptar-lo funcionalment 
a l’activitat residencial derivada de la vida quotidia-
na d’ambdues famílies. Tanmateix, posteriorment, 
a conseqüència de la defunció de Joaquim Franc 
el 1987, la propietat va acabar concentrant-se en 
mans de la família Pellissa-Vaqué.

Finalment, l’any 2010 el mas es transforma en casa 
de turisme rural, per la qual cosa s’hi fan noves 
intervencions arquitectòniques que li donen l’as-
pecte que presenta en l’actualitat.

PATRIMONI PER 
CONSERVAR

El Mas Mitgera (Cal Rei Vinyes) ha 
pogut aprofitar la seva situació geo-
gràfica en un espai d’interès natural 
com és el massís de les Gavarres i 
també la seva proximitat a la ciutat 
de Girona (que és un reclam turístic 
complementari) per atraure hostes 
que demanen serveis turístics.

L’evolució de la propietat -poc de-
finida en els seus orígens- esdevé 
a partir del segle XVII un exemple 
habitual dels masos que passen 
a formar part del patrimoni de 
grans propietaris i que, en el mo-
ment que perden rendibilitat com 
a explotacions agrícoles, els venen 
a famílies que els destinen a habi-

tatge residencial, i acaben finalment transformats 
en elements destinats al sector serveis. Però això 
ha comportat que actualment puguem conèixer 
aquestes magnífiques edificacions en un molt bon 
estat de conservació, la qual cosa ens permet gau-
dir d’aquest patrimoni històric de les nostres terres.

Cal Rei Vinyes, tant per la seva història com pels 
canvis en la seva propietat, així com per l’estat ac-
tual dels seus elements constructius, és, indubta-
blement, un exemple típic de l’evolució dels antics 
masos sorgits als segles XIV i XV, que han arribat 
als nostres dies dedicats a una activitat econòmica 
molt diferent de la que tenien en el moment de la 
seva construcció.

Atès que el mas ja no pot garantir -per si mateix- 
la subsistència de les famílies propietàries i que 
els costos de la seva conservació són molt elevats 
per fer-ne un ús exclusivament residencial, la seva 
dedicació a l’activitat turística ha esdevingut una 
bona alternativa per evitar-ne el progressiu deterio-
rament i, probablement, la seva futura desaparició.

Íria Masó Planas

1 Camps, Ll. (2004). Els castells i masos de Celrà. Taller d’Història de 
Celrà.

2 Ibídem.

«A finals del segle 
XIX, la família Planas 
es va establir a Cal 
Rei Vinyes com a 

masovers, ja que el 
mas seguia essent 

propietat de la 
família Cors-Guinard. 

La masoveria va 
anar passant de 

generació en 
generació fins que 

l’any 1974 van deixar 
la casa i la vida de 

pagès».
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A B A N S  D E  L A  L L E R A C A N Ç O N S  P O P U L A R S

Qui canta, els seus 
mals espanta!
Dalt del cotxe hi ha una nina 
que repica els cascavells. 
Trenta, quaranta, l’ametlla amarganta, 
pinyol madur, ves-te’n tu! 
Si tu te’n vas, nero, nero, nero. 
Si tu te’n vas, nero, nero, nas.

Quina era la música que escoltaven els nostres 
avis? Què cantaven vora la llar de foc o amb el 
grup d’esplai? Què es feia a casa quan no hi ha-
via ràdios, televisors i ordinadors? En un moment 
en què sembla que tot passa a velocitat fugaç, hi 
ha una tradició que encara perdura en les ments: 
les cançons populars que ens ajuden a reviure 
moments que sembla que fins i tot són en blanc 
i negre. M’agradaria recordar un patrimoni que 
acostumàvem a viure portes endins de casa i del 
qual malauradament, a causa de tots els entrete-
niments que ens acompanyen avui, o per no tenir 
infants a prop, ens hem oblidat. 

La Carme Vila Massegur (Banyoles, 1950) o la Car-
meta de Flaçà, com tothom la coneix, ha dedicat la 
seva trajectòria professional a l’educació en escoles 
de primària. Una tarda d’octubre la vaig anar a veu-
re al Punt de Lectura de Bordils i, aprofitant un mo-
ment que no passava ningú, li vaig preguntar qui-
nes eren les cançons que cantava de petita a casa 
seva i quines cantava amb els seus alumnes. 

Enraonar i fins i tot cantar amb la Carme va ser un 
moment també per retornar a la meva infància. Re-
corda els vespres a casa seva, sobretot a l’hivern, 
cantar i xerrar a la vora del foc era una forma habi-
tual de passar l’estona. Les cançons les ha après per 
tradició oral sobretot de la seva àvia i la seva mare. 
Una tradició que s’ha anat passant de mares a filles 
no només compartint una estona plegades, sinó 
feinejant a casa, quan espellonaven… Tot i que viu 
a Flaçà des de fa una colla d’anys, és nascuda a Ban-

yoles, on viu la seva mare, a punt d’arribar als cent 
anys i que va participar en el projecte Càntut. Una 
iniciativa que va iniciar el banyolí Albert Massip en 
forma de bloc anomenat “Cançons i músiques dels 
avis” l’any 2012, amb la intenció d’anar recopilant en 
àudio o vídeo cançons de tradició oral -les que pas-
sen de generació a generació- que anaven cantant 
la gent del seu entorn, i amb l’objectiu de saber si hi 
havia “vida” fora dels contextos formals dels esce-
naris i sense partitures. 

L’any 2016 neix el festival Càntut, un projecte molt 
més complet per recopilar i difondre tot aquest pa-
trimoni oral que es conforma de tres branques: l’an-
tic cançoner -al qual es van afegint cançons de per-
sones de totes les comarques gironines-, el festival 
a Cassà de la Selva i els projectes atemporals de les 
produccions pròpies: el disc de Belda & Sanjosex, 
l’exposició sobre “Peret Blanc de Beget” i els cursos 
“Santi Serratosa & Càntut” i “Carles Belda & Càntut”.

Al portal web (www.cantut.cat) s’hi pot trobar el 
cançoner, que inclou dues cançons de Celrà: “Les 
campanes de Celrà”, interpretada per Dolors Farre-
rós, i “Les noies de Celrà”, per Lluís Bisbe:

Les noies de Celrà
totes van a pixar al riu;

i les de Bordils es queixen
que l’aigua sembla lleixiu.

Potser aquesta lletra ens explica més coses de qui-
nes relacions existien entre els habitants de la llera? La Carme Vila a Flaçà. Fotografia de Martí Navarro

Parlant de la mare de la Carme, 
vam recordar moltes cançons que 
jo també cantava i que feia anys 
que no sentia: “Sol, solet, vine’m 
a veure, vine’m a veure; sol, solet, 
vine’m a veure, que tinc fred” o “La 
lluna, la pruna i el sol mariner, son 
pare la crida, sa mare també…” 
També vam recordar jocs de falda 
com el “Ralet, ralet, pica dineret!” 
o jocs amb “El general Bum Bum”. 
A casa no només es cantaven 
cançons per a nens, sinó també 
algunes com “La presó de Lleida” 
o “La nit de Sant Joan”, algunes de 
les quals recuperades per cantau-
tors. Segons la Carme, el Grup de 
Folk, als anys seixanta, va fer mol-
ta feina per recuperar totes aques-
tes cançons.

Els anys que va estar exercint 
de mestra també va transmetre 
aquestes cançons als alumnes 
com un element més de l’etapa 
educativa. Ajudar l’infant a parlar, 
moltes cançons estaven pensades 
en aquest sentit. Aquest patrimo-
ni immaterial que tot indica que 
s’està perdent l’ha hagut de trans-
metre i l’està transmetent l’escola; 
a casa tenim moltes distraccions 
que fan que no hàgim de pensar 
en activitats per fer.

Ara que passem tantes estones a 
casa, cantar pot ser una bona ma-
nera de compartir moments amb 
la família. 

Anna Presas

«En un moment 
en què sembla 
que tot passa a 

velocitat fugaç, hi 
ha una tradició que 

encara perdura 
en les ments: les 

cançons populars 
que ens ajuden a 
reviure moments 

que sembla que fins 
i tot són en blanc i 

negre».
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El primer sindicat 
remença neix a Celrà
UNA FITA HISTÒRICA: LES PRIMERES REUNIONS DELS SERFS DE LA GLEVA

A B A N S  D E  L A  L L E R A P E R  A  L’A B O L I C I Ó  D E L S  ‘ U S O S ’ I  ‘ M A L S  U S O S ’

El mes d’octubre de l’any 1448, donant compliment a les ordres del rei Alfons IV 
el Magnànim, s’iniciaren a Celrà, Juià, Bordils, Mollet, Flaçà, Madremanya i Sant 
Martí Vell les convocatòries de pagesos de remença (serfs de la gleva, lligats a la 
terra) de les diòcesis de Girona, Barcelona, Osona, Urgell i Elna. 

L’objectiu de les convocatòries era confegir un 
cens de tots els pagesos sotmesos a les servi-
tuds dels senyors feudals i víctimes dels deno-
minats “mals usos” i “abusos”i tramitar-ne la 
suspensió. Les reunions se celebraren successi-
vament al llarg de cinc mesos i aplegaren un to-
tal de 10.425 pagesos de 912 parròquies de tot 
Catalunya. A la diòcesi de Girona s’hi censaren 
5.574 pagesos de 419 parròquies. La darrera 

reunió tingué lloc el 10 de març de 1449 a Bagà 
(diòcesi de Barcelona).

Tot començà el 13 d’octubre de 1448, diumenge, al 
cementiri de la parròquia de Sant Feliu de Celrà, amb 
repic de campanes i llicència de Bartomeu Ribes, 
porter reial, quan tingué lloc la primera d’aquestes 
reunions. Segons consta a l’acta aixecada pels notaris 
Jaume Comas i Bartomeu Munt, hi assistiren: 

Panell informatiu a la plaça de l’Església de Celrà, inaugurat l’any 2014, que recorda un fet històric: la primera reunió del 
Sindicat Remença, el 13 d’octubre de 1448

Berenguer Guinart, Joan Ricard, Narcís (fill de 
Ricard), Pere Valls del Torrent, Pere Salvador, 
Guillem Bosser, Bartomeu Pou, Bartomeu 
Blanc, Guillem Milà, Pere Vermell, Pere Palau, 
Pere Julià, Miquel Llapart, Joan Caulera, Joan 
Valls del Torrent, Joan Sorts, Joan Barrera, 
Antoni Bascort de Palagret, Berenguer Ses-
peres, Antoni Quintana, Pere Ventura, Sebas-
tià Pagès de l’Aulina, Pere Pagès (fill), Bernat 
Valls demont, Joan Blanch, Joan Andre, Pere 
March, Antoni Simeó Camps, Antoni Ballell 
àlies Vidal, Bernat Cortada, Francesc Cor-
tada, Nicolau Cortada, Joan Valls demont, 
Francesc Bou, Pere Quintana, Bernard Gui-
tart àlies Vila, Bernard Guitart (fill), Llorenç 
Pagès àlies Aulina, Miquel Ventura, Bernard 
Milà, Pere Esteve àlies Bufart, Joan Maestre, 
Joan Maestre (fill), Pere Ferrer, Jaume Moler, 
Joan Noguera, Miquel Romeu, Joan Julià i 
Joan Cornellà.

A la parròquia de Sant Pere de Juià, a la reunió cele-
brada el mateix dia, hi compareixen:

Joan Seguer, Miquel Castelló, Guillem Pagès, 
Joan Llobet, Pere Foixà, Pere Llobet, Pere 
Palet, Pere Tallada, Guillem Foixà, Pere Ros 
(menor), Pere Ros, Antoni Sacosta, Guillem 
Nadal, Antoni Esteve des Puig, Andreu Palau, 
Martí Capell i Miquel Foixà.

A la parròquia de Sant Esteve de Bordils, el mateix 
dia 13, hi assisteixen: 

Bartomeu Salou, Arnau Julià, Joan Agustí del 
Vilar, Antoni Amorós, Pere Benet, Bartomeu 
Carrera, Bernard Esteve, Antoni Pujol àlies 
Mascarós de la Vila, Francesc Moner, Bernard 
Moret, Jaume Guillem de Riussec, Joan Benet 
àlies Vilella, Pere Dalmau de Riussec, Antoni 
Bosser, Joan Bosc, Eulàlia (esposa d’Antoni 
Mascarós de les cases demont), Beatriu (es-
posa d’Antoni Pujol àlies Mascarós de la Vila), 
Joan Salou, Bernat Celrà i Sebastià Gomis.

L’endemà, dilluns 14 d’octubre, tingué lloc la convo-
catòria dels pagesos de remença de la parròquia de 
Sant Joan de Mollet. Hi assistiren:

Bernard Masó, Bernard Aymerich, Antoni Ay-
merich (fill), Bernard Pagès àlies Berenguer, 
Pere Riera i Joan Andreu.

El mateix dia, a Flaçà, davant l’església de Sant Cebrià, 
hi compareixen: 

Vicenç Batlle, Pere Simón, Miquel Carrer, Pere 
Vilar, Jaume Perich de Ferreres, Pere Vinyals, 
Antoni Marquès, Bernard Robau, Berenguer 
Vilar àlies Roig, Pere Flaçà, Pere Costa, Bernard 
Fermí, Jordi Pere Miquel, Pere Roca, Antoni 
Julià de Ferreres, Joan Esteve, Pere Sarroca, 
Salvador Vidal, Andreu Ros, Jaume Ros àlies 
Castelló, Antoni Martí, Joan Llucià i Pere Ne-
gre.

El dia 16, a la parròquia de Sant Esteve de Madremanya, 
s’hi troben convocats: 

Bernard Bevia, Jaume Pagès, Pere Pagès (fill), 
Pere Vilar, Pere Esteve àlies Berenguet, Guillem 
Quintana, Joan Llabià, Pere Bassa, Jordi Mas-
sot, Francesc Mostera, Pere Verger, Pere Bou, 
Joan Roca de Bevia, Ramon Arnau de Miàs, 
Berenguer Domènec, Guillem de Portos, An-
tonio Garau, Joan Ferrer, Bernat Esteve àlies 
Juià, Joana (esposa de Pere Tomàs), Bernard 
Albert, Narcís Capdevila, Pere Torrent demont, 
Pere Guich, Francesc Vidal, Miquel Güell, Pere 
Casadevall, Llorenç Capella i Antoni Roig.

A la parròquia de Sant Martí Vell, també el dia 16 
d’octubre, hi són presents:

Joan de Noves, Pere Vilar de Palou, Pere Ba-
lle de Vilossa, Bartomeu Sala de Vilossa, Martí 
Ros àlies Ginesta de Vilossa, Martí Jofre àlies 
Estiu, Pere Vaquer, Pere Antoni Mir i Pere Balle.

