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EDITORIAL

Mercè Homs i Brugaroles, “aquest fou el primer sin-
dicat de la pagesia reeixit de la història d’Europa”.

Petits propietaris i masovers de terratinents, pa-
gesos en tot cas, han configurat un paisatge que s’ha 
mantingut fins avui. Ells eren els que engreixaven el 
bestiar que després es menjarien, els que conreaven 
els camps de secà i de regadiu, els que pelaven suro i 
feien feixines i carbó a bosc. De ben segur que la fei-
na a la vida rural era més dura i injusta –difícilment 
envejable– comparada amb la d’ara. Podem sen-
tir recança, en canvi, per aquest paisatge ancestral 
massa tocat, malmenat sense poder-hi ja fer res, en 
qüestió només de cinc dècades. L'escriptor Francesc 
Prat a Vell país natal ho explica d'aquesta manera: 
"He conegut la vall de Palagret quan només hi havia 
quatre masos i devia ser ben semblant a la que fou 

La història dels nostres pobles, durant segles, tam-
bé ha estat la història dels seus masos, dels page-
sos que han llaurat aquesta terra i de les nissagues 
vinculades a la casa pairal. Pairal, que etimològi-
cament vol dir que ve dels pares, dels ancestres, 
dels avantpassats. Encara avui, molts masos con-
serven el nom de la família que els va construir i 
pertanyen al mateix llinatge des de l’edat mitjana. 

En el Llibre del Sindicat Remença de 1448, que 
forma part del programa Memòria del Món de la 
UNESCO, ja hi apareixen els avantpassats d’algunes 
d’aquestes famílies. També val la pena recordar que 
les primeres reunions dels sindicats dels pagesos de 
remença de Catalunya, lligats a la terra i sotmesos 
als senyors feudals, van començar a mitjan segle XV 
a Celrà, Bordils i Juià. Segons la historiadora Maria 
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des del segle XIV. El meu germà Ton va sembrar l'úl-
tim blat i civada que des de l'edat mitjana s'hi collí, 
fou al 1993". La pagesia –tan important avui perquè 
el món torni a ser un lloc habitable i sostenible– va 
a mal borràs i la majoria dels masos han deixat d’es-
tar relacionats amb l’activitat agrícola. Molts s’han 
convertit en cases de segona residència o bé en les 
anomenades “cases de turisme rural”. Avui els ma-
sos empordanesos s'han convertit en apartaments 
on la gent passa els caps de setmana o les vacances 
per desconnectar. Un entorn i unes masives que, so-
vint, s'idealitzen però no per viure-hi per sempre. I 
tantes cases buides la major part del temps i tants 
joves sense un lloc on viure...

En aquest número, centrat en les nissagues i les 
cases pairals, entrem en un reguitzell de masos ben 
diferents entre si. Comencem per una casa que és, 
gairebé, una insígnia de Juià: Can Gou. “La casa del 
molí”, com se la coneix popularment, sembla que 
doni la benvinguda a aquest poble del campanar es-
capçat. Un altre mas s’obre a la carretera de Sant Joan 
de Mollet: l’imponent Can Martí de la Font. Segur 
que més d’una persona, quan hi ha passat pel davant, 
s’ha preguntat què s’amaga rere aquelles escalinates 
que porten a la casa. 

També ens endinsem a les Gavarres, a Can Vidal 
de Rissec de Madremanya. Està documentat des del 
segle XIII, avui és una ruïna, però un dia va ser tota 
una casa forta. I a Sant Martí Vell, a la vora de la riera 
de la Vilosa, una masia amb una porxada de quatre 
voltes com n’hi ha poques aquí: Can Ramell. A l’altra 
banda de riu, a Cervià de Ter, un mas d’aquells que, 
ara per ara, escassegen: visitem la païssa, el graner, 
les corts i el celler de Cal Ros de Bosc.

Descobrim, a més, casals senyorials de terra-
tinents i hisendats: Can Cors-Guinard de Celrà, Can 
Prim de Bordils i Can Vinyals de Flaçà. Aprofiteu el 
convit per trepitjar les seves alcoves i capelles amb 
els escuts heràldics a les parets, biblioteques i arxius 
antiquíssims, salons amb grans catifes, làmpades i 
pianos. Aquestes últimes cases tenen un aire lite-
rari, d’altres temps, entre la sofisticació i el declivi. 
Com el de la novel·la Bearn o La sala de les nines, del 
mallorquí Llorenç Villalonga, o el d’Il Gattopardo, 
de l’italià Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Can Vi-
nyals acollirà, d’aquí a poc, una cerveseria artesana. 
Veurem quin serà el futur de Can Cors. Em revé, no 
sé ben bé per què, una frase del químic francès An-
toine Lavoisier. Aquella que diu que “res es perd, res 
es crea: tot es transforma”.

EDITORIAL

El mas
i la terra

Fotografia: Martí Navarro Mollina

MAR CAMPS I MORA
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LA IL·LUSTRACIÓ LA IL·LUSTRACIÓ

L’inacabat

MARTA PUIG PARNAU

“Que sobresurti, alt, sòlid, ferm, perfecte i etern!”, deien.
 

Però va quedar a mitges, incomplet, inacabat i imperfecte.
 

On s’atura és on comences. I allà no és sòlid, ni és fix, ni és ferm, allà 
dubta, allà és canviant, allà és viu. I això el fa encara més etern.

—

El campanar de Juià
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CONSIDERACIONS DE FRONTERA — VOL.V CONSIDERACIONS DE FRONTERA — VOL.V

Tu. Sí, tu. Aquest any has decidit apostar-hi, anar-
hi a totes, all in i au, ja hi som pel tros. Ets un més, 
et dius…, però no un més qualsevol (que no!), que 
tu has nascut al Poble i que no te la podran negar 
pas aquesta vegada, que ja et coneixes tota la lletra 
petita i ara les tens totes pensades. Demanaràs la 
beca a l’Ajuntament de la ciutat. I ara sí que sí que 
te la donaran; ho sents, ho veus, ho pressents: és el 
teu moment.

I què has fet tots aquests anys que et prepari per a 
aquest instant? Què t'ha anat forjant aquesta segu-
retat d'acer que et permet dir que un dels set ajuts 
per a Propostes Interdisciplinàries d'Arts Híbrides 
serà, enguany, tot teu? Doncs que aquest cop puja-
ràs al Poble. Tornaràs a casa.

Cartografies de la memòria. Una pràc-
tica desconstructivista dels indrets 
del record. Has visualitzat l'embalum 

d'aquest Poble com una superestructura, 
un calaix de sastre que et serveix per 
englobar-hi les accions més instituci-
onalitzades (Ajuntament, casal d'avis, 
jutge de pau, escoles…), així com les 
més personals. Has assajat de poder-te 
fer un homenatge i t'has guardat que el 
treball tingui un vessant més creatiu: 
també hi ha lloc per als racons que ve-
ieren els cigarrets d'amagat, els petons 
al pati, les pedres al tren, un bany 
furtiu a la piscina municipal una nit 
de Sant Joan… I, per sota, amb un gest 
metodològic enginyós de mena, t'has em-
pescat que la infraestructura d'aquest 
Poble, la seva base, sigui la Nostàlgia.

Ràpidament engegues l’ordinador i obres el bus-
cador. Un fulgor blavós fa remugar un cos que jeu 
al racó de l’habitació. Llances quatre paraules per 

La
subvenció

TELM TERRADAS tranquil·litzar-lo. Ja ets dins la web de l’Institut 
Cartogràfic; t’hi mous com a casa. Clic-clic. Arros-
segar. Goita’l, el Poble. Primer la plaça. Ja la tens. 
Preparat? Som-hi. 
Aquí Can Romagós, un xic més amunt Can Quel. 
Ressegueixes la línia de la pantalla, aquest color 
blanc entre ocres que t’indica que és un carrer 
flanquejat per cases. Vas pujant la vista per aquests 
trapezis de colors i hi veus tot allò que hi esperes, 
al damunt hi resten els noms de sempre: Can Palai, 
Can Prat, i ja ets fora muralla. 

A la teva dreta s’il·lumina la pantalla del mòbil. 
Et despistes un moment mentre deixes Can Pou a 
l’esquerra, Can Calvo a la dreta. L’algoritme et des-
plaça a un vídeo motivacional.

Fer fora una persona que estimes és l’acte més gran 
de valentia i denota molta maduresa emocional. 
Sobretot quan l’altra era una bona persona, que no 
t’ha fet mal, que t’estimava amb devoció i tenia tot 
de bones intencions. Simplement, no ha pogut ser, 
no heu connectat. No passa res: t’has prioritzat i 
això està molt bé; has començat el viatge cap a dins. 
Escolta les teves necessitats una vegada per totes i 
ara mira de centrar-te: beu molta aigua, fes exercici, 
plora (si cal), cuina alguna cosa, no t’enganxis amb 
el primer que passi (no estàs preparat), surt a pas-
sejar, medita…

Reprèn antics projectes. 

La Nostàlgia és el motor del Poble: la 
força primera i atàvica. El teu projecte 
ve a dir que cada moviment de la teva 
infantesa estava, en realitat, adobant 
un terreny de futur: el del Record sen-
se Escrúpols, el de l'Oblit fora mida i 
el Trobar a Faltar Perpetu. Cada gest 
en cada topall és més una remembrança 
en potència que no pas una successió de 
camins, camps i argelagues. Tot és la 
Memòria que serà i res és en si mateix. 
El món és un text indesxifrable perquè 
s'ha gestat sempre pressuposant el seu 
oblit final. L'adhesió emocional al ter-
ritori és un fet inqüestionable perquè 
ve de sèrie, ens hi aboca no només la 
naixença, sinó una genètica capritxosa 
oberta perpètuament al no-res. Penso, 

aleshores oblido. Soc, així doncs, ja 
he començat a deixar anar.
La bòbila queda en una zona pintada de verd. Ara 
la vols veure. Necessites aquella altra eina. Pes-
tanya nova. Google Maps, homenet groc i Street 
View. El carrer sembla un altre des d’aquí, gairebé 
no fa pujada. La instantània és la d’un dia asso-
lellat d’agost. Els arbres del fons amb prou feines 
estan enfocats i l’herba del marge, de tan pixelada, 
sembla artificial.