Alguns lectors d’avui podran identificar en aquests 
llistats avantpassats inequívocs o altament probables.

Es desconeix per quin motiu, l’any 1448 s’escolliren 
Celrà i altres poblacions veïnes per inaugurar l’his-
tòric procés. Fos per la raó que fos, el fet, important 
i destacable, és que aquí tingué lloc la primera re-
unió de pagesos per reivindicar una llibertat que, 
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de forma lenta i continuada, havien perdut. Un pro-
cés, però, que conegué tota mena d’impediments, 
com per exemple la ferma oposició del capítol de 
la seu de Girona -important senyoria feudal ecle-
siàstica-, que prohibia les reunions al·legant que els 
remences eren els causants de totes les desgràcies 
que patia el país. Culminar el procés comportà un 
seguit de sagnants enfrontaments: les denomina-
des guerres remences de 1462-1472 i de 1485. Les 
reivindicacions dels pagesos de remença van fruc-
tificar finalment, 38 anys més tard de la primera 
reunió a Celrà, en la sentència arbitral de Guadalu-
pe de l’any 1486, quan, sota el regnat de Ferran el 
Catòlic i amb el pagament previ a les arques reials 
de l’import acordat (3 florins per mas), s’aboliren 
oficialment els mals usos i abusos. 

El de l’any 1448 fou el primer sindicat de la pagesia 
reeixit de la història d’Europa (França no ho aconse-
guí fins al 1789; Prússia, fins al 1807, i Rússia, fins al 
1861). Per primera vegada s’atorgava caràcter legal a 
una reivindicació camperola. 

LES ACTES PERDUDES I 
RECUPERADES (1448-2005) 
L’any 1954, Jaume Vicens Vives (historiador giro-
ní, estudiós del tema remença), en el llibre El gran 
sindicato remensa de 1488-1508, comentava la im-
portància que tindria poder comparar el cens con-
feccionat el 1488 amb les dades del que s’havia 
fet quaranta anys abans, l’any 1448, sota el regnat 
d’Alfons el Magnànim. Malgrat la recerca intensiva 
que va fer Vives per localitzar-lo, la memòria del 
sindicat d’Alfons el Magnànim continuava inèdita, 
perduda o guardada en un lloc no identificat. El 
1993, l’historiador nord-americà Paul H. Freedman, 
de la Universitat de Yale, publicà el llibre Els orígens 
de la servitud pagesa a la Catalunya medieval, en el 
qual deia que havia localitzat el document a l’Arxiu 
Municipal de Girona. Guardat dins un lligall amb el 
títol “2 llibres manuscrits de tema divers. Anys 1333-
1456”, res feia suposar que a l’interior s’hi guarda-
va un document tan valuós. Finalment, l’any 1999, 
l’Ajuntament de Girona em va donar la possibilitat 
de transcriure i traduir aquest manuscrit. Publicat el 
2005, el document resta ara a l’abast d’historiadors 
i persones interessades. 

REGISTRE DE LA MEMÒRIA DEL 
MÓN DE LA UNESCO (2013)
La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per 
a l'Educació, la Ciència i la Cultura), en el llistat de 
més de 300 obres escrites que es consideren patri-
moni intangible de la humanitat, recollides en un 
Registre de la Memòria del Món, hi inclou, des de 
2013, El sindicat remença de 1448, l’original del qual 
es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona. 

EL MONÒLIT DE CELRÀ (2014)

Per rememorar el fet que a Celrà, el 13 d’octubre 
de 1448, al cementiri adjunt a l’església de Sant 
Feliu, s’hi va celebrar la primera reunió del 
sindicat remença, l’Ajuntament de Celrà, en just 
reconeixement, hi erigí, l’any 2014, el monument 
que actualment s’hi pot contemplar.

Portada del llibre ‘El sindicat remença de l’any 1448’, 
transcrit i traduït per M. Mercè Homs i Brugarolas
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L’historiador nord-americà Paul H. Freedman va descobrir 
a principis dels noranta el manuscrit del Sindicat Remença, 
datat del 1448, perdut a Arxiu Municipal de Girona

ABUSOS 

Didatge. Dret del senyor de prendre la dona 
del pagès de remença per dida per als seus 
fills o per a altres.

Dret de prima nocte. Conegut com “dret 
de cuixa”, permetia al senyor mantenir re-
lacions sexuals amb la muller del pagès la 
nit de noces.

Dret de flassada. En morir el pagès, el senyor 
podia prendre la millor manta del cap de casa.

Dret d’alberga. Dret de fer-se hostatjar gra-
tuïtament a la casa del pagès una vegada a 
l’any. El nombre de persones i de cavalls i la 
quantitat d’aliments variava segons el lloc i 
les circumstàncies.

Dret senyorial. El pagès no podia vendre els 
productes que generava (blat, civada o vi) 
fins que el senyor no hagués venut els seus.

Dret de menja. Donar menjar als batlles.

Drets del castell. El pagès està obligat a fer 
guaita i reparació i obres del castell.

OBLIGACIONS

Caps trencats. Obligació de portar al senyor 
el cap d’un animal mort de forma accidental.

Llengua. Obligació del pagès de donar al sen-
yor la llengua de l’animal despenyat i mort.

Palla. Obligació del pagès de portar anual-
ment una quantitat de palla al castell.

Polls d’astor per alimentar els falcons, pa per 
als gossos, brocadella per als cavalls.

Els pagesos estaven obligats a portar al sen-
yor un nombre determinat de productes, 
com cuixes de carn salada, moltó, anyells 
joves, porc o ovelles joves, cistelles de raïm, 
cèrcols de bota, moles de molí, carbasses de 
vi, mel i cera.

PRESTACIONS PERSONALS O SERVILS

Jovades. Llaurar amb bou la terra del senyor 
durant un dia.

Jornades de sembra, de sega, de batudes, de 
veremes, de podades, de femades, de tragi-
nes… en terres dominicals.

M. Mercè Homs i Brugarolas
Historiadora i autora de

 ‘Llibre del Sindicat Remença de 1448’

MALS USOS 

Intestia. Dret del senyor feudal de cobrar 
part dels béns mobles i del bestiar quan un 
pagès moria sense haver fet testament. Si el 
pagès moria i deixava muller i fills, el senyor 
rebia la tercera part dels béns. Si deixava 
fills, però no muller, en cobrava la meitat. Si 
no deixava fills ni muller, la meitat era per 
al senyor i l’altra meitat per als parents, i si 
no hi havia parents, tot era per al senyor, 
tret dels drets que li corresponien a la dona. 
Quan el difunt era solter, el senyor en prenia 
la tercera part. 

Eixorquia. El senyor tenia el dret de cobrar 
la tercera part dels béns del pagès si aquest 
moria sense deixar fills. 

Cugucia. Si un adulteri comès per una 
dona es feia sense consentiment del marit, 
aquest i el senyor tenien dret a parts iguals 
sobre els béns corresponents a la dona. Si 
l’adulteri tenia lloc amb consentiment del 
marit, el senyor s’adjudicava la totalitat 
dels béns. Si la muller hi era obligada pel 
marit, aquesta conservava els seus propis 
béns i l’esponsalici (o dot) i tenia dret a di-
vorciar-se. 

Firma d'espoli forçada. Dret pecuniari del 
senyor per autoritzar que el pagès garantís 
el dot de la seva muller amb el mas.

Arcia o Arcina. El senyor podia exigir una 
part dels béns dels seus vassalls com a pe-
nalització pel fet que se’ls cremés el mas on 
residien o la collita.

Remença. Import que havien de pagar 
els pagesos per poder deixar la terra que 
treballaven i traslladar-se a un altre indret i 
dependre d’un altre senyor. El preu ordina-
ri de la redempció d’una donzella consistia 
en dos sous i vuit diners. Per als iuveni ho-
mines el preu era la tercera part dels seus 
béns mobles. 
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P E N S A M E N T S C O N F I N A M E N T

Per què 
hem sortit 
al balcó?
Em disculpareu, veïns i veïnes del 
polígon residencial de Celrà, ...que 
m’heu acompanyat durant tot el 
confinament, perquè aquest text 
parla de vosaltres, de tot allò que he 
vist des de la meva finestra indiscre-
ta i el meu balcó. 

La primera accepció del Diccionari de la llengua ca-
talana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix veí o 
veïna com: “Que està situat a prop.”

Els veïns que convivim en un bloc de pisos normal-
ment només ens saludem a l’ascensor, a la porta 
d’entrada, al garatge. Ens veiem sortint amb bicicleta 
els caps de setmana o ens sentim paret per paret. No 
obstant això, som persones que només formem part 
d’un “hola” i un “adeu” cordials.

Però durant l’època del confinament els veïns s’han 
convertit en una altra “cosa” i hem recuperat el veï-
nat, que és, segons diu la seva definició, el “conjunt 
de veïns d’un poble, d’un barri, d’un carrer”. 

Potser el més significatiu del veïnat es podria re-
sumir en una hora concreta: les vuit del vespre. 
Hem necessitat sortir al balcó per aplaudir amb el 
veïnat i veure que darrere les parets dels edificis, 
els balcons, les finestres, les persianes i les corti-
nes també hi havia gent que eren els nostres veïns 
i veïnes. 

Al polígon residencial, per exemple, a les vuit del 
vespre no només se sortia a aplaudir el personal 

sanitari, farmacèutic i tot aquell 
que era un servei essencialíssim 
i sortia a treballar, sinó que s’ani-
mava l’ànim, valgui la redundàn-
cia. I es difuminava, una mica, el 
sentiment d’aïllament i de silen-
ci, molt estrany en aquesta zona 
de Celrà.

Però què hi busquem, en els 
aplaudiments? Què hi busquem, 
en la música compartida als 
balcons?

“La tendresa i el plaer de la convi-
vència ens reconforta”, deia l’an-
tropòloga argentina Rita Segato. 

I crec que és aquesta la frase que 
em respon. És en l’àmbit social, 
amb la tendresa que trobem en els 
altres, les abraçades, les paraules, 
els gestos, i sobretot el cos, que de 
cop ens adonem de qui som. 

I, d’això, ens n’havíem oblidat, 
que les persones “situades a 
prop” també ens donen aquesta 
medecina. 

Per això necessitem el veïnat, 
que és, bàsicament, la comuni-
tat i el lloc on vivim. I també que 
els focs de Festa Major es vegin 
des de totes les cases i fines-
tres, i que el grup de masovers 
i masoveres proposi una cançó 
que soni a tot el poble. I que ens 
uneixin imatges i vídeos a les 
xarxes, i tants i…, i…, i… que 
han fet que ens sentíssim part 
d’un lloc i no de res. 

Que ens sentim part d’un lloc. I no 
de res. 

Èlia Borràs Güibes
Fotografies de Martí Navarro

«Potser el més 
significatiu del 

veïnat es podria 
resumir en una hora 

concreta: les vuit 
del vespre. Hem 

necessitat sortir al 
balcó per aplaudir 

amb el veïnat i 
veure que darrere 

les parets dels 
edificis, els balcons, 

les finestres, les 
persianes i les 

cortines també hi 
havia gent que eren 

els nostres veïns i 
veïnes».
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R A D I O G R A F I E S T E M P S  D E  P A N D È M I A

En Carlos de Can Míliu de Sant Joan de Mollet darrera el mostrador

La brigada de Celrà desinfectant els carrers durant el confinament

L’Esteve Costa, agutzil de Flaçà, repartint mascaretes casa per casa

Lliurament de mascaretes al CAP de Celrà

Fotografies de Martí Navarro
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Mollet, terra de 
músics de cobla
UN POBLE ON LA MÚSICA S’OBRE CAMÍ

Sant Joan de Mollet no té la renda per càpita més elevada de Catalunya, però 
potser és una de les viles del país amb més músics de cobla en relació a la 
seva població. En són quatre, i per a un poble que ronda els 500 habitants la 
proporció és d’un músic de cobla per cada 125 vilatans. És com si a Girona hi 
visquessin 800 músics de cobla professionals o a Barcelona hi hagués 12.800 
intèrprets, que omplirien les graderies de l’estadi de Montilivi. A Sant Joan 
de Mollet, la música de cobla s’encarna en quatre persones. En aquests qua-
tre perfils, us presentem un bocí de la seva vida i un pessic dels seus pensa-
ments. Intentem plasmar com interpreten la vida a través de la seva passió i 
de la seva professió.

I N T È R P R E T SR E P O R T A T G E

L’Alfons Miàs remenant les partitures. Fotografia de Martí Navarro

Tranquil·lament, pausadament, comença a ex-
plicar la seva vida professional. Recorda que als 
17 o 18 anys va anar a Bordils a trobar-se amb en 
Desiderio Brugués, Deri. “Era el representant de 
l’Orquestra Catalunya. A més de músic, era el car-
ter del poble. En aquell temps hi havia músics a 
cada poble, i Bordils era un país de músics.” Miàs 
va començar a l’Orquestra Catalunya i després va 
anar a la Principal de Figueres durant un any. En 
acabar, va anar a l’Orquestra Iris i s’hi va estar un 
any més. Després de l’etapa a l’Iris, recorda amb 
satisfacció, i orgullós, que va pujar de categoria. 
“Em va contractar l’Orquestra Amoga de Vidreres. 
Llavors hi havia cinc o sis orquestres bones que 
tocaven també sardanes, i aquesta era de les pe-
tites, però també era de primera divisió”, m’expli-
ca tot fent un somriure.

A l’Amoga, hi va tocar durant deu anys. Aquella 
va ser l’època en què va començar a fer sarda-
nes. Era als anys seixanta, recorda. Seguia lliçons 
d’harmonia a Cassà de la Selva, i s’estava al res-
taurant Can Magí de Vidreres, on tenia llogada 
una habitació que compartia amb un noi que 
tocava al Relicari de Lloret de Mar: l’Antoni Mas. 
Recorda que era bon músic i que va ser el com-
positor d’“El canó de Palamós”. Va ser qui el va 
engrescar a compondre sardanes. La inspiració li 
va venir quan tocava amb l’Amoga i van passar 

una temporada a Tàrrega. S’hi van estar uns vint 
dies, tot i que el més normal eren tres. “Una de les 
nits a Tàrrega, des de l’habitació, mig endormis-
cat, vaig sentir el tren que arrencava: pam, pam, 
pam, pam. ‘Veus’, vaig pensar, ‘si fos a casa, a l’es-
tiu, com ara, que dormia amb la finestra oberta, 
sentiria el tren de Flaçà quan arrenca: xup, xup, 
xup…’ Això em va inspirar i vaig fer una sardana. 
La vaig anomenar ‘El cavall de ferro’, una de les 
que va tenir més èxit. Després en van venir altres, 
i van tenir bastant d’èxit també.”