El Poble és l’obra literària a l’inte-
rior de la qual resta la Idea que el 
lector ha de poder llegir amb el petó 
semiòtic. Això no ho acabes d’entendre 
gaire. Però la posada en escena, la In-
tervenció (que n’hi diuen), això sí que 
sí que ho tens a punt. 

Portaràs aquí dalt, als camps davant 
del Mas Castell, prop de la Torre Des-
vern, totes les Velles del Poble, el 
Cadiraire Demenciat, el Capellà Nou i 
també el Vell, el Bidell Coix, l’Es-
combriaire Racialitzat i el Cacic Vin-
gut a Menys. El Poble s’obrirà als peus 
d’aquesta comparsa, que voltarà en cer-
cles llaurant els camps tot proferint 
udols: les paraules fetes solcs d’un 
passat que sempre ha estat present car-
regat de pèrdua. Dirigiran el plor, el 
duo de cant gregorià vingut de la ciu-
tat. I per sota hi vols plantar una 
lletania de bombo i caixa sincopat (ben 
industrial) que farà sonar el DJ amic 
d’un amic que vas conèixer al bar aquell 
de Gràcia. 

Li truques. Et diu que no et preocupis, que ja t'in-
flarà la factura, i que té un joc d'altaveus petits 
però potents, que li passis la ubicació i que a veure 
si pot enclavar-ho tot en aquells arbres d'allà i que 
el seu cosí té una màquina de fum, que si la pot 
portar també, que farà efecte! I… ai!, que fas bona 
veu, que ja l'hi han explicat i que ell també ho va 
passar ara fa un any, que endavant, que tothom se 
n'acaba sortint i que ningú no es mor d'això, que 
ja ho veuràs…

El temps ho cura tot~ 

“Va acabar la tesina i els cursos de doctorat i des de llavors està embolicat amb la tesi, que no para de 
créixer perquè inclou referències a tots els municipis de la zona, en particular els que es troben més vin-

culats a la frontera. Fins a quin punt està disposat a enllestir-la? No gosem respondre. […] Els seus models 
són Heròdot, Alexander von Humboldt, Kapuscinski, persones que van voltar pel món i van deixar llibres 
endreçats i estimulants. […] Sempre ha trobat injust que la geografia, al contrari que la història, no tingui 

cap musa que la inspiri.”

Vicenç Pagès Jordà, Dies de frontera
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Joves que
donen vida 
als pobles

Per tirar endavant idees 
interessants no cal anar gaire 
lluny: quatre joves nascuts a 

Bordils, Celrà i Sant Martí s’han 
quedat aquí per engegar els seus 
projectes en espais patrimonials i 

antics negocis familiars

FERRAN GUILLAUMES: EL NIMÚ DE CELRÀ
Text: Íria Masó Planas / Fotografia: Martí Navarro Molina 

DAMIÀ VALLS: CAN BÓTA DE SANT JULIÀ DE RAMIS
Text: Pere Martín Sánchez  / Fotografia: Aniol Simon Surià

POL BISBE: MAS TROBAT DE JUIÀ
Text: Lia Pou Brugué / Fotografia: Martí Navarro Molina

CLÀUDIA VILÀ: LA TERRASSETA DE SANT MARTÍ VELL
Text: Oleguer Cebrià Salvador  / Fotografia: Aniol Simon Surià
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La Rosa Miquel i en Josep Esgleyes, els avis d'en Fer-
ran, van néixer a Caldes de Malavella. En Josep era 
trompetista de la Jadris, l’orquestra del poble, i a la 
Rosa li agradava molt sortir a ballar. Així es van conèi-
xer i van aprendre junts l’ofici de carnissers, gràcies a 
en Lluís Ribas, l'home de la germana de la Rosa, que 
tenia una carnisseria al poble veí, Llagostera.

Quan ja van tenir una mica de bagatge, en Josep 
i la Rosa van decidir traslladar-se a la Jonquera, on 
es llogava una carnisseria. Allà es van trobar sols al 
capdavant d'un taulell que no reposava i una filla 
de poc més d'un any. S’hi van estar deu mesos, tre-
ballant de dilluns a diumenge. El negoci els va anar 
molt bé i tenien molta feina, tanta que necessitaven 

una mica més de tranquil·litat. Així, un dia, en Lluís 
es van assabentar que a Celrà es venia la carnisseria 
del carrer Major, i no s’ho van pensar. A més, a en 
Josep li agradava estar a prop de la família i la Jon-
quera era molt lluny de Caldes i Llagostera.

Celrà era un poble petit i acollidor, així que, l’any 
1964, van comprar la carnisseria. S’allotjaven a 
la part de dalt de la casa i el negoci es trobava a la 
planta baixa. El primer dia que la Rosa va atendre 
els clients, li va semblar que estava jugant a nines, 
comparat amb el ritme de la Jonquera. La Rosa ens 
recorda que en aquell moment no tenien un taulell 
frigorífic i la carn, juntament amb els embotits, es-
taven penjats i repartits sobre una taula de marbre. 
En Josep es dedicava a l'elaboració del producte: bo-
tifarres, hamburgueses i embotit. En canvi, la Rosa 
era el somriure de la botiga, mentre que la Gemma, 
la seva filla, es feia gran i, paradoxalment, jugava 
amb un xai que van tenir de mascota.

El negoci a Celrà també els va anar molt bé, ja que 
estava situat al carrer Major, l'antic carrer comercial 
del poble, i hi havia vida a cada porta. Els va ser fàcil 
entrar a formar part de la quotidianitat de la vida de 
la gent i la Rosa ens diu que ningú trobava una boti-
farra dolça tan bona com la seva. En Josep tenia un 
do, i és que el que no li agradava a ell no es venia.

La carnisseria de Celrà va estar oberta fins al 
2007. La Rosa es va jubilar amb setanta-tres anys i la 
carnisseria i el local van quedar tancats.

“La Carni”, local de joves

Al cap d'uns anys, en Ferran Guillaumes, el fill de 
la Gemma, va decidir aprofitar l’espai i fer-lo ser-
vir com a local d’oci amb els seus amics. En aquell 
moment a Celrà no hi havia cap local per als joves, 
així que en Ferran el va arreglar una mica i va deci-
dir donar-li un segon ús. L'anomenaven “la Carni”. 
“A l’època adolescent, veníem aquí amb les motos. 
Les havíem d’engegar a l’Ateneu per no despertar els 
veïns. Diverses persones tenien les claus del local i 
entraven i sortien quan volien. Algunes hi venien a 
estudiar, altres a jugar a la consola, hi fèiem alguna 
festa d'aniversari… Com a mínim els pares sabien 
sempre on érem.”

Al llarg dels anys, tothom es va anar fent gran, i 
molts joves del poble van marxar a estudiar o treba-
llar a fora. Però, l’any 2018, en Ferran va tornar a Cel-
rà. Ell va estudiar Ciències de l’Activitat Física i l’Es-
port i, quan va acabar els estudis, es va apuntar a les 
llistes d’Ensenyament. Però van passar quasi quatre 
anys fins que va poder exercir de docent. Així doncs, 
mentrestant, va anar treballant a diversos bars i res-
taurants i d’aquí va sorgir la idea de muntar el seu 
propi negoci a l’antiga carnisseria de la família.

“Ho vaig proposar a casa i es van pensar que era 
boig. El local estava abandonat i s’estava deterio-
rant. Vaig pensar que era una bona idea per donar 
una segona vida al local familiar.” No hi podien fer 
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De carnisseria
a bar de copes

El Nimú de Celrà
 

El Nimú ha estat el resultat del treball de diverses 
generacions, on en Ferran Guillaumes, amb l'ajuda de 

tota la família, ha decidit donar una segona vida a la 
carnisseria familiar, ca l’Esgleyes, i obrir-hi un bar

Sala interior del bar,
on destaca la volta 
catalana de pedra

AVUI EN DIA

En Ferran Guillaumes amb la 
seva mare Gemma Esgleyes i 
la seva àvia Rosa Miquel
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un altre habitatge perquè, en ser un baix, el local era 
molt fosc i necessitava moltes reformes.

Fer reviure el casc antic

Durant el temps en què la carnisseria va estar tan-
cada, diverses persones es van interessar per llogar 
el local i obrir-hi un negoci, però no podien llogar-lo 
en les condicions en què estava. “S’hi havia de fer 
una reforma i saber aquesta reforma cap a on ana-
va.” L’any 2018 van començar les obres. Les van ini-
ciar en Ferran i el seu pare, en Josep Guillaumes. “Jo 
en aquell moment estava treballant a mitja jornada 
i, per tant, m’ho podia anar combinant.” Van buidar 
tot el local i van repicar les parets, que eren de guix. 
El que no sabien era que a sota del guix hi havia pe-
dra. I va acabar sortint una volta de pedra seca.

Quan van tenir el local buit i més o menys net, 
van començar les obres els paletes i en Ferran i el 
seu pare els ajudaven. Les obres van durar dos anys, 
del 2018 al 2020. Finalment, el 16 de setembre de 
2020, van poder obrir el bar, el Nimú. La inaugura-
ció va ser en plena pandèmia i al cap d’un mes van 
haver de tancar. “Fèiem de botiga. Oferíem coses 
per emportar i quatre tapes fredes perquè encara no 
teníem cuina amb campana extractora. L’aforament 
era limitat i havíem de seguir totes les mesures co-
vid. Però alhora érem un dels punts de trobada de 
la gent del poble, ja que l’oci nocturn estava tancat.”

Masoveria
al segle XXI

Can Bóta de Sant Julià de Ramis
 

Damià Valls: “Per sobre de ser un bar, m’agradaria 
que Can Bóta deixés una empremta positiva i 

participés en els valors de la transició ecològica”

En Damià Valls (Celrà, 1993) té 28 anys i és llicenci-
at en Geografia per la Universitat de Girona. D’ençà 
que va acabar la carrera, ha estat viatjant i treballant 
en altres països i ara, des de fa uns mesos, ha co-
mençat el projecte de Can Bóta. Es considera una 
persona amb sentit crític i amant de l’observació, 
dels viatges i d’estar rodejat de natura. Una cosa que 
detesta és dedicar molta estona a la burocràcia i a 
les coses enrevessades.

En Damià ens explica que abans de començar el 
projecte de Can Bóta era a França, en una escola, 
desenvolupant un projecte sostenible de turisme 
ecològic aliat a la permacultura. Tanmateix, ens de-
talla que el projecte no es va poder dur a terme i que 
“en aquell mateix moment, en un grup de Whats-
App, va aparèixer un missatge del concurs de Can 
Bóta” i es va plantejar la possibilitat de fer-ho. Ens 
relata que va veure que es tractava d’un “projecte a 

A poc a poc, el Nimú va anar arrencant, i les res-
triccions de la pandèmia van anar disminuint. Així 
doncs, a l’estiu del 2021 el bar ja era ple de gent, 
tanta que en Ferran necessitava un cop de mà a la 
cuina. Per això va decidir posar-se en contacte amb 
en Marc Buendía, l’actual cuiner del Nimú. Ell venia 
de Barcelona, i tenia la intenció de marxar a treba-
llar a Andorra, ja que a causa de la pandèmia el món 
de l’hostaleria estava passant per un mal moment. 
Però, finalment, va decidir venir a Celrà. En Marc 
havia estudiat hostaleria a Girona i, per tant, tenia 
experiència en el sector. Amb en Ferran ja es conei-
xien des de feia anys i es van entendre de seguida.

Aquest any, en Ferran només treballa al Nimú. De 
moment, ha decidit deixar la feina de docent per de-
dicar-se exclusivament al seu bar. Li agrada la seva 
feina i hi està molt a gust. “La clientela se’l fa seu i 
el que fem ara no té res a veure amb el que fèiem fa 
dos anys, quan vaig començar. M’agrada molt veure 
com el projecte va creixent. Al barri vell de Celrà hi 
ha competència, el pàrquing és lluny i no hi ha gaire 
vida. Per això, valoro molt que la gent vingui i hi es-
tigui a gust, em fa molta il·lusió.”

I acaba, tot dient: “El futur és incert, però soc feliç 
quan veig l’ambient que hem creat al Nimú. Torna a 
ser un punt de trobada per a diferents generacions, 
torna a formar part de la quotidianitat de la vida del 
poble i hem pogut donar continuïtat a un local que 
ens ha vist créixer.”

AVUI EN DIA
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prop de casa” i que donava llibertat per fer-se’l seu: 
“Vaig arribar-m’hi amb el cotxe per veure-ho, ja que, 
tot i ser l’església de Sant Damià i Sant Cosme, no 
hi havia pujat mai.” El lloc el va sorprendre pel seu 
bon enclavament paisatgístic i per la seva accessibi-
litat, però tan sols quedava una setmana per poder 
presentar els papers. Finalment, va decidir presen-
tar-s’hi i va ser el guanyador del concurs, amb una 
concessió d’entre 2 i 8 anys.

Segons en Damià, el valor afegit que té l’espai dels 
Sants Metges és que “està envoltat de natura i n’hi ha 
pocs així al territori”. A més a més, “el lloc té molt de 
potencial per poder-hi plantar un hort” i en un futur 
“poder esdevenir autònoms”. Ens explica que “tenia 
ganes de crear un projecte interessant i personal. D’al-
guna manera, tenir un bar no ha sigut mai la meva vo-
cació, però fer-ho en un lloc tan especial com aquest 
m’engresca molt per llançar-m’hi”. Un altre element 
que el va fer decidir va ser que l’habitatge també es 
trobés al mateix lloc: “Cada habitació de la casa és un 
quadre particular, segons on miris tens unes vistes i 
un paisatge diferent.” Ens relata que sempre havia tin-
gut el somni de viure en una masia: “I quin lloc millor 
que aquí dalt i amb aquestes vistes?”.

Pel que fa al procés de creació i execució del pro-
jecte, “va haver de ser molt ràpid”. De fet, ens explica 
que va poder disposar de les claus el 14 de juliol de 
2022 i en menys d’un mes, concretament el dia 12 
d’agost, van fer la inauguració. Hi van participar ar-
tistes locals de la zona, com la Nora Baulida i en Joan 
Esgleas, amb música en directe i concerts, i es va or-
ganitzar un sopar popular amb un productor local de 
la vora (Bordils) i una proposta 100% vegetariana.

“En tan sols 28 dies vam fer molta feina. De fet, 
sense l’ajuda d’en Jaume Balaguer, l’Alice Delessert 
i en Nil Costa, que van participar des de l’inici en el 
projecte, tot això no hauria estat possible. M’agrada-
ria donar-los les gràcies especialment per tota la feina 
que van fer, ja que gràcies a ells vam poder obrir en 
temps rècord i amb totes les garanties, habilitant les 
terrasses, netejant l’exterior i deixant-ho tot a punt.”

La projecció de futur d’en Damià per a Can Bóta 
és que, “a més de ser un bar, deixi una empremta 
positiva i participi dels valors de la transició ecolò-
gica”. El lloc “té molt de potencial per poder-hi fer 
tallers de tota mena: des de tallers de ioga o per-
macultura fins a tallers de coneixença de la flora i 
la fauna de l’entorn”. La idea d’en Damià és que Can 
Bóta pugui ser un lloc de trobada on les entitats i la 
gent del poble i del voltant puguin pujar-hi a fer les 

seves celebracions. Una altra de les coses que anhe-
la és poder-hi fer participar la gent i que “es puguin 
sentir seu l’indret”, a partir de petites accions con-
juntes com per exemple la rehabilitació d’un mur de 
pedra seca o l’adequació d’un camí, i després convi-
dant-los a dinar. La seva idea és que sigui “un espai 
de gaudi on la gent se senti bé i tothom i qualsevol 
proposta siguin benvinguts”.

D’alguna manera, “el meu somni per a Can Bóta 
és que vagi en la direcció de Can ‘Brota’, que sigui un 
exemple d’autonomia, on poder viure en contacte 
amb la natura i poder servir els productes fets créi-
xer per nosaltres mateixos”.

L’oferta gastronòmica de Can Bóta, ara per ara, és 
molt senzilla i oferim entrepans i tapes. Tanmateix, 
“la nostra filosofia és apostar al màxim pels produc-
tes ecològics i de proximitat”. D’alguna manera, ens 
explica, “volem aprendre i millorar per aconseguir 
tenir una carta en què tots els productes siguin cul-
tivats per nosaltres i la gent els pugui veure asseguda 
a les taules mentre sopa”.

La idea d’obertura de Can Bóta va encarada que 
durant la tardor i l’hivern, que és quan fa més fred, 
s’obri només els caps de setmana. De cara a prima-
vera i estiu la idea és que es pugui obrir gairebé cada 
dia. No obstant això, encara estan aprenent i mira-
ran què és el que funciona més i què és el que vol i 
necessita la gent. Informaran de qualsevol novetat a 
través del seu canal d’Instagram @canbota_bar.

En Damià aposta per una carta de tapes i 
entrepans amb productes de proximitat

En Damià Valls i en Jaume Balaguer
servint a la terrassa de Can Bóta

Repòs al peu
de les Gavarres

Mas Trobat de Juià
 

Entrant a Juià, a mà dreta, hi trobem un petit rètol que 
indica “Mas Trobat”, una masia de pedra de finals del 
segle XV que avui és una casa de turisme rural a mans 

d'en Pol Bisbe i el seu oncle Joan

Baixo del cotxe i contemplo l’entorn. Em sorprèn no 
haver vist mai aquest racó al peu de les Gavarres i, 
malgrat que fa una tarda de pluja, crec que és un dels 
llocs on es respira més tranquil·litat. Al cap d’uns mi-
nuts, arriba en Pol Bisbe, que, juntament amb el seu 
oncle Joan, gestionen aquesta casa de turisme rural 

que porta el nom de Mas Trobat. En Pol em confirma 
de seguida que a Mas Trobat hi ha calma i silenci.

Passem la porta principal de la casa i posem els 
peus a l’entrada, que serveix de distribuïdor i recep-
ció per als clients que s’hi allotgen. La sala està vesti-
da amb una gran volta al sostre i una escala de pedra 

AVUI EN DIA
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que condueix als pisos superiors de la casa, on hi ha 
les vuit habitacions. L’antic estable ara és una petita 
sala d’estar, i al menjador encara s’hi pot veure el forn 
de l’antiga cuina. En una de les parets de l’entrada hi 
ha un quadre que reflecteix molt bé la història de Mas 
Trobat abans no es convertís en casa rural.