Al cap de deu anys va plegar de l’Amoga i va anar 
a tocar amb un conjunt de Figueres que es deia 
Veracruz, un dels més bons que hi havia alesho-
res. Al mes de setembre, quan els càmpings i els 
hotels ja eren tancats, els van dir que el divendres 
o el dissabte havien d’anar a  tocar a Calella de 
Barcelona, en un hotel. Ell tocava la trompeta i el 
violí al mig de la pista, i la gent l’escoltava. Al cap 
d’uns dies, el representant els va fer anar a tocar 
sis mesos a Benidorm. Normalment els contrac-
tes amb conjunts o orquestres es feien per a tota 
la temporada i no podies plegar, però van signar 
un contracte segons el qual si en Fonso plegava 
li havien de pagar la meitat del que guanyava, i 
si el representant el feia fora havia de pagar a en 
Fonso la meitat del sou acordat. Finalment es va 
decidir i hi va anar.

Alfons Miàs, 
viure per a la música i 
de la música
Rebo una trucada en què em diu que accepta de bon grat l’entrevista que li he 
proposat per a La Llera. És l’Alfons Miàs, en Fonso, de Sant Joan de Mollet (quan 
vivia a Salt i li preguntaven d’on era, deia: “Visc a Salt, però soc de Sant Joan de 
Mollet”) i músic de professió.
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Tocava sobretot per a estrangers. De vegades li por-
taven una copa de xampany i aleshores ell anava a 
tocar el violí a la taula on li havien ofert el xampany. 
Ho recorda como un fet gratificant. “Això sí, havíem 
d’anar mudats com uns putes, amb esmòquing in-
clòs, i encara el conservo”, diu fent la rialla. 

Quan va haver acabat la temporada, va tornar a 
Salt. Com que li agradava més la musica de con-
junt, va anar a tocar tres o quatre mesos en un 
conjunt de França. De tornada a Catalunya, va 
tocar una temporada amb l’Orquestra Girona. 
Recorda que van actuar durant quatre anys al 
Relicari de Lloret, una de les sales de festes més 
importants de la Costa Brava. Tocaven cada dia 
des de Pasqua fins a l’octubre. Abans, però, havia 
tocat amb els Súpers de Cassà en una sala de Tos-
sa que en deien El Ruedo. La majoria del públic 
era estranger. També s’hi tocava flamenc. Cada 
dia anava i venia de Lloret. Ell anava fins a Cassà, i 
de Cassà a Lloret amb el cotxe del cap. 

A l’hivern, es passaven tres mesos gairebé sense 
tocar. Un dels pocs dies que tocaven ho van fer 

en un ball de nit de Cassà, que és d’on eren els 
Súpers. Al cap d’uns dies el va trucar en Marcel 
Rahola, el representant de la Selvatana, i li va de-
manar si l’any següent li agradaria anar a tocar 
amb ells. Era tornar a una orquestra de prestigi, 
a la primera divisió, perquè aleshores les orques-
tres que tallaven el bacallà eren La Principal de la 
Bisbal, la Selvatana i Montgrins. 

Finalment va acceptar anar-hi. Hi va estar uns 
set anys. De nou, es va engrescar a fer sarda-
nes. Un dia va trobar un sardanista que era de 
Roses i li va preguntar si ja tenien la sardana de 
l’aplec de Roses per a l’alcaldia. En Fonso li va 
dir que no en sabia res, i el sardanista amic li va 
contestar: “Totes les cobles han de portar una 
sardana d’estreno.” Cada cobla tocava la seva i el 
públic era qui votava la millor. En Rahola li va dir 
que ho comentaria a en Fontàs, que era un gran 
compositor (una de les seves composicions li 
va valer el primer premi al Palau de la Música 
Catalana de Barcelona). Va dir que ho diria a en 
Pere, però era professor i no podia perquè te-
nia exàmens. “Doncs ho demaneu a en Miàs.” 

L’Alfons Miàs tocant el violí. Fotografia de Martí Navarro

L’Alfons va comentar que feia 
temps que no en feia. “I no en 
tens cap de feta?”, li va pregun-
tar. “Sí”, va dir l’Alfons, “en tinc 
una que vaig fer quan tocava 
amb la Girona”. En Rahola li va 
dir que la portés, però sense dir 
que era feta de feia temps. Evi-
dentment, en cap moment van 
comptar de ser els guanyadors. 
La van escoltar diverses vega-
des i semblava que agradava. 
“Comptàvem que seria l’última 
i vam guanyar el primer premi.” 
Un pianista que tocava amb la 
Caravana els va arribar a dir que 
havia fet una sardana i que no 
hi tenien res a fer. “Ja ho senti-
rem”, va dir en Fonso. També hi 
eren La Principal de la Bisbal i 
una cobla de Barcelona de re-
nom. “La segona que va treure 
més vots en va tenir uns 80, i 
nosaltres uns 400. Vam arrasar.” 
Ara cada any, per l’aplec de Ro-
ses, la toquen. 

A partir d’aquella feta, va rebre encàrrecs de 
compondre sardanes per a tothom. A Cassà hi 
tenia gent gran que eren amics i li van dir: “Es-
colta, Fonso, ens hauries de fer una sardana.” 
“En vaig fer una que es deia ‘Tres avis joiosos’. 
Eren tres avis i ells hi van posar el nom. Gràcies a 
Déu llavors no em costava gaire fer una sardana, 
tenia facilitat per fer-les. Era més fàcil fer un ball 
que una sardana.” 

Els últims passos els va fer a la Costa Brava, com 
a solista de violí i de trompeta, llogat per en Jua-
nals, el representant de la Costa Brava. En Fonso 
hi va entrar com a solista. Primer trompeta als 
balls i solista amb el violí, hi va estar uns dotze 
anys. Aquí va ser on va deixar la carrera com a 
músic professional i es va jubilar. Un cop jubilat, 
el va anar a veure en Calsina, representant del 
Foment de la Sardana de Torroella. Li va dema-
nar si podria anar a fer un parell d’audicions de 
sardanes com a trompetista. Feia temps que no 
tocava. Tot i això, hi va anar quatre o cinc anys. 

Va plegar de tocar perquè no li sortia a compte. 
Tot i això, encara el va venir a buscar La Princi-

pal de Porqueres perquè s’havia 
quedat sense segon trompeta. 
“Ja vindré”, els va dir, “però tin-
gueu en compte que hauré de 
fer una mica de llavi [entrena-
ment], que deien els músics”. 
Hi va tocar un parell d’anys i 
va plegar per la mateixa raó. 
La jubilació era escassa i toca-
va per 20-25 euros. Ell hauria 
continuat, perquè li agradava, 
però…

Encara a dia d’avui, de tant en 
tant, el seu buf fa sentir les 
dolces melodies de la sardana. 
M’acaba explicant que als 13 
o 14 anys portava la llet que 
munyien a casa seva, a Flaçà, 
per repartir-la. Un dels repar-
timents el feia a casa d’en Xi-
berta. A la porta hi havia un 
rètol que deia que oferien 
classes de repàs: lletres, núme-
ros, francès i anglès, i al f inal 
de la llista hi sortien les clas-
ses de música. Hi va anar una 

temporada per aprendre de lletra i números, 
una hora i mitja per classe. També va estudiar 
francès. Plegant de francès, n’hi havia dos o 
tres que anaven a música, i es va dir: “Ostres, 
m’agradaria molt ser músic. Allò que tens l’es-
perit de saber coses.” 

Així va ser com es va engrescar amb la música. 
La música era el que en Xiberta tenia més fluix, 
i va decidir anar amb en Ferran Jofre de Bordils, 
que tocava el violí i era un dels millors. “Havia 
tocat a tot Catalunya, era un home fantàstic”, 
recorda. “Al cap d’un any d’estudiar per a músic, 
va venir en Deri a buscar-me, i ja som al principi, 
on hem començat.” 

Per acabar, em recorda que són molts els anys 
que ha fet de músic, uns seixanta, i que li han 
fet moltes entrevistes, però aquesta és la que 
més il·lusió li ha fet. “La Llera són de casa. És una 
revista que considero molt propera a mi, i amb 
bons professionals.”

Miquel Parramon

«A Cassà hi tenia 
gent gran que eren 

amics i li van dir: 
“Escolta, Fonso, ens 
hauries de fer una 
sardana.” “En vaig 

fer una que es deia 
‘Tres avis joiosos’. 
Eren tres avis i ells 

hi van posar el nom. 
Gràcies a Déu llavors 
no em costava gaire 

fer una sardana, 
tenia facilitat per 

fer-les. Era més fàcil 
fer un ball que una 

sardana».
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Lluís Coll, 
el tible de Mollet
La Flama de Farners havia de tocar el 22 de març en una residència geriàtrica 
de Santa Coloma de Farners. Era el primer concert d’una temporada que co-
mençava a ballar el dimecres de Cendra i que, arran de la crisi sanitària de la 
Covid-19, difícilment podrà comptar ni llargs ni curts. La cobla farnesenca no 
només va haver de renunciar a aquesta estrena, sinó també -per primer cop en 
gairebé cinquanta anys de vida- a l’aplec de Santa Coloma, que s’escau l’últim 
diumenge d’abril. I a totes les actuacions d’un calendari molt atapeït. 

Lluís Coll Pujolar, fill de Can Mariano Soler, a Sant 
Joan de Mollet, és el tible de La Flama de Farners. 
Des que dura el confinament, cada dia dedica 
entre una hora i una hora i mitja 
al tible i una altra hora llarga al 
clarinet, que va ser el seu primer 
instrument. Estudia, entre d’al-
tres, una sardana de lluïment de 
Florenci Mauné. Fa tres mesos 
que la cobla assaja amb la nova 
plantilla per preparar les peces 
que incorporarà al seu repertori. 

La Flama de Farners encara escal-
fa gràcies al grup de Whatsapp. 
Alguns dels companys d’en Lluís 
Coll són professors de música i 
ara han de fer les classes per vide-
oconferència. Altres tenen feines 
diverses i n’hi ha que treballen 
des de casa. Ell es dedica exclusi-
vament a la música.

VOCACIÓ PRECOÇ I 
SÒLIDA FORMACIÓ
En Lluís neix l’1 de maig de 1985. 
A primària, a l’escola de Flaçà, 
la flauta dolça no li desagrada 

gens. La família no té tradició musical, però sí 
molta afició per les sardanes. Als set anys aprèn a 
ballar-ne a Flaçà, a les classes per a mainada que 

imparteixen Enric Agustí i Joa-
quim Nonell, i durant sis o set 
anys participa en les ballades de 
cap de setmana. En té nou quan 
l’inscriuen a l’Escola de Música de 
la Bisbal, que ha obert una aula a 
la rectoria de Flaçà. Comença fent 
solfeig i clarinet i dos anys més 
tard arrenca els primers sons del 
tible, un instrument de vent de la 
família de l’oboè, més petit que 
la tenora. El pare d’en Lluís (Joan 
Coll, que el curs 2009-2010 va 
ensenyar a repartir en unes sessi-
ons al local social de Mollet que 
no van tenir continuïtat) s’estima 
més que faci tenora, però el pro-
fessor, Salvador Parés, li fa veure 
que, com que el tible té menys 
estudiants, serà més fàcil trobar-li 
sortida. I el convenç. Quatre anys 
més tard, quan en té tretze, en 
Lluís inicia una etapa d’estudis a 
l’Escola de Cobla Comarcal Con-
rad Saló de la Bisbal d’Empordà. 
El seu nou professor de tible és 
Salvador Frigola.

«A primària, a 
l’escola de Flaçà, 
la flauta dolça no 
li desagrada gens. 

La família no té 
tradició musical, 

però sí molta afició 
per les sardanes. 

Als set anys aprèn 
a ballar-ne a Flaçà, 

a les classes per 
a mainada que 

imparteixen Enric 
Agustí i Joaquim 

Nonell, i durant sis o 
set anys participa en 
les ballades de cap 

de setmana».

L’any 2001, a mitja temporada, 
comença a tocar amb la Cobla 
La Principal de Porqueres. És un 
adolescent de setze anys que 
comparteix assajos i audicions 
amb músics veterans, alguns 
dels quals han viscut l’època 
daurada de la cobla-orquestra 
que Jordi Lara transformarà en 
esplèndida literatura a Una mà-
quina d’espavilar ocells de nit. Al 
febrer del 2004 deixa La Princi-
pal de Porqueres i s’incorpora 
a la Cobla Baix Empordà de Pa-
lamós, on coincideix amb Anna 
Costal, que el passa a buscar 
amb cotxe per anar plegats als 
assajos i que, molts anys des-
prés, s’acabarà establint a Mollet. Entre el 2004 i 
el 2010 estudia al conservatori Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, on obtindrà el grau profes-
sional de tible. Hi té de professor Josep Gispert 
-tenora solista de La Principal de la Bisbal durant 
gairebé trenta anys- i hi continua els estudis de 

clarinet. Al febrer del 2008 inicia 
l’etapa de La Flama de Farners, 
una formació molt consolidada 
que actua sobretot a les comar-
ques gironines, al Vallès Oriental, 
al Maresme nord i, almenys un 
cop l’any, a Barcelona ciutat.

Però la formació acadèmica no 
s’atura. El 2010 en Lluís entra 
a l’ESMUC (Escola Superior de 
Música de Catalunya), on té de 
professora l’Anna Costal, que 
imparteix l’assignatura de “Mú-
sica catalana dels segles XIX i 
XX”, i al cap de quatre anys obté 
el grau superior de Música en 
l’especialitat d’Interpretació 

d’Instruments de Música Tradicional. Coll re-
corda que a gairebé tots els cursos de l’ESMUC 
només eren dos els estudiants que tenien el ti-
ble com a instrument principal. A l’assignatura 
d’“Instrument complementari” va continuar per-
feccionant el clarinet.

En Lluís Coll. Fotografia de Martí Navarro
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«Al febrer del 2004 
deixa La Principal 

de Porqueres i 
s’incorpora a la 

Cobla Baix Empordà 
de Palamós, on 

coincideix amb Anna 
Costal, que el passa 
a buscar amb cotxe 

per anar plegats 
als assajos i que, 

molts anys després, 
s’acabarà establint a 

Mollet».
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Tancada la carpeta de l’ESMUC, 
on va escriure treballs de recerca 
tan variats com un sobre el ball 
dels pabordes de Sant Joan de 
les Abadesses i un altre sobre el 
rai i les relacions musicals i cultu-
rals entre Algèria i França, n’obre 
dues més: el màster La Música 
com a Art Interdisciplinari, orga-
nitzat a tres bandes per la ma-
teixa ESMUC, la UB i la URV, i el 
màster en Arxivística i Gestió de 
Documents a l’Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Docu-
ments (UAB), les pràctiques del 
qual va acabar al juliol del 2019. 
També té estudis de Magisteri 
Musical. 

LA SARDANA
PROGRESSA 
ADEQUADAMENT?

Coll considera que la sardana 
està estancada, que costa que 
creixi. No s’ha de patir pel futur 
dels intèrprets, perquè hi ha for-
ça estudiants d’instruments de cobla i estan cada 
cop més ben formats, però els organitzadors dels 
aplecs i els balladors es fan grans i no tenen re-
lleu. Li pregunto per la renovació de la sardana, 
que fa una colla d’anys va intentar, sense gaire 
èxit, Santi Arisa, i em diu que no ha tingut con-
tinuïtat. La Cobla Sant Jordi ha aconseguit que 
el públic de Roger Mas i el del flamenc confluei-
xi amb el de la sardana, però, més enllà dels CD 
que en surten, no s’arriben a programar gaires 
concerts. I em parla també de la Cobla Marinada 
de Badalona, que va arranjar sardanes de Vicenç 
Bou, un compositor clàssic de la literatura per a 
cobla, per donar una sonoritat i un aire nous a 
aquestes peces.

La Flama de Farners ha participat en algunes 
propostes de fusió. El 2018, per exemple, va 
fer una doble actuació al festival de dansa 
d’arrel tradicional Ésdansa, de les Preses. A 
principis d’agost tenen programat un concert 
al festival Amb So de Cobla de Palamós en col-
laboració amb una cantant de fados catalana, 

Núria Piferrer (de nom artístic 
Névoa), un projecte del qual 
hauria de néixer un disc. Els ar-
ranjadors encara treballen en 
les cançons, però en Lluís no té 
clar que l’actuació s’arribi a fer. 

La cobla farnesenca ha enregis-
trat diversos CD, que ells matei-
xos venen als concerts. L’últim 
és del 2013 i és fill del concert 
“Els Països Catalans canten”, 
programat al Festival de la Por-
ta Ferrada de Sant Feliu de Guí-
xols, on La Flama va acompa-
nyar les veus de Miquel Gil (País 
Valencià), Miquela Lladó (Illes 
Balears), Pascal Caumont (Cata-
lunya del Nord) i Ramon Manent 
(Principat).

LA DIFUSIÓ DE LA 
SARDANA
En Lluís afirma que la Confede-
ració Sardanista de Catalunya, 
que gestiona el completíssim 
Portal Sardanista, treballa molt 

activament perquè la sardana tingui presència 
en els mitjans de comunicació. Potser cada vega-
da més, diu, en surten notícies a TV3, i la sardana 
no ha perdut mai el favor de la ràdio. Catalunya 
Ràdio emet el programa “So de Cobla” cada dis-
sabte, i continuen essent moltes les emissores 
municipals (ara sovint per Internet) que aposten 
per la sardana. A la dècada dels noranta, i fins 
al 2005, FM Ràdio Sant Joan de Mollet també en 
va emetre cada diumenge al matí. Lluís Coll hi va 
col·laborar.

Els pares i els avis d’en Lluís van viure uns temps 
en què, a Mollet, s’hi feien més ballades que no 
pas ara, perquè, a banda de la Festa Major i de 
la festa petita, també hi havia la de la German-
dat de Pagesos. El 29 d’agost La Flama de Farners 
està llogada a la Festa Major de Mollet, on encara 
no ha tocat mai. Hi sentirem refilar el flabiol, a la 
plaça de Lluïsa Ros?

David Guixeras Olivet

«Coll considera 
que la sardana 
està estancada, 
que costa que 

creixi. No s’ha de 
patir pel futur 

dels intèrprets, 
perquè hi ha 

força estudiants 
d’instruments 

de cobla i estan 
cada cop més ben 
formats, però els 

organitzadors 
dels aplecs i els 
balladors es fan 
grans i no tenen 

relleu».

Com a músic de la cobla Vila d’Olesa, s’enfronta al 
mal tràngol de perdre tota la temporada de prima-
vera i estiu, quan es concentren la majoria d’aplecs 
i actuacions. En els vint anys que fa que forma part 
del món sardanista, mai s’ha enfrontat a una situació 
semblant. L’escenari posterior tampoc es presenta 
gaire esperançador, amb una previsió de concerts 
amb públic restringit i prohibició d’aglomeracions, 
regles contràries al ritual típic de la sardana.

Com a musicòloga i professora de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC), el confinament 
també ha transformat la seva feina. Ha viscut set-
manes molt denses centrades a adaptar les classes 
presencials a la connexió virtual. I, sobretot, amb 
l’objectiu d’adaptar-se a les circumstàncies dels estu-
diants en situacions més precàries que no compten 
amb dispositius propis ni wifi per connectar-se a les 
classes. Tot i això, reconeix que ha tret aprenentatges 
positius de la nova relació telemàtica amb l’alumnat.

Més enllà de l’afectació professional, la calma del 
poble i una casa amb jardí han ajudat l’Anna a pas-
sar una reclusió obligatòria més confortable, re-
coneix. Una tranquil·litat buscada quan va venir a 
viure a Mollet amb la seva parella. Però la primera 
relació amb el municipi ve de fa molt temps i també 
està lligada a la música, quan passava amb el cotxe 
a recollir un altre intèrpret del poble, en Lluís Coll, 
per anar als concerts de la cobla Baix Empordà, en 
la qual tocaven tots dos.

UNA INFANTESA ENVOLTADA 
D’INSTRUMENTS
Després de créixer entre guitarres, acordions i pia-
nos, la infantesa de l’Anna no es pot entendre sense 
la música. Nascuda el 1981 a Girona, des de ben pe-
tita va començar a estudiar música. Amb onze anys 
ja feia concerts d’havaneres, cançó catalana i balls 
de festa major amb l’orquestra familiar i voltava per 
les comarques gironines i altres indrets de Catalun-
ya. Ja feia un temps que havia començat a tocar la 
flauta travessera a l’escola El Tamborí.

Va continuar la formació musical al conservatori 
Isaac Albéniz de Girona, on va cursar dos graus pro-
fessionals de flauta travessera i de tenora, l’instru-
ment que encara l’acompanya. La seva precocitat 
va continuar més enllà de l’orquestra familiar, ja que 
compaginava els concerts amb la Capella Polifònica 
de Girona, una coral que li va permetre viatjar per 
Europa i ampliar coneixements de cant.

Ja de més gran, la passió per la música la va por-
tar a inclinar-se per estudiar el primer cicle de la 
llicenciatura d’Història de l’Art a la Universitat de 
Girona. Va completar la resta del grau amb l’es-
pecialització en Història i Ciències de la Música a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 2006 
va començar un doctorat amb la beca de Forma-
ció de Professorat Universitari, i a finals del 2010 
va entrar com a professora a l’ESMUC, un vincle 

Anna Costal i Fornells, 
una vida lligada a la 
música popular
La incertesa que s’ha apoderat del sector cultural a causa de la Covid-19 també ha arri-
bat a Sant Joan de Mollet. Un poble petit, però ple de músics que s’han vist obligats a 
aturar l’activitat en sec just abans de començar la temporada amb més concerts i actu-
acions. A l’Anna Costal i Fornells, la pandèmia l’ha afectada des d’un doble vessant.
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amb l’ensenyament que també té un origen fami-
liar, per la influència de la seva tia. L’Anna recorda 
emocionada una habitació a casa dels avis amb 
una gran pissarra que anomenaven “la classe”, on 
li van inculcar una vocació per la pedagogia que 
encara conserva. 

UNA DOBLE PROFESSIÓ

Durant l’etapa del doctorat, entre el 2006 i el 2010, 
comença a col·laborar amb en Jaume Ayats, mu-
sicòleg, actual director del Museu de la Música de 
Barcelona i una de les figures amb més influència en 
la seva carrera. Treballen conjuntament en la recer-
ca sobre cants polifònics de tradició oral del Pirineu 
català, la qual cosa li permet conèixer la branca et-
nomusicològica de la investigació. 

A partir del 2009, publica articles i llibres abans de 
centrar-se en la redacció de la tesi doctoral. Els inicis 
amb l’orquestra familiar tocant música d’àmbit po-
pular i tradicional també marquen la seva recerca 
musicològica. Ella mateixa reconeix que una pre-
gunta l’acompanya des de jove: “Per què la músi-
ca que jo interpreto no apareix als llibres d’història 
de la música?” Un dubte que va respondre a la tesi 
doctoral, en la qual feia un retrat sonor i social dels 

balls de moda al segle XIX a l’Empordà, a partir de la 
ciutat de Figueres i del personatge de Pep Ventura.

Doctorada en Musicologia per la UAB, continua la 
recerca sobre els cants de tradició oral a Catalunya 
i a Còrsega. A més, s’implica en nous projectes rela-
cionats amb la història, composició i interpretació 
de la música catalana de l’època contemporània. 
També publica Això no és una biografia de Pep Ven-
tura (Editorial Gavarres, 2018), un resum de la tesi en 
què parteix de l’obra del compositor per fer un es-
tudi musical dels balls de moda del segle XIX.

Després d’anys de recerca, l’Anna s’integra al Grup 
d’Investigació i Creació Musicals de l’ESMUC i im-
pulsa projectes especialitzats en el patrimoni mu-
sical català. A més, investiga amb un grup de musi-
còlegs gironins autoanomenat “el Clan del Xuixo” i 
publiquen articles i llibres conjunts, els més recents 
una monografia sobre la figura de Xavier Cugat i 
Mingall (Ajuntament de Girona, 2016) i una altra 
sobre el centenari de l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Olot (Institut de Cultura d’Olot, 2019). Actual-
ment té entre mans la publicació de l’epistolari i el 
catàleg musical de Josep Anselm Clavé, un projecte 
amb l’Stony Brook University de Nova York. Prepa-
ra un homenatge amb motiu del bicentenari del 
naixement del compositor, l’any 2024.

L’Anna Costal. Fotografia de Martí Navarro

LA COBLA, UN 
MÓN MASCULÍ
Després de començar to-
cant la flauta travessera i 
d’un breu pas pel piano, 
l’Anna s’interessa per la 
tenora, un instrument 
que la torna a vincular 
amb la música tradicional. 
Després de set tempora-
des a la cobla Baix Empor-
dà, en què coincideix amb 
en Lluís Coll, decideix 
anar-se’n a la cobla Vila 
d’Olesa. El canvi li permet 
observar la diferent ma-
nera de viure la sardana a 
les comarques gironines i 
a Barcelona.

Explica que l’ofici de músic 
de cobla a la demarcació 
de Girona està molt lligat a 
tots els actes de les festes majors. En canvi, a Barce-
lona existeix una desvinculació entre el món de la 
sardana i la festa en general. Per tant, els músics de 
cobla acostumen a estar lligats a l’àmbit acadèmic i 
també toquen en bandes o altres agrupacions ins-
trumentals. Ambients desiguals en cada territori i 
unes diferències que també es fan evidents pel que 
fa a com ho viu com a dona. 

En un sector absolutament masculí, reconeix que la 
professió continua molt dominada pels homes. Ho 
atribueix a la tradició històrica i a qüestions pràc-
tiques de l’ofici, ja que fins fa poques dècades era 
impensable que una dona pogués dormir tres nits 
seguides fora de casa, com havien de fer els músics. 
També explica que, encara avui dia, moltes com-
panyes acaben abandonant la carrera d’intèrprets, 
sobretot si són mares. El motiu: la incompatibilitat 
entre assumir les càrregues familiars i una vida labo-
ral que t’ocupa tantes hores, també els caps de set-
mana. Una pèrdua de talent que no succeeix entre 
els homes.

L’Anna destaca la lleugera incorporació de les dones 
a les cobles des dels anys vuitanta del segle XX, però 
remarca que encara són una minoria i que la majo-
ria tenen menys de quaranta anys. Malgrat la nova 
tendència, encara ha d’aguantar que l’assenyalin i els 

comentaris masclistes que posen en dubte les seves 
capacitats com a intèrpret pel fet de ser dona. Però és 
optimista i posa en valor la xarxa que han creat amb 
la resta de companyes intèrprets que conviuen amb 
situacions similars.

A la passió que sent pel món de les cobles, hi afe-
geix l’entusiasme que sent en pujar dalt d’un esce-
nari i fer ballar la gent. A dia d’avui, és la represen-
tant de la seva cobla i també prepara els repertoris. 
De fet, està convençuda que el futur del món sarda-
nista està assegurat, malgrat que pateix pel relleu 
generacional dels músics de cobla. Un demà marcat 
pels efectes de la Covid-19, que intentaran superar 
gràcies a la unió del sector. 

De moment, l’Anna Costal i Fornells continuarà en-
feinada entre les classes de l’ESMUC i els projectes 
de recerca que té en marxa. Però, sobretot, seguirà 
esperant tornar a recórrer centenars de quilòmetres 
des de la seva casa a Mollet fins als pobles i les ciu-
tats on fa concerts. Significarà que es poden cele-
brar els aplecs i les festes majors i també que podrà 
gaudir de la seva passió: tocar la tenora amb la co-
bla Vila d’Olesa.

Oleguer Cebrià Salvador

L’Anna tocant la tenora. Fotografia de Martí Navarro
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És un home de veu fonda i reposada, sense estri-
dències ni vacuïtats, i hem estat parlant de la mú-
sica i de la cobla, dels seus respectius futurs i, és 
clar, també de Sant Joan de Mollet. Actualment és 
coordinador pedagògic i professor de tible de l’Es-
cola Municipal de Música Conrad Saló de la Bisbal 
d’Empordà, instrumentista de tible de la cobla La 
Principal del Llobregat i professor de tible del Con-
servatori de Música de Girona, del Centre Autorit-
zat d’Ensenyaments Artístics de l’Escola de Música 
de Palafrugell i de l’Aula de Música Tradicional de 
Salt. Però per sobre de tot és músic i, m’atreviria a 
dir, humanista. La persona, l’ésser humà que crea, 
toca, sent i balla la música és l’eix del seu univers vi-
tal i artístic, un món vital de música (com la poesia) 
carregat de futur.

L’INHERENT CANVI EN LA VIDA DEL 
MÚSIC 
Diríem que el fet de moure’s és intrínsec al fet de 
ser músic. És un fet habitual, i és el seu cas. La seva 
trajectòria començà en una cobla de la Catalunya 
del Nord, després passà a l’Orquestra Miramar i a la 
Cobla Baix Empordà, on va romandre sis anys. De 
totes aquestes formacions, en guarda un magnífic 
record pel que representen de descobriment de 
gent fantàstica, que continuen essent amics seus.