Mas Trobat va ser fundat per la família Trobat, 
però hi va haver un moment en què una dona s’hi va 
quedar sola, un fet que condicionava les atencions i 
feines que requeria la casa, per a una sola persona. 
Així doncs, es va vendre a la família Suardell, amb 
una clàusula en l’acord en què es permetia a aquella 
dona viure en un edifici annex a la construcció. En 
Pol ens explica que molt possiblement és l’espai en-
voltat per parets de pedra i de sostre descobert que 
avui dia dona pas a la piscina del mas. Anys més tard, 
la família Gou de Juià va comprar Mas Trobat a la fa-
mília Suardell, i hi van tenir masovers durant molt 
de temps. La casa va quedar buida quan en Vicenç, 
l’últim masover, va morir. Des d’aquell moment fins 
a l’any 2006, la casa va quedar abandonada. 

Els inicis

L’any 2006, en Joan, oncle d’en Pol i hereu de Mas 
Trobat, va perdre la feina que tenia al polígon in-

dustrial de Celrà, que combinava amb l’agricultura, 
amb motiu de la deslocalització cap a Àsia de part 
del nostre teixit industrial. Era un moment com-
plicat, però va pensar que tocava fer alguna cosa: 
ell era agricultor i fins aleshores havia conreat els 
camps que envoltaven el mas familiar, una casa, 
però, que no estava habitada. Donant voltes a la 
idea de donar més vida al mas, va sorgir la idea d’ar-
reglar i adequar Mas Trobat per convertir-lo en una 
casa de turisme rural, un concepte de turisme que 
s’estava engegant. Des d’aquella data fins al dia que 
van obrir les portes, en Joan va ser un més de l’equip 
de reforma que, amb l’ajuda dels seus pares i ger-
mans, van escollir meticulosament. Durant prop de 
quatre anys el seu ofici va ser reformar la masia per 
donar-li una nova vida, cuidant cada detall. En Pol 
ens explica una mica aquests inicis: “Vam comen-
çar una mica com tothom. Es començava a posar de 
moda el turisme rural i teníem el mas, jo només te-
nia 17 anys, però juntament amb tota la família ens 
hi vam involucrar i vam aixecar-lo.” En Pol, al cap 
d’un temps, va començar el grau universitari de Tu-
risme a Girona, uns estudis que al llarg dels anys li 
van permetre conèixer i descobrir el funcionament 
d’aquest nou turisme que s’estava construint arreu. 

“Vam començar sense saber gaire bé com haví-

em de fer les coses, però sempre intentant fer-ho de 
la millor manera possible, i va ser de gran ajuda que 
l’Anna Maria, veïna de Juià i que havia crescut a Mas 
Trobat, ens donés algunes classes de com funcio-
nava l’ofici, mai li estarem prou agraïts”, diu en Pol. 
També ens explica el procés de com ha anat creixent 
Mas Trobat i que tot el que ha anat incorporant com 
a casa de turisme rural ha estat a partir de saber què 
necessitava el client, què hi trobava a faltar, què li 
agradava… Un aprenentatge a còpia de prova i error, 
i de treballar en diferents hotels, que amb els anys 
els ha ajudat a crear el que és ara Mas Trobat. “El fet 
d’haver estudiat Turisme i haver pogut treballar en 
el camp de l’hoteleria m’ha permès aprendre moltes 
coses que amb els anys he pogut aportar i adaptar 
aquí. Hem anat millorant el producte, així arriben 
més clients, i avui en dia tant en Joan com jo en vi-
vim i hi treballem.”

Al començament també va ser complicat, perquè el 
concepte “vacances en cases de turisme rural” podem 
dir que no s’acabava d’entendre. La gent que descobria 
aquest nou turisme, aquests nous espais, esperava 
trobar-hi els serveis que hi havia als grans hotels. “A la 
gent li agradava el concepte, però al principi no sabia 
com fer aquest turisme perquè era un turisme petit i 
venien d’un turisme de masses”, diu en Pol.

Turisme rural

Mas Trobat té vuit habitacions i tres treballadors. 
Totes les habitacions disposen dels serveis essenci-

als i tenen vistes a les Gavarres o als camps que en-
volten el mas. En Joan i en Pol s’ocupen de servir els 
esmorzars i, un cop acabada aquesta tasca, en Pol 
i l’Elisenda comencen a fer les habitacions. En Pol 
també atén a la recepció. A Mas Trobat hi trobareu 
pau, silenci i tranquil·litat. La casa és acollidora i 
l’entorn ajuda a tenir aquesta sensació d’estar al mig 
del no-res, però amb tot a prop. I això ho reflecteix 
molt bé la pàgina web de Mas Trobat, que ofereix a 
tots els seus visitants un grapat de serveis a prop de 
Juià. “Tenim i oferim bons serveis. Hem cuidat tots 
els detalls perquè el client s’ho pugui posar al seu 
gust.” En Pol explica això perquè, malgrat ser un ho-
tel rural, permet als clients tenir serveis com si fos-
sin a casa seva: “La cuina és oberta a tots els clients, 
poden cuinar-se l’àpat que vulguin, tenen a la seva 
disposició els estris necessaris: nevera, rentaplats… 
D’aquesta manera, oferim un servei per a moltes 
butxaques”, explica en Pol.

Mas Trobat és el resultat de molts anys de feina, 
d'aprendre a observar i a valorar. L’aposta que va fer 
la família sencera, en el seu moment, de tirar enda-
vant la casa familiar i arreglar-la per convertir-la en 
un petit hotel ara recull els seus fruits. Malgrat que 
tot va començar “sense saber gaire on es ficaven”, 
actualment Mas Trobat s’ha convertit en un racó 
del nostre territori que rep clients de molts llocs di-
ferents, i segurament a més d’un de nosaltres, per 
molt a prop que ho tinguem, també ens agradaria 
viure l’experiència d’allotjar-nos en aquesta casa de 
turisme rural que tenim al costat de casa.

En Pol Bisbe al costat d'una pintura
on apareix el Mas Trobat

AVUI EN DIA
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Una llarga nit d’abril del 2020, tancada a casa durant 
el confinament obligatori per l’arribada de la covid. 
Aquest moment i aquesta situació tan peculiars van 
servir a la Clàudia Vilà com a punt d’inflexió per de-
cidir posar en marxa La Terrasseta de Sant Martí. Un 
bar de tapes que en només tres anys ha esdevingut 
un dels espais d’oci habituals per a molts joves de la 
llera durant les nits d’estiu.

La Clàudia explica que estava asseguda a la ter-
rassa de casa veient el pàrquing on deixaven trastos 
quan va dir als pares: “Ostres, aquí hi podríem mun-
tar alguna cosa de tapes i copes!”. Van agafar un full i 
es van posar a dibuixar com podrien organitzar l’es-
pai per oferir un entorn exterior on servir menjar i be-
gudes. Tres mesos i unes obres de reforma després, la 
nova Terrasseta de Sant Martí obria el 2 de juliol.

El projecte de La Terrasseta, com l’anomena tot-

hom, consisteix en un bar a l’aire lliure que obre els 
vespres d’estiu. El negoci s’ubica al costat del restau-
rant Sant Martí, regentat des de fa més de trenta anys 
pels avis, primer, i després pels pares de la Clàudia. 
Una ampliació del projecte familiar que vincula una 
nova generació dels Vilà Barnés a l’hostaleria.

Una família lligada a la restauració

Més enllà de tirar endavant el nou bar, la família de 
la Clàudia fa moltes dècades que està unida al món 
dels fogons. L’any 1991 van muntar el restaurant 
Sant Martí, amb l’àvia Jovita liderant projecte des de 
la cuina. De fet, el vincle amb l’hostaleria encara té 
més història, perquè abans regentaven la fonda Ca 
l’Aurora de Pont Major.

Un cop casats, els pares de la Clàudia van agafar 

el relleu d’un negoci que continua viu 31 anys des-
prés. Ella reconeix que no tenia clar si continuaria 
la tradició, però la pandèmia la va ajudar a resoldre 
l’interrogant. “Sabia que en algun moment o altre 
havia de decidir si seguia el negoci familiar i, com 
més gran em feia, més m’adonava que era una sorti-
da que no podia deixar escapar.”

Picar i compartir, un estil diferent

Després de deu anys vivint fora de casa, la Clàudia 
s’havia adonat que calia diferenciar-se dels restau-
rants habituals a la llera. Per això, va apostar per una 
carta només amb plats per compartir i picar, sense 
coberts. Es tractava d’oferir un lloc per fer-hi una 
cervesa amb els amics i menjar alguna cosa: “Volí-
em una cosa més informal, de venir-hi a fer una 
tapa, no de primer i segon plat com al restaurant.”

La Clàudia assegura que “ho tenia clar des del 
principi, els meus pares sí que eren una mica més 
reticents, però al final ho vam fer i ha funcionat”. Per 
això, tot i alguns dubtes inicials, la família va decidir 
apostar per obrir el bar amb una terrassa a l’aire lliu-
re i només durant les nits d’estiu.

El nou projecte buscava complementar l’oferta ha-
bitual del restaurant de Sant Martí, que fa esmorzars 
i dinars. El negoci es completava amb un càtering de 
menús per emportar i banquets i La Terrasseta s’ha 
convertit en la tercera pota. La cuina del restaurant 
serveix per a les tres branques del projecte: “Tot es fa 
aquí. Per exemple, per fer un stick comprem el pollas-
tre, el filetegem, l’arrebossem i el cuinem nosaltres”.

Malgrat l’ajuda constant dels pares, La Terrasseta 
s’ha convertit en el projecte personal de la filla gran 
dels Vilà Barnés. Les decisions es prenen entre tots 
tres, però la gestió del projecte el porta la Clàudia, 
gràcies al coneixement adquirit des de petita des-
prés d’una vida entre taules amb estovalles. Però re-
coneix que “sense ells no ho hauria pogut fer, el seu 
suport ha sigut primordial”.

Potenciar artistes locals

Obre només tres mesos i mig a l’any, però el projec-
te de La Terrasseta va més enllà del bar de tapes i 
copes. Des de l’obertura al juliol del 2020, la Clàu-
dia tenia decidit que volia organitzar concerts en 
directe. A més, quan va anunciar els primers, va re-
bre moltes peticions de músics que volien tocar-hi 
perquè s’havien quedat sense bolos aquell estiu. De 

forma improvisada, la idea inicial es va convertir en 
els “Diumenges musicals”, una trobada setmanal 
amb bandes i cantants molt variats.

Amb l’èxit del primer estiu com a aval, el 2021 ja va 
programar un cicle estival de concerts de petit format 
amb l’ajuda d’en Carles Freixas, responsable de l’em-
presa de so i il·luminació BeSound. El criteri principal 
a l’hora de decidir totes les actuacions és oferir músi-
ca de proximitat. “Tenia clar que volia portar músics 
de prop, de km 0. Així també venia gent coneguda i 
ens ajudàvem mútuament”, exposa la Clàudia.

Els concerts també s’han convertit en un altre es-
quer per atraure joves de la llera, molt sovint amis-
tats i familiars dels músics que hi actuen. Comptar 
amb una oferta musical variada porta gent que pot-
ser no aniria a un bar de Sant Martí Vell. Tot i això, la 
clientela acostuma a ser heterogènia, com assegu-
ra la responsable: “La majoria és gent d’aquí, però 
també tenim turisme, ve molta gent de cases rurals i 
segones residències”.

Preguntada pel futur, la Clàudia no dubta a res-
pondre que les perspectives se centren a mantenir 
el projecte. Defensa que s’ha de seguir la mateixa 
idea, tot i que sempre innovant i millorant, i té clar 
que ha de continuar amb el cicle de concerts. “Vull que 
sigui un lloc on poder sopar, on estar tranquil·lament 
amb bon ambient i bona temperatura”, dos factors di-
ferencials de l’entorn on s’ubica La Terrasseta.

Tot i haver rebut alguna oferta per obrir un ne-
goci similar en altres llocs, té clar que no ha de pre-
cipitar-se. “De moment, vull que s’acabi de conso-
lidar i no córrer massa”, reflexiona la Clàudia. La 
pandèmia la va empènyer a decidir-se i ara no vol 
anar massa de pressa. El negoci familiar i el projec-
te personal s’entrellacen per oferir un bar diferent i 
omplir de gent Sant Martí Vell.

Un negoci fill de
la pandèmia

La Terrasseta de Sant Martí Vell
La Clàudia Vilà lidera un bar nocturn de tapes que 

en tres anys s’ha convertit en l’espai estival de 
trobada per a molts joves de la llera 

La Clàudia Vilà, al centre, amb els cambrers 
Clàudia Valverde i Àngel Miñano
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Pel dret a 
l’habitatge 

Als nostres pobles l’accés a 
l’habitatge és un problema, amb 

generacions senceres de joves que 
voldrien quedar-se a viure al poble 
que els ha vist créixer, però que ni 

poden, ni podran fer-ho

Per tots és ben sabut i de tant que ho coneixem ja 
ho vivim com a inevitable: el dret a l’habitatge és un 
miratge. Dècades d’inèrcia i d’indiferència política 
han deixat un panorama devastador en aquest sen-
tit. No només parlem de les xifres vergonyoses de 
desnonaments diaris, ni tampoc del que passa lluny 
de casa. També a la llera del Ter l’accés a l’habitatge 
és un problema, amb generacions senceres de joves 
que voldrien quedar-se a viure al poble que els ha 

vist créixer, però que ni poden, ni podran fer-ho.
No hi ha casualitats en la generació de contextos 

de desigualtat. Que aquesta situació sigui reversi-
ble depèn, en gran mesura, de la voluntat política 
i la intel·ligència col·lectiva. Les dificultats que els 
ens municipals tenen per aplicar polítiques ma-
cros en matèria d’habitatge és un fet irrefutable, 
però acceptar la inèrcia de la resignació com a der-
rota no hauria de ser una opció. 

AVUI EN DIA
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Aniol Simon SuriàMAR IRAZOLA MASFARRÉ
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L’estudi d’arquitectura Undos Arquitectura Coope-
rativa va realitzar un estudi sobre habitatges buits 
al municipi de Bordils, i també va proposar i de-
senvolupar mesures factibles concretes que per-
metrien una millora en matèria d’habitatge.

L’objectiu d’aquest article és mostrar una pano-
ràmica de la situació residencial al poble de Bor-
dils i apuntar algunes estratègies de canvi. 

LA SITUACIÓ A BORDILS
Durant l’agost de l’any 2020 i el gener de l’any 2021, 
els arquitectes d’Undos Arquitectura Cooperativa, 
Estel Jou i Ramon Heras, a petició de l’actual equip 
de govern del municipi de Bordils, van realitzar 
un estudi diagnòstic sobre la situació d’habitat-
ges buits al poble, i van apuntar també algunes 
eines d’actuació per afavorir la mobilització i l’ús 
d’aquest parc desocupat. 

És important destacar, en primer lloc, que l’es-
tudi constata el fet que el municipi no compta amb 
un Pla Local d’Habitatge ni tampoc té una regido-
ria específica en aquest àmbit. Així mateix, el poble 
no disposa de cap immoble (de propietat o lloguer) 

destinat a habitatge social. En aquest sentit, cal te-
nir en compte el fet que els municipis petits no te-
nen cap obligació de tenir plans locals en aquest 
àmbit, si bé és veritat que tenen la potestat de de-
senvolupar i planificar les accions que es puguin 
dur a terme en aquesta línia. 

Atès que les dades que recull l’estudi són públi-
ques, a continuació explicarem només aquells as-
pectes més rellevants que ens permetin radiogra-
fiar de manera fiable la situació actual en matèria 
d’habitatge del municipi. 

En aquest sentit, doncs, segons l’estudi presen-
tat ara fa un any per Undos, Bordils compta amb 
un total de 737 habitatges. D’aquests immobles 
d’ús principal, el 79,5% ho són en règim de propie-
tat i només el 20,5% en règim de lloguer. 

SITUACIONS DE
VULNERABILITAT DETECTADES
Dins l’anàlisi elaborada, els arquitectes Estel Jou i 
Ramon Heras apunten també les següents situaci-
ons de vulnerabilitat en relació amb el gaudi d’un 

habitatge digne. Hi ha dues llars que estan consi-
derades infrahabitatges per no complir amb les 
condicions mínimes d’habitabilitat, els integrants 
d’una altra podrien ser desnonats, tres famílies 
s’han vist obligades a marxar del municipi per no 
poder assumir el cost del lloguer i hi ha cinc unitats 
familiars que pateixen pobresa energètica. 

En relació amb els immobles desocupats, dels 
737 habitatges que es comptabilitzen a Bordils, 43 
presenten indicis d’estar buits (26 dels quals es-
tan ubicats al poble, 14 a la carretera i 3 als afores 
o disseminats), fet que representa el 5,8% del to-
tal d’habitatges del municipi. D’aquest total de 43 
habitatges, 12 són de tipus plurifamiliar (28%) i 31 
són unifamiliars (72%).

En relació a l’estat de conservació d’aquests habi-
tatges buits, n’hi ha 29 que presenten un bon estat 
de conservació (67%) i 14 que es troben en un estat 
mitjà o dolent (33%).

El 91% dels propietaris d’aquests immobles 
són petits propietaris, enfront dels grans tenidors 
(bancs o fons voltor), que representen el 9%. 

PROPOSTES DE MILLORA
L’estudi realitzat pels arquitectes Estel Jou i Ramon 
Heras en matèria d’habitatge no es limita a realit-
zar una diagnosi de la situació, sinó que planteja 
i desenvolupa múltiples propostes de millora per 
mobilitzar el parc d’habitatges buits i fomentar 
l’accés a aquest dret fonamental. 

Més enllà de reconèixer l’evident dificultat pressu-
postària i competencial que els ens municipals tenen 
en aquesta matèria, és necessari valorar aquelles ac-
cions que sí que poden ser aplicades i que depenen 
de la voluntat i l’estratègia política de les persones 
que es troben al capdavant de la gestió municipal. 

En aquest sentit, l’estudi d’Undos fa propostes 
factibles tenint en compte les múltiples dificultats 
amb què es troben els ajuntaments a l’hora de po-
der tirar endavant polítiques d’habitatge: sancio-
nar els propietaris que tinguin habitatges en desús 
de forma continuada; crear un espai municipal de 
participació, informació i assessorament ciutadà 
sobre règims de tinença i accés a l’habitatge alter-
natius als models tradicionals; prioritzar econò-
micament inversions pressupostàries destinades a 
polítiques d’habitatge per complementar les línies 
d’ajut que poden rebre els consistoris per part de la 

Diputació per a l’adquisició i la rehabilitació d’im-
mobles de propietat municipal; impulsar la creació 
d’un programa de masoveria urbana i també una 
cooperativa d’habitatge en la modalitat de cessió 
d’ús, i fomentar el lloguer dels immobles buits a 
través d’estratègies d’incentiu i mediació. 
Durant el transcurs de la redacció d’aquest article, 
es té constància del fet que el grup municipal CUP 
Bordils presenta una moció al ple del dia 17 d’octu-
bre de 2022 que fa al·lusió al que representa també 
una possible proposta de millora factible i aplicable 
que possibilitaria de manera eficaç i a llarg termini 
disposar de fons econòmics per destinar-los a po-
lítiques d’habitatge. En aquest sentit, el grup mu-
nicipal CUP Bordils fa referència a l’actualització 
de l’impost sobre béns immobles (IBI, d’ara enda-
vant) i exposa que des de l’any 1989 no es realitza en 
aquest municipi cap revisió cadastral, malgrat que 
la llei estableix que s’ha de realitzar una actualitza-
ció cada 10 anys per poder establir una base impo-
sable semblant a la que imposa el mercat. 