De l’etapa a la Cobla Baix Empordà recorda que, 
amb vint-i-tres o vint-i-quatre anys, durant una 
actuació, es va fer aquesta reflexió: “L’any que ve 
seràs en aquest mateix poble fent aquesta mateixa 
feina.” “Ostres”, es va dir, “aquí passa alguna cosa”, i 

és que es va adonar de seguida que necessitava un 
canvi. Li arribà una oferta i l’acceptà. Això el va ca-
tapultar a un altre lloc. Era el canvi que volia i el que 
necessitava, i li va generar un creixement professio-
nal i vital. Reconeix que és una mica “cul inquiet”.

SANT JOAN DE MOLLET: ESPAI 
OBERT I TERRA DE MÚSICS
Confessa que hi viu la mar de bé, a Sant Joan de 
Mollet, tot i que hi arribà fortuïtament. Visqué a 
Barcelona mentre estudiava, i després a Sant Cugat 
del Vallès. I ara fa dos anys i mig, en similitud amb el 
que visqué amb aquella veu interior mentre toca-
va, la seva parella i ell van veure que aquella etapa 
s’havia acabat. Tornaren cap a casa (la seva parella 
és de Girona) i buscaven un lloc tranquil, bonic i 
ben comunicat. Venien de la ciutat i cercaven es-
pai obert. La casualitat els va dur a Mollet. Ara, des 
de la tranquil·litat, es dedica a fer classes en línia. 
Una situació estranya, atès que la música és essen-
cialment presencialitat.

A Mollet ha coincidit amb l’Alfons Miàs, insigne en-
tre els molletencs: músic, compositor, sardanista. 
Era obligada la nostra pregunta respecte a la seva 
figura. L’Oriol ens explica que a la seva cobla actual 
s’encarrega del repertori de sardanes i n’hi ha in-
clòs, per a un futur programa, una de l’Alfons Miàs. 
Com a anècdota explica que, al casament d’una 
parella de seguidors, que anaven de poble en po-
ble ballant sardanes per aquestes contrades, hi van 
coincidir. L’Alfons tocà el violí i tots es van emocio-
nar molt de tan bé com sonava.

Oriol Oller, 
sentit i sensibilitat
L’Oriol Oller, nascut a Palafrugell el 1979, es va iniciar en la música a la seva vila 
natal i a la Bisbal, i va perfeccionar els estudis a Girona i a Barcelona. És musicòleg, 
estudiós de la cobla, i des de fa dos anys i mig viu a Sant Joan de Mollet. 

TOCAR SOL ÉS MOLT AVORRIT 

I és que per a l’Oriol Oller la música és un art, i algu-
na cosa més. Té a veure amb el poble, amb l’essèn-
cia de la cultura popular. Un professor seu deia que 
la música és un pretext, però un gran pretext. Un 
pretext és una raó que es dona per amagar el motiu 
real d’una acció. I què amaga, doncs, la música? Co-
municació, coneixement, estima. I és precisament 
aquesta part de la música la que més li interessa 
com a professor. Per a l’Oriol, el centre de la músi-
ca és el seu vessant social, que resumeix així: “Tocar 
sol és molt avorrit.” Li interessen les relacions que 
s’estableixen entre les persones: compartir, sentir la 
música, ballar…

LA MÚSICA A GIRONA: AQUEST ÉS 
EL CAMÍ

I això es reflecteix en el seu treball com a docent. 
Ensenyar música s’ha de fer pensant en els alumnes 
que aprendran música un, dos, tres anys, però que 
no s’hi dedicaran professionalment. La música ha 
d’entrar en el sistema d’ensenyament públic, però 
pensant a treballar a fons la música de base. Sorgeix 
un nou model d’escola de música que propugna 
que, ja que en el sistema educatiu no hi tenen ca-
buda més hores de formació musical, s’ha de par-
tir de la base que no tothom serà professional de 
la música i intèrpret solista del seu instrument. Al 
contrari, l’escola ha de tenir en els seus alumnes una 

L’Oriol Oller. Fotografia de Martí Navarro
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gran base de persones que aprenen música, però 
que no arribaran a ser músics professionals. Aques-
ta piràmide ha de facilitar que qui vulgui ser músic 
pugui arribar a ser-ho, però aquesta no ha de ser la 
finalitat principal de l’escola de música. El que inte-
ressa és que els alumnes surtin de l’escola amb un 
bagatge musical, cultural i social de primer nivell. 

UN MISSATGE DE FUTUR PER A LA 
COBLA 
Quan parla del futur de la cobla, reconeix que 
existeix desconeixement dels mateixos instru-
ments. Admet que en part és culpa del gremi, i 
exerceix l’autocrítica. Li agradaria desencasellar 
els instruments de la cobla i tenir altres opcions, 
sortir de l’exclusiu àmbit de la cobla. Considera 
que ha d’influir en aquest sentit. Pensa que qui 
passa per l’escola de música ha de saber què és 
una sardana, però ha de conèixer també altres 
músiques i ha de descobrir que és lliure per fer 
qualsevol música amb els instruments que habi-
tualment formen la cobla. 

I parla d’un tema que té a veure, potser, amb un es-
tereotip, segons el qual la cobla tendeix a ser una 
formació amb una forquilla d’edats que fa ballar altra 
gent d’una edat més avançada. És un estereotip amb 
un rerefons de realitat. Com a músic amant de la co-
bla, li agradaria que el ventall d’edats de músics i ba-
llarins fos més ampli, però matisa que hi ha presència 
de músics joves, tot i que no sembla natural, ja que 
quan una persona jove s’acosta a una escola de mú-
sica ja hi ha uns instruments que coneix amb anterio-
ritat i que habitualment no són instruments de la co-
bla. Afegeix que no hi ha gaires escoles que ofereixin 
l’ensenyament d’instruments de cobla (a Girona n’hi 
ha quatre o cinc). Més autocrítica.

MÚSICS CONGELATS 

Més dura és encara la vida del músic en aquests 
dies difícils, i l’arrel del problema són el sistema de 
treball i les condicions laborals dels músics. Quan 
el confinament arriba, et truquen del poble on has 
d’anar a tocar el diumenge següent i et diuen: “No 
vingueu.” Això vol dir: no vingueu, no treballareu, 
no cobrareu. Tot el que no estan treballant els mú-
sics no es recupera, i els ingressos d’aquest període, 
tampoc. Això significa que som a les beceroles de 

la dignificació de la professió, la qual cosa és trista i 
degradant. Altra volta més autocrítica. 

Tots els músics somien un sistema de prestacions 
semblant al francès, en el qual a partir d’uns dies de 
cotització tens dret a totes les prestacions, i a la ju-
bilació. Els testimonis dels col·legues són colpidors. 
Ens parla d’amistats que no estan treballant en ab-
solut, que no tenen ingressos. Són músics “conge-
lats”. El músic viu de tocar, i no pot sortir a fer-ho. 

LA MÚSICA SÓN LES PERSONES 

La música és important, però no parla de la cobla o 
de la música com a conceptes eteris, sinó de perso-
nes que són músics i de músics que toquen cobla. 
La música són les persones. Com a professor, el que 
intenta inculcar és que la persona sigui lliure tocant, 
tant és l’instrument i l’estil.

Ni el món pot estar sense música ni els músics 
poden estar sense música. La prova és que, en 
aquests dies de confinament, els músics s’han de-
dicat a enregistrar vídeos. Crematísticament no 
els aporta res, però criden al món que segueixen 
aquí. I l’acollida ha estat excepcional, tant en xar-
xes socials com en comunicacions privades, ja que 
la resposta dels seguidors ha estat la de donar, en 
definitiva, les gràcies.

EL MISSATGE HA ESTAT: US TROBEM 
A FALTAR
Aquesta és la part que més li agrada tocar: el con-
tacte amb la gent i que la gent et conegui d’una ma-
nera propera, la vinculació personal de ballar i de 
gaudir en veure com la gent balla. És un altre mis-
satge que transmet als seus alumnes. Han de tenir 
en compte les persones. Els músics no són ràdios 
ambulants. No van als llocs, interpreten i se’n tor-
nen. Estan fent ballar la gent, i això crea un vincle. 
El món necessita la música i la música i els músics 
necessiten la gent.

Vida, cultura, música, comunicació, aprenentatge, 
gaudi, i també autocrítica. Tot això és el que l’Oriol 
ens ha transmès. Que el cul inquiet dels músics ho 
guardi molts anys entre nosaltres…

Òscar Herranz

Majoria d’edat

El 6 de maig de l’any 2002 es va obrir el Centre 
d’Acollida Mas Garriga, amb deu nois que aviat s’in-
corporarien al teixit educatiu i sociocultural dels 
pobles de Juià i Celrà. Vivien allà perquè no podien 
estar-se a casa seva, perquè la situació familiar i/o 
personal no els permetia criar-se i créixer de ma-
nera sana i integral en el que, de manera natural, 
coneixem com la nostra llar. Per això, aquests joves 
havien de començar a construir les seves vides en 

un nou entorn, amb professionals que els acompan-
yessin i els ajudessin en aquest trànsit cap a la vida 
adulta. Durant quinze anys -del maig del 2002 al 
maig del 2017-, els joves -nois i noies, ja que, en tot 
aquest temps, hi va haver molts canvis i la família va 
créixer considerablement!-, d’entre 12 i 18 anys, van 
viure a Juià i van créixer amb tots els que anàvem 
a l’institut de Celrà, jugàvem a bàsquet a la pista o 
estudiàvem a la biblioteca municipal.

A Q U Í  I  A R A C R E I  L A  G I N E S TA  D E  J U I À

Tot el que l’home vol, ho somia primer. 
María Zambrano

Els joves de la Ginesta jugant a futbol. Fotografia de Martí Navarro

Fa divuit anys que al número 26 del disseminat de Juià hi viuen joves que, per 
diferents circumstàncies, no poden conviure amb els seus pares o familiars més 
propers. Són els nostres veïns i veïnes, però molts de nosaltres no els coneixem 
i només n’hem sentit a parlar, tot sovint malament.



Al maig del 2017, el Centre d’Acolli-
da Mas Garriga es va traslladar a Gi-
rona i al número 26 del disseminat 
de Juià s’hi va obrir el que ara és el 
Centre Residencial d’Educació In-
tensiva (CREI) La Ginesta, amb ca-
pacitat per a vint joves, nois i noies 
d’entre 12 i 18 anys. Els CREI són 
serveis residencials d’acolliment, 
d’estada limitada, pensats per a la 
protecció i la guarda de joves que 
presenten necessitats educatives i 
assistencials específiques fruit de 
les seves alteracions conductuals, 
que requereixen, segons el De-
partament de Treball, Afers socials 
i Família de la Generalitat de Cata-
lunya, “una especialització tècnica 
alternativa en la seva cura i atenció”.

Fa dos anys, doncs, que tenim veïns nous al poble. 
Els proposo de fer un article sobre ells i em convi-
den a l’assemblea que fan cada divendres. M’agrada 
perquè tenen ganes d’explicar-me 
tot el que els pregunto i una mica 
més. N’hi ha de més tímids i algun 
que em sembla que es quedaria 
tota la tarda xerrant. Em diuen que 
de dilluns a divendres, cada matí, 
van a l’aula amb una professora 
que els ajuda a treure’s el graduat 
escolar (anar a l’aula és obligato-
ri fins als setze anys), fan taller de 
fusteria i tenen cura dels diversos 
animals que hi ha (en Rocky, el gos 
de la casa que ja hi era quan la ma-
sia era el Centre d’Acollida Mas Ga-
rriga, ovelles, un cavall i un ase). A 
les tardes fan esport i dinàmiques 
dins el centre, i els caps de setma-
na fan activitats més lúdiques per 
trencar amb la rutina. Vaja, que 
s’organitzen una mica com cadas-
cú ho faria a casa seva!

Alguns d’ells, quan el seu procés 
personal ho permet, fan futbol a 
l’UCE Celrà, van al gimnàs La Llera 
i fan classes de ball o PFI externs. 
Molts d’ells també estan vinculats 
a nombrosos projectes de volun-
tariat al municipi de Celrà: ajuden 

nens i nenes d’entre 6 i 12 anys a 
fer els deures, netegen els camins 
del voltant del CREI, fan visites i 
companyia a les persones grans 
de la residència geriàtrica Sant 
Jordi i n’hi ha un -de ben trempat, 
ja se’l veu!- que començarà a fer 
d’acomodador a l’Ateneu de Celrà. 

Els pregunto si se senten acollits 
pels seus veïns i veïnes, si se sen-
ten a gust al poble, si en coneixen 
la gent. Em diuen que tothom els 
ha tractat sempre bé, que en ge-
neral no amaguen que ara viuen 
al CREI i que això no els suposa 
un problema. “Per què hauria de 

ser-ho?”, pregunta, franca i transparent, una de les 
noies que ara hi viu. “Doncs”, li respon un altre jove, 
“perquè a vegades anem a la pista i noto que potser 
hi ha gent que no ens coneix a qui no li fa gràcia que 
juguem amb els seus fills i filles”. En parlem ober-
tament, sobre possibles estigmes i sobre el que els 

suposa viure en un centre com La 
Ginesta. Tenen un “no sé què” de 
franquesa en el discurs, de sereni-
tat en el que diuen i de coneixe-
ment de la pròpia situació que 
em fa pensar que, per l’edat que 
tenen, han viscut ja moltes coses.

Em diuen el mateix quan arribo 
i quan marxo: que els agradaria 
que l’article servís per acostar el 
CREI (per acostar-los a ells i elles, 
en definitiva) al poble, per poder 
ser una mica més veïns de la gent 
amb qui s’encreuen quan van a 
agafar el tren o a comprar el pa. I 
puntualitzen entre rialles que els 
agradaria poder muntar un tor-
neig de futbol a La Ginesta amb 
gent del poble. Em sembla que 
tenen molt clar qui guanyaria!

La manera com ens relacionem 
amb aquests joves parla de tots 
nosaltres. Dels pobles que volem, 
de les relacions que volem cons-
truir, del món que volem deixar als 
nostres fills. Fa massa que són mals 
temps per a la confiança mútua 

entre les persones, per això els nois del CREI em 
parlaven de tancar esquerdes, de trencar els murs 
entre la gent, d’acostar realitats. Compartint espais. 
Jugant partits de futbol.

He tingut la immensa sort, com a educadora social, 
de treballar (i, per tant, de conèixer) amb alguns 
d’aquests joves. Molts han viscut situacions fami-
liars i personals complicades que els han portat fins 
on són ara. Però cada vegada que coincideixo amb 
ells em torna al cap amb força la frase de Bertolt 
Brecht que afirma que “la bona gent se la coneix 
perquè resulta millor quan se la coneix”. I, ben bé, 
és així quan els coneixes.