El fet que aquest impost no s’hagi revisat des de 
fa més de tres dècades genera no només una situa-
ció de desigualtat entre els propietaris d’immobles 
anteriors al 1989 i els propietaris que ho són a partir 
d’aquell any, sinó que priva el municipi d’una font 
d’ingressos molt important —de fet, la font de finan-
çament propi més important dels consistoris muni-
cipals— que podria servir íntegrament per desenvo-
lupar polítiques d’habitatge al poble de Bordils. 

REFLEXIONS FINALS
La lluita pel dret a un habitatge digne és, sens dubte, 
un camí empedregat amb un futur incert. Les coses 
sempre poden canviar, però no ho faran soles. 

Val la pena, i més quan es tracta d’una cosa tan 
vital —i comuna— com el dret a viure dignament, 
implicar-se cada dia per ser part del canvi. Ens ai-
xopluguem, en tot cas, en les paraules de l’escrip-
tora feminista Concepción Arenal: “Les forces que 
s’associen pel bé no se sumen, es multipliquen”.

Que així sigui, i que les accions, les aportacions i 
el compromís de cadascú gaudeixin de la capacitat 
transformadora i multiplicadora d’allò que es lluita 
en comú. Ens hi va, i disculpeu la cruesa, la vida  

L'Estel Jou i en Ramon Heras, de Undos 
Arquitectura, han fet un estudi sobre 
l'habitatge a Bordils

AVUI EN DIA
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Una
passejada 

amb en
Sandy

Quan un es deixa perdre pels 
carrers de Celrà, pot topar amb la 
simpatia d’una ànima costanera 

enclavada als peus de les Gavarres:
l'Alexandre Jordà Stanford

ALBERT ROCA I NOGUER Fotografia
Martí Navarro Molina

Si l’heu de buscar, el trobareu passejant, i treba-
llant, pels racons del poble que l’ha vist créixer, 
i on s’ha convertit en una de les persones més 
populars. Ell és l’Alexandre Jordà, conegut per 
tothom com Sandy. Personatge rialler, amable, 
extravertit, es fa estimar i té moltes coses per mos-
trar, i demostra que amb lluita i perseverança no 
hi ha obstacles que no es puguin superar.

Fill d’en Lluís i la Philipa, en Sandy se sent un 
enamorat del seu poble i, sobretot, de la seva 
gent. Connecta ràpidament amb les persones i fa 
que una xerrada o una passejada amb ell siguin 
un autèntic plaer. Entrar al seu món interior, i fins 
i tot al seu món imaginari, et transporta a un món 
de fantasia, sinceritat i claredat que et fa veure 
que la realitat seria molt més senzilla si no ens 

AVUI EN DIA
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compliquéssim tant la vida. Entrat ja en la tren-
tena (té 33 anys), en Sandy se sent un afortunat 
pel que té i, sobretot, pel que ha aconseguit. Fa-
mília a banda –té devoció per les seves germanes, 
Emma i Lluïsa–, el fet d’haver-se independitzat i 
viure en un pis del barri vell el fa sentir feliç. Tenir 
una vida plenament autònoma, decidir els seus 
horaris i complir amb les seves obligacions el fa 
sentir útil i responsable. Treballa a l’Ajuntament 
de Celrà, deixant ben nets i endreçats els carrers, 
i l’hem acompanyat en una d’aquestes llargues 
passejades que fa pel poble, per tal de descobrir 
més aspectes personals que l’inquieten o que 
l’apassionen.

En Sandy va estudiar a l’escola L’Aulet, de la 
qual té un gran record, sobretot del bosc que hi 
ha al pati, on va passar molts bons moments, i 
després va fer el salt a l’Institut de Celrà, on es va 
impregnar de la passió per les ciències socials. 
Té devoció per la història antiga i medieval i, de 
fet, un dels seus grans somnis seria poder viatjar 
a Egipte i descobrir la seva cultura i els enigmes 
que s’amaguen dins les piràmides, com un autèn-
tic arqueòleg. També sent passió pel món viking i 
la mitologia en general, així com pels mons èpics 
i medievals. Això fa que passi moltes estones de-
vorant i visionant moltes pel·lícules ambientades 
en aquesta època, de l’estil d’El Senyor dels Anells 
o El hòbbit.

El cinema és una de les seves grans passions, i 
li encanta anar al cine amb amics a compartir his-
tòries. Tant li agrada aquest món que recentment 
ha tingut l’oportunitat de rodar un curtmetratge, 
anomenat El bosc de la Quimera, en el qual ha 
fet de protagonista principal, i que li ha servit per 
recollir diferents premis i mencions en diferents 
festivals, tant de l’àmbit català com estatal i inter-
nacional (el film es va projectar en festivals dels 
Estats Units, el Japó, Itàlia, etc.). Aquest curt, que 
podem veure a través de Youtube, exposa la con-
versa entre dos personatges amb diversitat funci-
onal, en què reflexionen sobre la discriminació de 
l’opinió comuna sobre les seves característiques. 
I no només en la pel·lícula, sinó en la vida real, en 
Sandy voldria que s’acabés amb aquesta discrimi-
nació una vegada per totes, ja que tothom ha de 
tenir les mateixes oportunitats i sentir-se actiu de 
la societat, tal com ell en forma part.

A en Sandy li agrada viure la vida de forma 
senzilla, no necessita grans coses, i encara menys 

materials, per ser feliç. Compartir la seva vida 
amb amics, sortir a sopar, fer un beure, xerrar de 
les seves coses i no tancar-se les portes a res, ni 
molt menys a l’amor, són els seus principals mo-
tors. Viure en parella, ara que viu independitzat, 
seria una de les seves il·lusions. Sap que l’amor 
pot sorgir en qualsevol moment, com ja ho ha 
viscut en el passat, i estarà content si se li torna a 
aparèixer. Mentrestant, gaudeix dels seus amics, 
amb qui buida les seves inquietuds.

Li agrada molt perdre’s pels boscos de Celrà. De 
fet, hi té una connexió especial, ja que caminant-hi 
s’imagina que recorre alguns dels escenaris de les 
seves pel·lícules preferides, ambientades en mons 
fantàstics i paral·lels. No obstant això, tot i que se 
sent molt de bosc (les Gavarres en tenen la cul-
pa), també es considera un fill del mar (com diu 
ell mateix, té gens marítims). Als estius passa mol-
tes estones a Llançà, on gaudeix del sol i la platja 
i desconnecta de les rutines del dia a dia envoltat 
de la seva família. Li encanta nedar, estar en remull 
constantment i veure el temps passar amb la imat-
ge de la mar de fons. De fet, actualment la natació 
és l’esport que practica, tot i que amb anterioritat 
també havia anat al gimnàs i a classes de tennis, de 
les quals guarda bons records. 

A en Sandy li encantaria poder passar més 
temps amb la seva família, sobretot amb les seves 
germanes, ja que les veu poc perquè viuen a l’es-
tranger. De fet, la seva germana gran, l’Emma, l’ha 
fet tiet, cosa que l’omple d’orgull i el fa sentir molt 
satisfet. Li encantaria anar a Suècia i passar-hi una 
temporada per poder gaudir de la seva neboda. 

La família i els amics són els seus dos eixos vi-
tals principals. Li encanta sentir-se a prop de la 
gent, sentir-se recolzat, comprès i estimat. A can-
vi, ell ho retorna amb escreix, i fa que la gent s’hi 
senti totalment a gust. La seva història, aquesta 
passejada, és viscuda amb molta passió, energia 
i alegria. I és que el vitalisme amb què explica les 
seves vivències carrega les piles a qualsevol. 

Una autèntic passeig d’optimisme 

AVUI EN DIA

En Sandy anant a buscar 
el berenar amb la Rosa 

de la fleca Ten Ten

En Sandy abans d'anar 
a visitar la Lluïsa de la 

llibreria Biscle

En Sandy passejant per 
la Font de les Escales
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pobles: alguns són gairebé una ruïna i altres estan 

lligats encara avui a la vida a pagès. 

Us convidem, també, a les alcoves, les biblioteques, 
els salons i les capelles de les cases senyorials dels 

antics terratinents. Endavant: passeu, passeu.
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Em dic Margarita Covas i Casellas i visc a Can 
Gou, més coneguda popularment avui dia com 
“la casa del molí de Juià”. Aquí hi he sigut molt 
feliç i ara, noranta anys després i amb la motxi-
lla plena d’històries i emocions, veig feliç com els 
meus fills i nets hi viuen sans i en pau. 