I continuo -i acabo- amb una altra citació, aquest 
cop de Ralph Waldo Emerson: “Una de les compen-
sacions més belles de la vida és que ningú pot trac-
tar sincerament d’ajudar un altre sense ajudar-se a 
si mateix.” Un dels moments més feliços de la meva 
vida va ser quan un jove -que ara és al CREI La Gi-
nesta, però de qui en aquell moment feia de tutora-, 
en fer un treball a l’aula sobre les emocions, em va 
dibuixar en el quadrat de la felicitat i hi va escriure 

el meu nom. Vaig emmarcar l’exercici i ara el tinc 
penjat a casa. Em recorda cada dia per què em fa 
feliç treballar amb aquests joves i per què, com deia 
Emerson, rebem sempre que donem.

Ara que el número 26 del disseminat de Juià com-
pleix la seva majoria d’edat, bufo les espelmes i 
desitjo que el jove del quadre, i tota la resta, puguin 
créixer sentint-se acollits en un poble que ara és 
també el seu.

Agraeixo als joves que m’obrissin les portes de 
casa seva i m’expliquessin amb tanta franque-
sa tot el que els anava preguntant. I als profes-
sionals del CREI La Ginesta (educadors socials, 
integradors, psicòloga, tallerista, mestra, cui-
nera, personal de neteja, administrativa i direc-
ció), també, totes les facilitats donades.

Mar Masfarré Irazola
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«Al maig del 2017, 
el Centre d’Acollida 
Mas Garriga es va 
traslladar a Girona 
i al número 26 del 

disseminat de Juià s’hi 
va obrir el que ara és 
el Centre Residencial 
d’Educació Intensiva 

(CREI) La Ginesta, 
amb capacitat per a 

vint joves, nois i noies 
d’entre 12 i 18 anys».

«Em diuen el mateix 
quan arribo i quan 

marxo: que els 
agradaria que l’article 
servís per acostar el 

CREI (per acostar-
los a ells i elles, en 

definitiva) al poble, per 
poder ser una mica 

més veïns de la gent 
amb qui s’encreuen 
quan van a agafar 
el tren o a comprar 
el pa. I puntualitzen 
entre rialles que els 

agradaria poder 
muntar un torneig de 

futbol a La Ginesta 
amb gent del poble. 

Em sembla que 
tenen molt clar qui 

guanyaria». L’exterior de la masia del CREI La Ginesta. Fotografia de Martí Navarro
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al febrer, al juny i a l’octubre, i n’estava prevista una 
altra a finals de desembre. Normalment s’aturava 
la producció una setmana. Mentre durés aquesta 
escassetat de fustes, s’acordà que la setmana labo-
ral seria de 40 hores, en comptes de 48. 

Un altre inconvenient era que la 
majoria de les poblacions d’on 
podien obtenir rabasses de bruc 
o fusta de castanyer no tenien 
estació de ferrocarril, per la qual 
cosa havien de fer el transport 
fins a Celrà amb els vehicles dels 
transports col·lectivitzats de Gi-
rona, que cobraven pel tragí de 
les fustes 0,28 pessetes per tona 
i per quilòmetre, mentre que el 
ferrocarril aplicava una tarifa de 
0,17 pessetes per tona i quilòme-
tre. Es van fer les reclamacions 
oportunes a la Conselleria de 
Serveis Públics de la Generalitat 
per solucionar el problema i no 
haver d’encarir el producte fi-
nal. Els tècnics de laboratori van 
comprovar que amb l’escorça 

d’alzina s’obtenia un producte de bona qualitat, 
per la qual cosa es van iniciar les diligències opor-
tunes per obtenir-ne com més tones millor. 

Amb la finalitat que no faltessin operaris per a 
l’obtenció d’aquestes fustes, la Gaceta de la Re-
pública núm. 355, del 19 de desembre de 1937, 
publicà per part del Ministerio de Defensa una or-
dre mitjançant la qual, als municipis on es pogués 
obtenir aquesta fusta, els treballadors del camp i 
dels boscos (llenyataires, carboners, etc.) de 20 a 
45 anys, sempre que no formessin part de les lle-
ves cridades, serien militaritzats i es dedicarien a 
aconseguir-ne.

El 15 de juliol de 1938 la Comandància Militar de 
Girona va publicar una ordre mitjançant la qual 
es prohibia talar castanyers per utilitzar-los en la 
fabricació d’extractes tànnics a la província de Gi-
rona, i molt especialment al terme municipal de 
Celrà. No hi trobem una explicació convincent.

Si el dia 1 de juliol de 1936 la Fàbrica tenia una 
plantilla de 190 treballadors, un cop va esclatar 
la Guerra Civil aquest nombre es va reduir, ja que 
molts treballadors es van incorporar voluntària-
ment a les columnes que marxaven cap al front. 
La marxa d’aquests treballadors va preocupar, 
com també ho feia la partença dels que havien 
d’incorporar-se quan cridaven la seva lleva, ja 
que alguns dels treballadors que van marxar vo-
luntàriament o forçosament tenien una feina es-

pecialitzada, motiu pel qual l’11 
de desembre de 1936 el Comitè 
de Control dirigí un escrit a la 
Comissió de la Indústria de Gue-
rra en el qual exposava aquesta 
situació i proporcionava una re-
lació de 24 operaris que es con-
sideraven imprescindibles per 
tenir assegurat el funcionament 
normal de la indústria, alhora 
que demanava que quedessin 
mobilitzats industrialment. Du-
rant els anys de guerra, a mesura 
que s’anaven cridant més lleves 
s’anaven contractant obrers per 
suplir el buit deixat pels que ha-
vien marxat al front. També in-
corporaven, en ser indústria de 
guerra, soldats declarats inútils 
per al servei d’armes, però útils 

La Fàbrica de Celrà 
durant la Guerra Civil

A B A N S  D E  L A  L L E R A L A  F À B R I C A  P A G A N S  C O L · L E C T I V I T Z A D A

Extractos Curtientes y Productos Químicos S.A., ubicada a Celrà i coneguda 
popularment com Fàbrica Pagans i comunament com la Fàbrica, es dedicava a 
l’obtenció de productes per adobar la pell, la importació i revenda de drogues i 
la refineria i venda d’oli d’oliva.

Iniciada la Guerra Civil espanyola, va continuar la 
seva activitat laboral, però amb un seguit d’inconve-
nients, que analitzarem tot seguit. La matèria prime-
ra per a l’obtenció dels productes 
tànnics1 era la fusta de quebratxo, 
arbre que procedia de l’Amèrica 
del Sud. En declarar-se la guerra, 
se’n va interrompre el subminis-
trament marítim i des d’aleshores 
les empreses que es dedicaven a 
l’obtenció de tanins es van haver 
de refiar dels estocs que en tenien 
emmagatzemats, dels quals, en el 
cas de la Fàbrica de Celrà, i segons 
el Comitè Obrer de Control de la 
Fàbrica2, n’hi havia per a 8 mesos. 
Aquesta mancança de matèria pri-
mera va afectar totes les empreses 
que elaboraven productes per adobar la pell, motiu 
pel qual moltes van haver de tancar, però la de Cel-
rà, com va proposar el Comitè Obrer de Control en 
la seva reunió del 30 d’agost de 1936, continuaria la 
producció fins a esgotar-ne les existències.

A finals del 1936, la Fàbrica era l’única empresa a la 
zona republicana que elaborava productes tànnics, 
que eren fonamentals per a la República, ja que per-
metien l’adobament de la pell per transformar-la en 
el cuir que serviria per fabricar les cartutxeres, els 
cinturons, les sabates, etc. que l’exèrcit republicà 
necessitava. El Ministeri de Defensa Nacional va de-
clarar la Fàbrica indústria de guerra.

A mesura que els estocs disminuïen, la Fàbrica va 
començar a emprar altres fustes per substituir les 
fustes estrangeres. Van fer estudis i es van adonar 

que amb la fusta de castanyer i la 
rabassa de bruc s’obtenia un pro-
ducte tànnic de la mateixa quali-
tat que l’obtingut amb les fustes 
foranes. Ara bé, només s’obte-
nia una tercera part del taní que 
aconseguien amb el quebratxo, 
però utilitzant-les s’asseguraven 
la continuïtat de la feina de la Fà-
brica i els obrers no es quedarien a 
l’atur. Com a contrapartida, es ne-
cessitaven unes 100 tones diàries 
d’aquestes fustes. 

La manca de matèria primera es 
començà a notar a l’agost del 1937, per això es va 
decidir fer una aturada de la indústria, que s’aprofità 
per fer una neteja general i, sobretot, de les calde-
res. El Comitè Obrer va decidir anar fent aturades de 
la maquinària fins que no tinguessin uns estocs de 
fusta importants. Hi va haver més aturades el 1938, 

1 Els tanins són substàncies d’origen vegetal que tenen la 
propietat d’adobar la pell i convertir-la en cuir.

La 3a Regió Aèria (Catalunya) demana a la Fàbrica de Celrà 
que els hi proporcioni sabó. Procedència: Taller d’Història 
de Celrà

2  El Comitè Obrer de Control de la Fàbrica de Celrà es constituí 
el 23 d’agost de 1936. El 20 de novembre de 1936 la Fàbrica va 
ser col·lectivitzada.

«A finals del 1936, la 
Fàbrica era l’única 
empresa a la zona 
republicana que 

elaborava productes 
tànnics, que eren 

fonamentals per a la 
República».

«Si el dia 1 de juliol de 
1936 la Fàbrica tenia 
una plantilla de 190 
treballadors, un cop 
va esclatar la Guerra 
Civil aquest nombre 
es va reduir, ja que 
molts treballadors 
es van incorporar 
voluntàriament a 
les columnes que 
marxaven cap al 

front».
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Segell de Comité Obrer de Control de la Fàbrica de Celrà. 
Procedència: Taller d’Història de Celrà

per a serveis auxiliars. En una relació del personal 
que treballava a la Fàbrica (sense data), hi consten 
36 d’aquests soldats.

No va tenir tants problemes la secció de la Fàbrica 
destinada a refinar l’oli d’oliva. Mentre aquest arri-
bava en abundància, se subministrava sense cap 
problema a l’exèrcit republicà, al camp d’aviació i a 
les botigues i els refugiats de Celrà. Fins i tot, al no-
vembre del 1936 es va obrir al carrer d’Aragó 295 
de Barcelona una botiga per a la venda d’oli, en 
la qual també es venia un oli de qualitat superior 
amb el nom de gota de ámbar. L’oli es feia servir 
per intercanviar-lo per altres aliments. Així, al juny 
del 1937 van bescanviar amb el Sindicat Únic Agra-
ri i Forestal de la Bisbal 300 quilos de mongetes i 
300 quilos de sucre per 387 litres d’oli de qualitat 
gota de ámbar. 

L’abundància d’oli d’oliva va fer que s’utilitzés per 
fabricar sabó, un producte del qual tenien molts 
encàrrecs. Però el dia 1 de febrer de 1938 es per-
sonaren a la Fàbrica l’alcalde i altres membres de 
l’Ajuntament per comprovar la denúncia rebuda 
que s’hi fabricava sabó sense el permís correspo-
nent de la Conselleria d’Economia. Es trobaren 
1.400 quilos de sabó en pastilles de 500 grams, 

100 quilos en retalls i 500 quilos de pasta en mot-
lles, que van quedar retinguts al mateix lloc fins 
que es resolgués el cas. 

Superat aquest entrebanc, es va continuar la ven-
da de sabó, del qual l’exèrcit de terra i les esqua-
drilles d’avions destinades al camp d’aviació de 
Celrà eren els principals compradors. També se’n 
subministrava als refugiats i a les botigues de Cel-
rà. Servia també per tenir una provisió d’oli en 
abundància, ja que es bescanviaven 300 quilos 
de sabó per cada vagó d’oli que provenia de Jaén. 
Tots els treballadors de la Fàbrica tenien un racio-
nament d’oli i sabó. Amb l’oli d’oliva també elabo-
raven margarina, i per donar-hi una mica de color 
hi barrejaven el suc de premsar pastanagues. Els 
treballadors tenien racionament d’aquesta mar-
garina i també el residu sòlid de premsar les pas-
tanagues, que tenia forma cilíndrica i que, si més 
no, omplia l’estómac.

El govern republicà va valorar la possibilitat d’ade-
quar la Fàbrica com a fàbrica d’armament. El Comitè 
Obrer de Control, en assabentar-se’n, va fer una ex-
posició dels inconvenients que es trobarien per dur-
ho a terme. En primer lloc, detallaven la maquinària 
existent, que consideraven obsoleta i amb poca po-
tència per fer feines que en requeririen més. En se-
gon lloc, els feien sabedors que a prop de l’empresa 
hi havia els dipòsits de la Campsa i a 2,5 quilòme-
tres, un camp d’aviació, tots dos objectius de l’avia-
ció franquista, i que en cas de bombardeig podria 
afectar-la. Finalment, aquesta era l’única empresa 
de la zona republicana que elaborava productes 
per transformar la pell en cuir i estava declarada in-
dústria de guerra.

Acabada la Guerra Civil, la Fàbrica no va tornar a 
funcionar fins al 15 de juliol de 1939, i després eren 
freqüents les aturades, com explica Josep Micaló i 
Perich en el seu llibre La Fàbrica Pagans de Celrà, 
1902-2002, a causa de la falta de matèries primeres 
i per dificultats en el transport ferroviari, pel mal es-
tat de les vies.

Artemi Rossell Ferrer
Taller d’Història de Celrà
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La creu datada el 1518 ha estat redescoberta recent-
ment, ja que no constava en cap inventari ni arxiu. Es 
tracta d’una creu de terme ubicada en una masia pri-
vada, i és un bon exemple de creu del segle XVI, amb 
acabaments flordelisats ben treballats i les figures 
de Crist crucificat en una banda i de la Verge Maria 
amb el nen Jesús a l’altra. L’estat de conservació és 
força bo, tot i que hi ha parts que semblen restaura-
des, com el braç inferior de la creu i bona part de la 
columna, que semblen afegits de nou, però la manca 
de documentació i informació no ho permet assegu-
rar. Sembla molt probable que durant la Guerra Civil 
patís algun desperfecte i que els antics propietaris 
del mas la fessin arreglar. Tampoc es pot assegurar 
que l’emplaçament original fos l’actual, però la situa-
ció de la masia, als afores del poble i en un camí força 
transitat antigament, fa pensar que és molt possible 
que no hagi patit cap canvi d’ubicació.

També a Flaçà, una creu-oratori marca el camí cap al 
veïnat de Farreres. Aquesta creu antigament es tro-
bava dins la masia de Can Marianna, però unes obres 
recents l’han canviat lleugerament d’emplaçament i 
n’han permès la restauració. Es tracta d’un petit ora-
tori datat el 1798 que, segons diu la llegenda, va ser 

A B A N S  D E  L A  L L E R A T R E S  F I T E S

Les creus 
de terme 
de Flaçà
Dins el terme municipal de Flaçà hi ha 
tres creus que funcionen com a fites: 
la més antiga, del 1518; una creu-ora-
tori datada el 1798, i la més moderna 
del 1954.

Creu de Terme de Flaçà , datada del 1518
Arxiu Històric de Girona. Fons Fàbrica Pagans. 
Documentació durant la Guerra Civil (1936-1938). Sign. 18.

Ordre que prohibeix la tala de castanyers. Suposem per no 
perdre els fruits d’aquests arbres
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erigit per commemorar un fet mi-
raculós. Hi havia una vegada un 
pagès que traginava un carro molt 
carregat cap a Farreres, però el 
cavall no tenia prou força per pu-
jar el pendent. El pagès, empipat 
amb l’animal, el va escridassar i 
apallissar fins que se li va aparèixer 
sant Fermí i li va recriminar la seva 
actitud violenta vers el cavall. El 
mateix sant va donar forces a la bèstia per poder 
pujar, llavors sí, sense cap dificultat. Així doncs, el 
pagès, avergonyit pel succés, va erigir la creu i la va 
dedicar a sant Fermí.

Avui en dia es coneix com la creu de Can Tramun-
tana perquè estava ubicada dins la finca del mateix 
nom, però el topònim de la masia és força recent. 
Antigament es deia Can Marianna, però quan la Ma-
ria Roura Vila hi va anar a viure a inicis del segle XX 
hi va aportar el nom de la seva casa de Sant Martí 
Vell. El seu pare havia vingut a viure a la zona des 
d’Argelaguer i, com que tenia el costum de portar la 
barretina dreta, la gent de Bordils li deia que la seva 
barretina “sentia tramuntana”, i d’aquí li va quedar el 

motiu. La Maria es va casar amb en 
Pere Coll Camps, que feia de mos-
so, i van anar a viure a la masia de 
Can Marianna, que des de llavors 
va passar a dir-se Can Tramuntana.

Es conserva una fotografia del 
1916 en què es pot apreciar que a 
la fornícula hi havia un treball fet 
amb forja que protegia dues imat-

ges dels sants Cosme i Damià, i tot el conjunt estava 
coronat per una creu de pedra sense figuració. En 
una imatge, més o menys de la mateixa època, del 
fotògraf Valentí Fargnoli es pot apreciar com a la 
creu-oratori s’hi accedia a través de quatre esglaons.

Com moltes de les obres d’art religiós de les nostres 
contrades, aquesta fita fou abatuda durant la Guerra 
Civil. Es va perdre la creu, que va quedar esmicolada 
i molt de temps guardada dins el galliner de la ma-
sia, així com també el ferro forjat. No obstant això, els 
sants metges foren salvats de la destrucció i a finals 
dels anys seixanta van ser restituïts per mossèn Lluís 
Giró i Brunsó, però van ser robats al cap de poc temps. 
La fita es va mig restaurar amb un nou forjat i una 

Creu de can Tramuntana. Fotografia del 1916. Procedència: 
Agrupació Fotogràfica de Flaçà

«La creu gòtica 
datada el 1518 ha 

estat redescoberta 
recentment, ja que 
no constava en cap 
inventari ni arxiu».

Creu de Can Tramuntana malmesa. Fotografia de Ramon 
Maria Castells Llavanera i Maria Casanovas Voltà, 1984.
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nova creu de ferro, però de mica en 
mica es va anar deteriorant i va anar 
perdent les peces afegides durant 
la postguerra.

Tal com s’ha indicat anteriorment, 
quan es va reurbanitzar la zona 
del voltant de la masia, l’Ajunta-
ment va modificar-ne lleugera-
ment l’emplaçament i la va treure 
del pati de Can Tramuntana per 
ubicar-la una mica més al nord. 
En aquell moment es va aprofitar 
per restaurar-ne tota l’estructura 
i coronar-la de nou amb una creu 
de pedra. No obstant això, es van 
perdre les escales que hi dona-
ven accés. Avui en dia encara s’hi 
poden apreciar restes de pintura 
que els paletes van fer servir per 
numerar les pedres que seria bo 
netejar. També seria interessant 
restituir les imatges i el ferro forjat 
i donar així un gust més estètic a 
l’escultura.

Aquesta creu-oratori servia, com 
moltes altres d’aquesta tipologia, 
per anar a beneir el terme i tam-
bé com a lloc de devoció popular. 
No és gens estrany, encara avui en 
dia, trobar-hi ofrenes i veure-hi 
gent asseguda  al costat parant la 
fresca, fent un petit descans o qui 
sap si demanant ajuda divina en 
aquests temps que corren.

L’última de les creus esmentades 
és la creu de Cal Mundu. Es tracta 
d’una creu erigida el 1954, segura-
ment en memòria d’una santa mis-
sió que es dugué a terme el mateix 
any, de la qual es conserva un vestigi 
en forma de creu commemorativa 
adossada a la façana de l’església de 
Sant Cebrià. Les missions eren actes 
promoguts pel règim franquista per 
promoure la pietat i la devoció cris-
tianes, així com l’exaltació nacional. 

Pitu Pujol

«Les creus-oratori 
servien per anar a 
beneir el terme i 

també com a llocs 
de devoció popular. 

Avui en dia encara s’hi 
poden veure ofrenes 
i exvots de persones 

anònimes».

«Les creus de 
missió, tot i que ja 
s’erigien abans del 

franquisme, van 
prendre rellevància 

durant la postguerra 
per alliçonar la 
població en el 

nacionalcatolicisme».

Creu de Cal Mundu. Celebració de la Santa Missió el 1954. Procedència: Agrupació Fotogràfica de Flaçà
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P E N S A M E N T S F R A N C E S C  P R AT  I  F I G U E R A S

Al caliu de la tardor

Un cúmul de bellesa, violència, història familiar i col·lectiva. L’esplendor i el 
dolor se’m barregen sempre que faig aquest camí des dels Àngels fins a la 
portalada de l’església de Sant Martí Vell. Des del santuari miro, admiro les 
Medes entre blau cel i blau marí, al fons de l’Empordà. Si bufa vent del nord, 
la transparència i la lluminositat esclaten immenses arreu i es claven al cervell 
amb tota la seva bellesa. La tarda avança, inicio el camí de retorn: dels Àngels 
als granats del Canigó, que aquest vespre, de ben segur, farà brillar la tra-
muntana al cel de ponent.

Quan, al peu del puig Redó, giro a l’esquerra i 
m’endinso sota la magnificència dels suros, 
aixecats pels segles i la naturalesa, tortuosos 
com escultures barroques que cobreixen el cel, 
m’impacten els records i la tristesa. En parlava 
poc, però la meva mare va estar marcada tota 
la vida pel que va passar la nit de l’1 al 2 d’agost 
de 1936 al mas de Can Marcó, també conegut 
com Can Rata. “Encara veig el sol vermell aixe-
cant-se a la badia de Roses, entre els núvols del 
matí. Desconsol, molta por, tristesa. No sabíem 
què havia passat amb els trets del vespre…” Els 
dos últims anys de la seva vida la mare va estar 
en una residència a Banyoles i, com que jo esta-
va jubilat, vam poder parlar molt. A diferència 
del llarg període del règim franquista, en què 
el tema polític havia empitjorat el ja difícil con-
flicte generacional, ara no ens costava acceptar 
l’enorme complexitat, els assassinats i horrors 
d’un bàndol i de l’altre. I ens divertíem comen-
tant anècdotes ocorregudes durant aquells anys 
terribles de guerra i de postguerra. I no s’enfa-
dava si, quan em parlava de l’època que estu-
dià a Barcelona amb la seva germana Pietat, li 
deia: “Vosaltres vau anar a Barcelona a refermar 
el franquisme; nosaltres, a col·laborar perquè 

s’acabés.” I a mi m’omplia de pau que digués: 
“Tota la vida pensant-me que era ben clar qui 
eren els bons i, des de fa anys, m’adono de com 
n’és, de difícil i complicat, valorar.” Havien que-
dat lluny els temps en què no hauríem rigut de 
gust recordant com m’havia enfadat amb el pare 
el dia que, per sorpresa, als Àngels, va acceptar 
tocar l’harmònium durant la missa i se li va acu-
dir –era ja el 1962– fer sonar l’Himno Nacional 
quan el capellà va aixecar l’hòstia. O quan li co-
mentava, d’un conegut nostre, de qui els d’ERC 
deien: “Ui, tan comunista, va anar voluntari al 
front, però quan va veure que les bales mataven 
va fotre el camp!”, que potser en aquells mo-
ments va pensar com el reconegut filòsof anglès 
Bertrand Russell quan afirmava que ell no mo-
riria mai per cap idea, perquè sempre quedava 
el dubte: “I si no fos veritat?”. El que no li vaig 
preguntar mai és què n’havia fet d’una biografia 
de Marx que ens havia aconsellat en Jordi Bor-
ja, professor de sociologia, i d’algun altre llibre 
d’anarquisme que m’havia comprat fent molts 
equilibris econòmics. Devia ser el 1972, quan al 
pis d’estudiants vaig tenir por perquè havíem 
acollit un militant d’un grup d’extrema esquerra1 
i, per descomptat sense explicar-ne el motiu, els 

Dels Àngels Mare i Regina
a tot mal deu-nos remei:

Vós que teniu milers d’àngels
posats al vostre servei.

Goigs de la Mare de Déu dels Àngels

Façana de l’església de Sant Martí Vell. Procedència: Ajuntament de 
Girona. CRDI. Autor: Valentí Fargnoli

vaig portar a casa, a Celrà. Ben aviat 
van desaparèixer del lloc on els havia 
deixat mig amagats i d’arreu.

Borratxos d’ideologia i alcohol, els 
dels comitè es van passar la nit de 
l’1 d’agost rondant per Can Marcó, el 
mas on l’àvia, les seves tres filles i en 
Juli, el germà petit de l’avi que mai 
s’havia ficat en política ni tenia cap 
por que li pogués passar res, se’n van 
anar en esclatar la guerra. Aquella 
nit, l’àvia protegia la Maria, que ca-
minava amb molta dificultat des que 
va tenir pòlio, i volia que les altres se-
ves dues filles estiguessin amagades. 
Al matí, les deixaren anar a l’inici de 
la drecera, ara molt emboscada, que 
porta del Segalar a Can Marcó. Allí hi 
havia, mort, en Juli. Al vespre, torna-
va a casa després d’amagar la Mare 
de Déu dels Àngels amb la Marina, la 
neboda de mossèn Joaquim, alesho-
res rector de la capella.

Continuo avall, cap al suro de les 
dues branques i cap a Can Noves. Fa 
anys vaig ordenar un arxiu de casa 
de la mare. Per si interessava a algú 
de l’entorn familiar, vaig fer-ne una 
ressenya. Un dels documents en què 
es va fixar més la Pietat, la germana 
petita de la mare, era un pagament 
del 1705 fet a un adroguer de Girona 
amb motiu de la compra de sis lliures 
de cera vermella, ciris, pinyons, arròs 
i pebre que s’havia fet per al dia de 
l’enterrament de Marianna Noves. 
Em comentà: “Per què cera verme-
lla?” La meva tia Pietat havia dema-
nat sovint a Déu morir fent el sofregit 
o banyant-se al mar. De gran tenia el 
cor molt feble i es cansava, però ella 
pensava que amb voluntat es podia 
fer tot. El dia de la seva mort, una 
senyora es va sorprendre de la feble-
sa amb què es ficava a l’aigua, però 
sense tenir temps de reaccionar ja la 
va veure sense vida entre la sorra i 
el mar. La cera vermella de l’enterra-
ment de la Marianna Noves del 1705, 
els records de la mare del sol vermell 
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del 2 d’agost de 1936, tot fou per aquests ves-
sants ara plens de fulles morades de les vinyes 
de l’Elsa Peretti, de fulles grogues dels castan-
yers i roures, d’ambient tardoral. Des que l’Elsa 
ha omplert els camps de Can Noves de vinyes, 
hi vinc de tant en tant. M’agrada especialment 
el sol d’una tarda de tardor. M’assec i llegeixo, 
o poso Chopin o Bach; a vegades, al mòbil, bus-
co poemes de Rilke ben recitats, especialment 
“Dia de tardor”: “Senyor, és l’hora ja, l’estiu ha 
estat pletòric. / Cobreix d’ombres severes els 
rellotges de sol.”

D’aquests boscos tan ombrívols de sota la coma 
Fosca, al novembre, en Jandro de Can Noves ens 
portava les castanyes més bones del món. Les 
coíem a la llar de foc, sobre el caliu, amb una 
paella plena de forats, i les posàvem dins un cis-
tell tapades amb un drap perquè mantinguessin 
l’escalfor. Eren el cor de les Gavarres, moments 
de la infància que al cervell queden com les ver-
taderes joies de la vida. Per algun lloc d’aquests 
camps devia ser on, els últims dies de juliol del 
1936, des d’una finestra del mas, en Jandro va 
veure la nostra àvia amagant les joies familiars 
dins un arbre corcat; i segur que va ser honrat, 
perquè la mare les tenia com a herència de casa 
seva i va voler que els germans ens les repar-
tíssim, per això vam demanar a un expert que 
les valorés. Ens pensàvem que teníem un petit 
tresor amb història, però l’expert va dir que tot 
allò tenia un valor molt relatiu, que no s’ho po-
saria cap de les nostres filles i que les pedres 
tallades al segle XIX i principis del XX no lluïen 
perquè la tècnica no era prou bona. Ens va que-
dar ben clar que les vertaderes joies eren les 
castanyes de la nostra infància. I, de fet, que les 
vertaderes joies d’aquest indret són els cargols, 
les sargantanes, les garbes, pedres  i fulles, bé 
se’n va adonar l’Elsa Peretti ja als anys seixanta, 
quan, cansada de Nova York, venia a Sant Martí 
a descansar, a inspirar-se i a posar en valor la 
bellesa de l’arquitectura rural. N’estava enamo-
rada, especialment d’aquest camí de Can Noves, 
al costat de la riera. Quan per Nova York, Amèri-
ca i Europa estaven de moda les avantguardes 
i l’art abstracte, ella, amb nacre, plata o altres 
materials poc cars, feia joies amb els colors, les 
formes, la gràcia de la naturalesa. I com que, si 
unes arracades o un anell se’ls posa una noia 
(el cos humà és la Bellesa per a grecs i bàrbars), 
segur que li queden meravellosament bé, l’èxit 

comercial de la joiera fou un dels més remarca-
bles de Tifanny durant dècades.

Arribo a la plaça de Sant Martí Vell i descanso al 
pedrís de la façana de l’església a l’hora que, de 
la capella al Pirineu, 

sobre el vel blau del cel, 
milers d’àngels, amb ciris, 
encenen llums vermelles

 a sol ponent.