Can Gou va tenir amos abans que hi arribéssim 
i tampoc tenia l’aspecte que ofereix avui dia, tot i 
que ja era un gran mas en aquell moment! Creiem 

deixar escrit. Però poc temps més tard, no gaire 
lluny del 1600, els sorgí l’oportunitat d’adquirir 
una preciosa masia situada ben bé a l’entrada del 
poble, en una plana vora el bosc, un dels epicen-
tres més rellevants de l’explotació econòmica del 
moment al territori. I així és com els Gou donaren 
nom a la casa i feren encara avui el topònim inde-
leble en les llengües d’aquells que es volen referir 
a la casa del molí. 

que en els seus orígens podrien haver estat dos 
habitatges que més tard, abans d’arribar-hi no-
saltres, van esdevenir un de sol, on podrien haver 
conviscut un parell de famílies. Els meus avant-
passats arribaren a Juià procedents de Sant Mi-
quel de Campmajor, però tot sembla indicar que 
el seu destí inicial no va ser Can Gou, sinó l’actu-
alment conegut com Can Trobat, on encara avui 
dia es pot llegir en una paret el cognom que hi van 

L’EVOLUCIÓ DEL MAS
De ben segur que, si heu passat per Juià, els ulls 
se us han dirigit a aquella casa tan gran que hi ha 
just en arribar a la vora del poble. Si us situeu mirant 
la casa de perfil, amb el molí a l’esquerra i la plana 
allargada de la masia resseguint el vostre camí, po-
dreu comptar les finestres començant per la banda 
del molí: 1, 2, 3… Fins aquí, ho teniu? Tot aquest 

POL BISBE I MARGARITA COVAS Fotografia
Martí Navarro Molina

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

De ben segur que, si heu passat 
per Juià, els ulls se us han dirigit a 

aquella casa tan gran que hi ha just 
en arribar a la vora del poble

La casa
del molí
 Can Gou de Juià

Retrat de la Margarita 
Covas a Can Gou
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espai era una gran terrassa ubicada a la primera 
planta, i l’habitatge de la família començava aquí, 
seguint la mateixa estructura que veieu avui dia, 
però tot amb la pedra vista. Si seguiu caminant i 
us situeu a la banda de la casa on hi ha el molí, us 
podreu imaginar com aquesta terrassa se sustenta-
va per mitjà de tres arcs que naixien de terra. I no, 
no hi havia molí encara. Era una masia preciosa: 
una gran terrassa et donava la benvinguda, seguida 
d’un gran habitatge de tres plantes, i a continuació 
els espais on es guardava el gra, les eines del camp 
i també s’hi tenia el bestiar. 

Ja en el moment d’adquirir-lo, la part del mas 
dedicada a viure-hi presentava una estructura in-
terna molt similar a la que s’hi troba avui dia i a la 
qual va donar ús i continuïtat la nostra família: a 
baix hi havia un espai on vivien els majordoms i les 
minyones, un altre dedicat a guardar-hi la tartana 
i diversos espais per guardar-hi les eines del camp. 
Per accedir a la primera i la segona planta, hi ha-
via dues vies: d’una banda, l’escala principal, que 
utilitzava la família, i de l’altra, l’escala que utilitza-
va el servei, que comunicava amb les cambres on 
treballaven i que servia per facilitar els canvis de 
pis en les diverses tasques i per evitar que s’embru-

tessin tant les zones on viva la família transportant 
menjar, llenya, carbó, animals, etc. 

Ja a la primera planta, a més de les sales dedica-
des a les tasques dels majordoms i les minyones, hi 
trobàvem la cuina, les habitacions i les zones co-
munes de la família. A la part superior de la casa, 
a la segona planta, també hi havia espais per a la 
família. A més, l’escala de cargol del servei arribava 
fins a la teulada, fet que en facilitava molt el mante-
niment en cas que s’hi hagués d’accedir per fer-hi 
alguna reparació. 

LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES 

No era poc habitual trobar grans masies amb aques-
ta activitat en aquella època. Els motors econòmics 
principals de la finca eren dos: d’una banda, l’ex-
plotació del bosc, que servia per fer carbó i llenya 
principalment, els combustibles del moment, però 
també feixines de bruc i escombres, entre d’altres. 
De l’altra, el cultiu del cereal al conjunt de terres pro-
pietat de la família. Cal tenir en compte, però, que en 
aquell temps tot era molt més complicat: no hi havia 

regadiu ni màquines, i tampoc hi havia els produc-
tes químics que en el seu temps van revolucionar les 
tasques del camp… És per això que una família amb 
3 o 4 persones de servei com la nostra era impossible 
que es pogués fer càrrec ni de bon tros del conjunt de 
l’explotació. El que era habitual és que tant les terres 
de cultiu com les de bosc es dividissin en vessanes 
i es lloguessin a canvi d’anar a terços. És a dir, la fa-
mília propietària es quedava una tercera part de la 
producció en concepte d’arrendament. 

La tasca principal dels majordoms i les minyo-
nes era tenir cura d’una masia pràcticament auto-
suficient: aquí s’hi feia el sabó, l’oli, el vi, el pa, i hi 
havia un hort que sempre havia d’estar ple. A més, 
hi havia vaques, porcs, gallines, pollastres… La seva 
feina era tenir cura de tot allò que garantia la conti-
nuïtat de les tasques bàsiques de la casa i cuidar-ne 
quan la nostra família no hi era. És a dir, parlem 
d’una tasca semblant a la que faria un masover, 
però en aquest cas era a canvi d’una compensació 
pecuniària i en alguns casos d’allotjament, depe-
nent de la situació i les necessitats. 

Cal tenir en compte que els Gou tenien masoveri-
es arrendades que també suposaven una font d’in-
gressos addicional, tot i que no era el motor princi-
pal de la seva economia. A més, com que al poble 
en aquell temps no hi havia l’opció viable perquè 
les noves generacions poguessin tenir accés a l’edu-
cació, la família passava èpoques de l’any a la ciutat 
perquè la mainada pogués anar a l’escola. 

EL LLINATGE DELS GOU
Com us he explicat, creiem que el primer Gou 
va establir-se inicialment a l’actual Can Trobat. 
Aquest devia ser el meu rebesavi. Va ser ell qui, 
suposo que aprofitant una herència familiar, va 
acabar adquirint la masia de la qual parlem avui i 
va construir a poc a poc tot el sistema d’explotació 
que serví a les següents generacions familiars. Però 
va ser la meva àvia Conxita, darrera en el llinatge 
del seu cognom, qui tirà endavant la reforma més 
gran que ha patit mai aquesta casa: el seu objectiu 
no era altre que adaptar-la a la moda de l’època, tal 
com van fer altres masies de la zona com Can Torra 
de Bordils o Can Llach de Sant Martí Vell. Així, tot 
aquell espai de terrassa del qual hem parlat inici-
alment va quedar cobert, i en el seu lloc hi trobem 
encara avui una gran sala amb un piano i les parets 

decorades a mà que, a més de servir d’espai per a 
grans esdeveniments familiars, servia d’accés a 5 
habitacions més i un despatx a la primera planta, 
a més d’un conjunt d’espais similars a la segona als 
quals mai es va donar ús. Va fer cobrir la pedra i la 
va fer pintar amb un estil modernista, la qual cosa 
donà a la casa un aspecte en aquell temps modern, 
cuidat i que parava atenció als detalls. 

En morir l’àvia, l’avi Francisco encara hi va fer un 
afegit molt important per al desenvolupament con-
temporani de l’economia familiar: el molí. Servia 
per al cultiu de l’hort, del planter d’arbres fruiters i 
fins i tot per a un sistema d’aigua corrent a la casa: 
s’omplia un dipòsit d’aigua ubicat a la part més alta, 
que després queia per gravetat. Construït en har-
monia estètica amb la renovació que l’àvia Conxita 
havia fet fer, el molí de Juià va suposar una revolució 
en la vida de la família i ha esdevingut una icona del 
territori fins al punt de ser inclòs a l’Inventari del Pa-
trimoni Arquitectònic de Catalunya.

I, finalment, arribem a l’època més complicada, o 
almenys la més moguda, per a la història d’aquesta 
masia, i suposo que per a moltes altres grans i peti-
tes propietats d’arreu del territori: l’oncle Joaquim, 
que era solter, va heretar la propietat. Però ell no 
estava en condicions de gestionar-la per temes de 
salut i tota la vida ho va fer amb l’ajuda del pare, atès 
que la casa sempre va ser de la mare i l’hereu era 
ell. Tenia un germà més petit, l’oncle Santi, i dues 
germanes: la Montserrat (la meva mare) i la tia Pilar.

Montserrat Casellas es va casar amb Joan Covas, 
un home que havia fet carrera de militar. I la vida de 
militar era molt itinerant, anaven on els destinaven, 
i en aquest context jo vaig néixer i vaig viure la meva 
infància: la Seu d’Urgell, Figueres, Girona… He tin-
gut amics i amigues arreu! I això abans no era tan 
habitual. A Can Gou hi tenia els oncles i l’avi. Allà hi 
passàvem les vacances i totes les pauses que la vida 
del pare ens permetia. 

I VA ESCLATAR
LA GUERRA CIVIL

Quan va esclatar la Guerra jo tenia cinc anys. 
Com va passar a tantes grans cases del territori, 
l’avi i els oncles van marxar de la casa per por. La 
propietat, però, va viure una de les etapes més 
mogudes de la seva història. Primer hi van entrar 

Façana principal del mas

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS
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grups que cercaven fer justícia i van destrossar 
les coses que hi havia a l’interior: van cremar 
l’oratori, els quadres, els mobles i també es van 
perdre els documents de la família, aquells que 
ens haurien ajudat a posar més noms, més da-
tes i més dades a la història que avui us explico 
i que forma part de la memòria col·lectiva del 
poble. Em sembla que en aquell temps, de totes 
les cases de la zona que tenien un oratori, només 
en queden un parell, la resta van ser destruïts. 
Sabem també que va servir d’allotjament per a 
oficials del camp d’aviació de Celrà, com altres 
cases de la zona, i que hi va viure un polític de la 
República, suposem que en relació també amb 
el camp d’aviació, tot i que per ara no n’hem es-
brinat la identitat. 