Visc l’instant davant d’aquesta portalada re-
naixentista d’on, des de l’edat mitjana, han anat 
sortint els veïns del poble cap al seu viatge defi-
nitiu. És d’una geometria elegant, perfecta en el 
seu equilibri, una joia sense pretensions sota el 
cel del vespre obert com una magrana plena de 
les pedres precioses del Canigó, lluminós i eteri 
com els granats que tallen els orfebres destres 
de Perpinyà2. Tot va molt de pressa, l’estrella del 
vespre ja s’ha encès. Demà la veurem retornant 
sobre el mar humanista d’Empúries i el mantell 
blau, esplendent, ens protegirà de nou.

Francesc Prat i Figueras

2 Originàriament els granats de Perpinyà procedien del Canigó. 
Des del 18 de desembre de 2019, durant tres anys, al palau 
dels Reis de Mallorca hi ha l’exposició “Granat de Perpinyà: art 
i història d’una joia catalana”, dedicada a mostrar la qualitat de 
l’artesania i la bellesa lluminosa que els orfebres de Perpinyà, des 
de fa segles, saben treure dels granats gràcies a la precisió amb 
què els tallen i els encasten sobre un palló de plata.

1  El militant que vam tenir amagat es feia dir Jesús i sovint no 
es girava quan el cridaves, perquè encara no es devia identificar 
gaire amb el seu nom de guerra. Era del FRAP. Quan va ser al 
pis, no sabíem que aquest grup acabaria essent terrorista, però 
el seu fanatisme ideològic ens va vacunar i posar en guàrdia 
contra segons quins extremismes que pretenien instaurar una 
dictadura encara pitjor que la que teníem. Per descomptat que 
això a la mare no l’hi vaig explicar mai. I tampoc que després 
del “Jesús” ens volien portar dos nois d’ETA. Fou poc després del 
Consell de Guerra de Burgos, abans del 1980, any en què la Yoyes 
els va abandonar perquè els anomenats “durs” van aconseguir el 
poder i van imposar les seves paranoies sanguinàries, fins al punt 
d’assassinar-la el 1986. Al final del franquisme, la policia entrava 
disparant als pisos on s’amagaven i vaig tenir por, per això no van 
venir. Els van refugiar unes amigues, companyes de carrera que, 
des de fa molts anys, s’esgarrifen quan recorden que els havien 
vist revisant les metralletes.

Benvolguts alumnes, benvolguts pares, claustre de 
professors presents, senyor director: en primer lloc 
tot el meu agraïment als membres d’aquesta pro-
moció per haver pensat en mi en el dia de la seva 
graduació. És cosa que tinc en alta estima, tot i 
l’oblit que en vaig tenir un cop fet l’encàrrec. Sort 
que oportunament unes alumnes m’ho van recor-
dar, si no jo estaria ara aquí en blanc. No m’ho tin-
gueu en compte. En contra del que es pensa, l’amor 
i l’oblit no són antònims. En segon 
lloc, no sóc jo molt amant dels ac-
tes institucionals, tot i que sempre 
he pensat que al final d’aquesta 
etapa d’estudi, que coincideix 
amb la majoria d’edat, és comple-
tament pertinent celebrar-ho, so-
bretot pel següent motiu: totes les 
societats antigues tenien un ritus 
de pas, és a dir, actes, proves o ce-
lebracions que convertien el me-
nor en adult, en membre de ple 
dret de la societat, i amo ja de les 
seves decisions. La dessacralitza-
ció i la desritualització de la nostra 
societat moderna ens ha deixat 
molt orfes d’aquest tipus d’actes 
de reconeixement social de l’indi-

vidu. Tot i que la moda americana ha influït molt en 
l’actual realització d’aquesta graduació, benvingut 
sigui que la graduació hagi pres nova volada, curio-
sament empesa pels mateixos alumnes que l’han 
reclamada. I l’han reclamada perquè d’una manera 
o d’una altra té un significat cabdal: us heu fet grans. 
Sabeu, noteu, que us heu fet grans, i voleu ser grans. 
Per tant cal fer una marca, un reconeixement. Un 
senyal en el passos de la vida, un abans i un després. 

Aquest oblit de la societat moder-
na dels rituals és greu. Per això la 
graduació s’ha de celebrar. I els 
professors ho celebrem també, 
perquè aquesta és la nostra feina, 
tant si la fem millor com pitjor: po-
sar-vos en el camí necessari per-
què us feu grans. Sé que parlo en 
nom dels professors si us dic que 
de vegades ens costa molt. Si us 
dic que cada generació que passa 
sembla com si costés més. Si us dic 
que cada vegada us trobem més 
dispersos i ens sembla més difícil 
fer que us cenyiu a l’estudi seriós i 
amb rigor de les matèries. Sí, cer-
tament ens sembla així per part 
nostra, però també és veritat que 

P E N S A M E N T S J M a  U YÀ

Aprendre a ser 
persona
La primavera passada, JMa Uyà (1960-2019) va acomiadar amb aquest discurs 
els alumnes de l’Institut de Celrà que acabaven el Batxillerat. Esperem que, en 
aquest any de comiats aigualits, aquestes paraules ressonin amb força entre els 
nois i noies que ara comencen una etapa lluny de l’Institut i, potser, lluny del 
poble on han viscut des de sempre: «En la feina que ara teniu per endavant, i 
que dura tota la vida, que és ser persona, ser una persona el més completa i 
complexa possible, la manera més important d’assolir-ho és seguir els camins 
que realment sentiu, els camins que tenen cor», deia ell. Aquest discurs, no té 
pèrdua. L’hem deixat tal i com el va escriure l’Uyà. Bona lectura. 

«En una societat que 
només ens parla 

d’èxit, em sembla 
importantíssim 

aprendre a fracassar, 
de la mateixa manera 

que a Nietzsche, 
que estava abraçat 
a un cavall mentre li 
anava parlant, li van 

preguntar què feia i va 
respondre: aprenc a 

fracassar».



6160

ineludiblement els temps estan canviant, sempre 
estan canviant, i les maneres d’ensenyar i les coses a 
ensenyar no poden ser les mateixes en una societat 
on la velocitat de canvi és molt alta. Així és que els 
professors fem més o menys el que podem, amb 
més o menys encert, sobretot des que la tecnologia 
ens ha avançat per l’esquerra i ens ha deixat a al-
guns com analfabets digitals. Però també és veritat 
que allò essencial que s’ha d’ensenyar a una perso-
na perquè sigui un adult fet, dret i responsable, no 
varia: l’esforç en el treball personal, el respecte al 
saber i al coneixement, i el rigor amb què un mateix 
assoleix el seu coneixement. Perquè al cap i a la fi, el 
que us hem volgut transmetre, encara que nosal-
tres mateixos no n’hàgim estat sempre el millor 

exemple, perquè ningú és perfecte, és a ser perso-
nes, persones amb criteri, amb capacitat crítica i in-
tel·lectual, i amb capacitat ètica. El pensador argen-
tí Macedonio Fernàndez feu un enunciat molt clar al 
respecte. Per ell hi havia d’haver idealment el màxim 
de persona i el mínim de govern. L’ideal anarquista 
d’autogovern només es podria produir si tots fós-
sim el màxim de persones, cosa que lamentable-
ment no passa. Parmènides, el primer metafísic de 
la història, va dir que la feina de cadascú és el treba-
ll de l’ésser, o sigui, que ser és una feina. Lamenta-
blement, també, la majoria ni se’ls acut adonar-se’n, 
i vivim com conills en una gàbia. Nosaltres, els pro-
fessors, hi hem fet el que hem pogut, però heu de 
saber que la tasca no acaba aquí. A la universitat o a 
la formació professional us ensenyaran molts con-
ceptes tècnics i professionals, però allí no hi aneu a 
cercar coses que heu trobat aquí, perquè aquesta 
edat que ara deixeu, la vostra adolescència, és l’eta-
pa formativa més important de la vida, car és aque-
lla en que heu deixat de ser nens, i heu hagut d’en-
frontar al treball de ser adults; és a l’institut on es 
desperta a la vida, on la identitat del jo comença a 
prendre forma genuïna, on apareixen els primers 
estats de consciència propis i clars, el moment en 
què emocionalment i de manera pràctica us heu 
hagut d’adonar que les coses no són fàcils, i que si 
no entreu en la vostra pròpia responsabilitat, ningú 
farà les coses per vosaltres. I aquest és per mi el con-
cepte clau d’això que celebrem avui: que cadascú 
de vosaltres hagi entrat en la pròpia responsabilitat, 
que us hàgiu adonat que de tot allò que fas l’únic 
responsable, al cap i a la fi, n’ets tu. Si heu entès això, 
si ho heu assumit, tot el que vindrà per davant ho 
podreu encaixar amb fortalesa i capacitat. Com diu 
el poeta alemany Rilke, la vida és una cosa oberta, i 
cal estar atent a tot allò obert. No vol dir això que no 
podeu fracassar o tenir problemes de tota mena. Els 
tindreu. És més, vull destacar un altre concepte: en 
una societat que només ens parla d’èxit, em sembla 
importantíssim aprendre a fracassar, de la mateixa 
manera que a Nietzsche, que estava abraçat a un 
cavall mentre li anava parlant, li van preguntar què 
feia i va respondre: aprenc a fracassar. És a dir, a en-
tendre els motius i les raons, externes i pròpies, per 
les quals una cosa no ha anat bé, sigui en el món de 
l’estudi, en el laboral o en el personal i emotiu. 
Guanyar està bé, però un cop has guanyat, tot és 
fàcil. El que és difícil és saber perdre, saber fracassar, 
perquè si no saps fer això, no podràs seguir després 
per poder trobar el camí correcte. Com ens recorda 
Juan Matus, l’indi yaqui, en els textos que reporta 

Josep Maria Uyà (1960-2019). Fotografia de Rafel Bosch

Carlos Castaneda, cal seguir els ca-
mins que tenen cor, o sigui, que 
tenen passió i sentiment. En la fei-
na que ara teniu per endavant, i 
que dura tota la vida, que és ser 
persona, ser una persona el més 
completa i complexa possible, la 
manera més important d’asso-
lir-ho és seguir els camins que 
realment sentiu, els camins que 
tenen cor. És a dir, no fer mai allò 
que no voleu fer, però en canvi 
treballar i lluitar per tot allò que 
realment sentiu que voleu fer. No 
ho tindreu fàcil, i en molts mo-
ments us semblarà que us heu 
perdut o que us heu equivocat. 
No passa res. Com deia un amic 
meu de manera una mica barroe-
ra, eixuga’t i tornem-hi. Us adona-
reu amb el temps, si és que ja no 
us n’heu adonat, que els altres i la 
societat en general no fa gairebé 
mai allò que nosaltres volem. Que 
en aquest treball de ser persona 
ens cal sovint pactar, acceptar, re-
nunciar, tornar a començar, donar 
unes quantes voltes, marxar, 
deixar...però tot això, tot aquest 
aprendre a fracassar, mai és un fra-
càs si sabeu trobar el fil de les vos-
tres passions i desitjos, perquè la 
vida no és una cosa immediata, les 
coses immediates a què hi teniu 
tanta afició últimament com si la 
vida fos només ara i aquí, sinó, com diu una altre 
amic meu, la vida és una carrera de fons, si voleu 
fins i tot d’ultra fons, i la victòria, si n’hi ha, només la 
trobes al final quan pots dir, sóc persona, estic tran-
quil, i he viscut tot el que he pogut. Perdoneu 
doncs, que insisteixi en aquest concepte de valor: 
res del que us hem ensenyat i res del que aprendreu 
us faran realment profit si no sou persones, perso-
nes atentes i despertes, respectuoses i impecables 
en els seus fets. Aquesta em sembla l’única feina 
vertadera de la vida, i d’ella se’n dedueixen totes les 
altres. I no és gens fàcil: és més, sovint la vida no 
dura prou per poder-ho assolir. Però no importa, car 
el que importa és la tensió amb què viviu, com la 
sageta disparada per l’arquer, que només arriba si 
porta la força i la tensió necessàries. I ara, vosaltres, 
avui, sou una sageta que disparem al futur. I en 

aquest recorregut vital, si em per-
meteu que us ho digui, no caigueu 
en el miratge de voler ser feliç. Jo-
sep Pla va ironitzar molt sobre els 
que deien “vull ser feliç”. Podríem 
dir que la felicitat està sobrevalo-
rada, i sovint tapa la realitat, no 
ens deixa veure allò que realment 
ens fa la vida agradable. La felici-
tat és allò que fas mentre no notes 
que ho fas, igual que la salut és 
allò que ets mentre no notes do-
lor. Quan no hi ha problemes, això 
és ser feliç. I quan hi ha proble-
mes, llavors cal ser persona. I com 
que de problemes en vindran, per 
això el més important és ser per-
sona. Vaig acabant. Podria haver 
parlat d’altres coses, anècdotes 
meves, anècdotes dels cursos que 
he tingut amb vosaltres, que no 
han estat pas fàcils, o fins i tot de 
vosaltres mateixos, perquè aquí hi 
ha una bona colla de personatges 
dels quals en podríem fer llarga 
gatzara, i riure realment una bona 
estona...

... tot això potser que ho deixem 
pel sopar i les converses que po-
drem tenir després.  Espero no 
haver-me fet pesat amb tanta re-
flexió vital, però és el que realment 
penso i us vull transmetre amb 
tota l’energia: intenteu ser grans 

persones, sense que tingui cap importància ni l’èxit 
ni el fracàs. Només vosaltres mateixos us podreu 
jutjar amb el temps. En qualsevol cas, sigueu gene-
rosos, sigueu oberts, sigueu humils, imiteu i seguiu 
la intel·ligència i feu-vos intel·ligents vosaltres ma-
teixos, i sobretot, sobretot, sigueu bones persones. 
Jo, que us conec, sé que tots els que esteu aquí ho 
podeu aconseguir, i així ho desitja fermament, i en 
nom de tots els professors, aquest ja madur profes-
sor que us ha aguantat i a qui heu aguantat, perquè 
jo mateix no he acabat encara la feina de ser perso-
na, i de vegades, com sap tothom i és profecia, crido 
més del compte... Gràcies, moltes gràcies. 

JMa Uyà Puigmartí
Celrà, 23/V/2019 

«Guanyar està bé, 
però un cop has 

guanyat, tot és fàcil. El 
que és difícil és saber 

perdre, saber fracassar, 
perquè si no saps 
fer això, no podràs 
seguir després per 

poder trobar el camí 
correcte».

«En la feina que ara 
teniu per endavant, i 
que dura tota la vida, 
que és ser persona, 

ser una persona 
el més completa i 

complexa possible, 
la manera més 

important d’assolir-ho 
és seguir els camins 
que realment sentiu, 
els camins que tenen 

cor».
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