Amb la fi de la Guerra, la família va tornar a la 
casa. El primer a anar-hi va ser el meu avi, que va 
respirar més tranquil en veure que l’estructura, 
els vidres i tancaments havien sigut respectats. Hi 
va entrar amb un silenci tens, temorós del que hi 
podria trobar. I en obrir la porta de la sala va veure 
que tota era plena de palla…, palla i ampolles de 

xampany, com si un darrer reducte que protegia 
alguna posició del camp d’aviació hi hagués dor-
mit apilonat. Els meus oncles també van tornar a 
la propietat i de mica en mica Can Gou tornà a la 
seva activitat.

UNA HERÈNCIA INESPERADA
Anys més tard de la mort de l’oncle Santi, l’oncle 
Joaquim també ens va deixar abans que l’avi i el 
mas quedava sense hereu. Va ser llavors quan la 
meva mare, Montserrat, ja a una edat força avan-
çada i amb el meu pare a punt de jubilar-se, va con-
vertir-se en propietària de Can Gou. 

Mentrestant, un jove d’un petit poble proper 
a Toledo havia vingut a fer la mili a Figueres. Allà 
ens vam conèixer i més endavant ens vam acabar 
casant. Pèrit mercantil de carrera amb la vida a 
Madrid, en Mariano ho va deixar tot per assumir 
la gestió de Can Gou. Jo era filla única i els meus 
pares, ja amb aquella edat, no es podien fer càrrec 
de la finca tots sols. 

A mesura que els arrendataris dels camps els 
anaven deixant, ell els anava agafant, aprofitant 
les noves possibilitats que oferia la maquinària 
agrícola del moment. Li agradava Juià i se l’esti-
mava. Va ser alcalde del poble durant i després 
de la dictadura, fins que va decidir que era el mo-
ment d’empènyer endavant les noves generacions 
i va exercir de jutge de pau fins ja ben avançada la 
seva edat. Era bonic veure arribar a Can Gou ve-
ïns amb conflictes en camins, drets de pas, límits 
dels solars o terrenys agrícoles, i com ell es desfe-
ia per cada un dels casos per tal que hi hagués una 
entesa amistosa. 

En Mariano i jo vam tenir tres fills: la Conxita, en 
Joan i en Miquel. Però les coses han canviat molt i 
ni el bosc és una font d’explotació rendible amb els 
combustibles fòssils, l’electricitat, etc., ni l’agricul-
tura té un futur gaire esperançador. Tot i això, en 
Joan encara segueix amb el cultiu del cereal, tot i 
que sempre ho ha combinat amb altres activitats 
econòmiques, perquè, com diu ell: “Al camp hi vaig 
perquè m’agrada, però de sembrar menjar no se’n 
pot viure.” Curiós, no trobeu? Els meus tres nets ni 
es plantegen viure del camp o del bosc; no té futur, 
diuen, i Can Gou de mica en mica s’ha anat apa-
gant fins a tornar-se una casa massa gran i massa 
freda, un record d’un altre temps.

ÉS MOMENT DE
NOUS PRINCIPIS

És així, quan una cosa s’acaba tot queda fosc, fosc i 
en silenci. Queden lluny aquells dies en què aques-
ta casa bullia de gent que venia i anava: el fuster del 
poble que passava cada setmana a repassar qua-
tre coses, o l’Angeleta que ens feia gaudir amb uns 
menjars dels quals encara avui es parla. “La mi-
llor cuinera que ha trepitjat aquesta casa!”, explico 
sempre als meus nets. L’amor que posava la Llúcia 
en la cura dels detalls, i com ens va ajudar la Mont-
serrat quan teníem la mainada petita. En Vicens de 
Mas Trobat, que sempre hi era per donar un cop 
de mà; en Meru, amb qui sempre s’ajudaven amb 
en Mariano… Són moltes les persones que han tre-
ballat en aquesta casa i que se l’han estimada, tots 
són part de les nostres vides i imprescindibles en 
la seva història. I sabem que, de la mateixa manera 
que Can Gou ha omplert de llum les nostres vides, 
també aquestes persones es van endur una mica 
d’aquesta llum, d’aquest bon record, i ho van ex-
plicar als seus fills i nets. La llum, doncs, no s’ha 
pas apagat, il·lumina nous camins que ens duran 
els nous temps  

El molí amb el poble de Juià al fons

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

La sala de Can Gou
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De pagesos 
a hisendats
 Can Cors-Guinard

de Celrà
Can Guinard d’Orriols, de Reixach o 

de la Vila ha estat, juntament amb Can 
Veray, un dels masos més pròspers de 

Celrà, almenys des del segle XIV

La situació geogràfica rere el cognom, d’Orriols, 
de Reixach o de la Vila, ha servit per distingir-lo de 
l’altra família celranenca amb la qual el compartei-
xen, els Guinard de Palagret. Malgrat la coincidèn-
cia, ambdues nissagues no han tingut res en comú 
perquè mai s’han arribat a entroncar. 

El casal dels Guinard de la Vila, junt amb la seva 
quintana, s’alça al nord-oest del nucli antic del poble, 
i el torrent d’Orriols li serveix de partió pels costats 
del sud i de llevant. Sense cap dubte, és la masia cel-
ranenca que ha sofert més transformacions arquitec-
tòniques d’ençà de la seva construcció a la baixa edat 
mitjana, fins a convertir-se en una pairalia senyorial 
en consonància amb l’important patrimoni que els 
successius hereus i pubilles arribaren a acumular al 

llarg dels segles. Fou a principis del segle XIX, després 
de la destrucció parcial a causa d’un incendi provocat 
per les tropes napoleòniques, que el casal de conno-
tacions pageses deixà pas a la imponent residència 
de senyors que ha arribat fins als nostres dies. Tam-
bé al començament del segle XX, quan era pubilla 
Concepció de Cors i Vall-llobera, la intervenció de 
l’arquitecte gironí Isidre Bosch fou decisiva per fer-hi 
més agradables les estades temporals dels propieta-
ris. Dins la casa destaca, a nivell del carrer d’Orriols, 
un ampli i antic celler on es guardaven el vi i l’oli; a la 
planta baixa, el primer pis des del carrer, hi destaca 
una ampla entrada, amb menjador a l’esquerra, una 
gran sala amb accés a la cuina, a un despatx, a les 
habitacions amb alcova i a un oratori, aquest darrer 

LLUÍS CAMPS I SAGUÉ
TALLER D'HISTÒRIA DE CELRÀ

Fotografia
Martí Navarro Molina

salvat miraculosament de la confiscació i l’ocupació 
del casal durant la Guerra Civil. Al pis superior, hi ha 
més habitacions, cambres de bany i una excel·lent 
biblioteca on es guarda la documentació familiar i 
llibres de dret, de medicina i d’Església pertanyents 
a diferents membres de la família que es dedicaren a 
aquests menesters professionals. Altres elements que 
hi destaquen és la casa dels masovers, una garita can-
tonera i un gran porxo amb arcada que servia en al-
tres temps per aixoplugar carros i tartanes. L’entrada 
a la finca per un portal de ferro forjat amb els escuts 
dels Cors i els Guinard a cada batent se situa al capda-
vall del carrer Major. L’enjardinament de la quintana 
amb arbres i plantes ornamentals, un mirador i dues 
estàtues de pedra, una d’un porc senglar i l’altra d’un 
soldat romà, encerclades per uns alts xiprers, creen 
un paisatge de clara inspiració romàntica.

Com la majoria de masos escampats pel terme 
municipal, cal cercar els orígens de la nissaga en 
una família de pagesos de remença que els dar-
rers anys del segle XIII o els primers del segle XIV 
s’establiren en aquell indret. El domini directe de 
l’heretat pertanyia a l’Hospital Nou o de Santa Ca-
terina de Girona, per la senyoria del castell de Bar-
bavella. S’han conservat referències de Bernat Gui-
nard que el 1317 va capbrevar una peça de terra, i 
de l’hereu Berenguer Guinard, que va signar una 
concòrdia amb l’infant Joan, actuant com a síndic 
de la parròquia de Celrà, sobre la redempció del 
mer i mixt imperi que el rei havia alienat. Ara bé, 
l’arbre genealògic dels Guinard de la Vila, amb fil 
de continuïtat fins als nostres dies, comença amb 
Pere Guinard, que es casà el 1377 amb Francesca 
Nonell, també de Celrà. 
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rellotge de sol i pintures esgrafiades 
d'inspiració clàssica
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patrimoni Guinard al seu fill Marià. Quan aquest 
darrer morí, el 1905, solter i sense descendència, 
fou succeït per la filla del seu germà, Concepció de 
Cors i Vall-llobera, àvia de l’actual propietari.

RECORDS PERSONALS 
Ja fa ben bé una cinquantena d’anys, com que s’hi 
estaven de masovers els oncles de la meva mare, 
la tia Merència Bartrolí i el tio Fonsu Planas, i com 
que solament m’havia d’enfilar a la paret que tanca 
la finca des de casa meva, sovint anava a Can Cors 
a passar-hi estones. 

Abans d’arribar a la casa, feia un passeig per la 
quintana, parcel·lada en diferents camps per uns 
petits camins rectilinis que servien tant per acce-
dir-hi com per poder-hi passejar. Ara han desapa-
regut gairebé del tot sota l’herba que ufanament 
hi creix, ja que fa anys que no 
s’hi conrea res. Almenys en dos 
llocs, els caminois s’eixampla-
ven en una rotllana feta per alts 
xiprers, que encara hi són, on 
uns bancs de pedra permetien 
asseure’s i contemplar les escul-
tures col·locades en una peanya 
al bell mig del cercle. 

Recordo també una tarda d’es-
tiu en què s’havia netejat el gran 
safareig que servia per regar l’hort 
de la casa, situat davant per davant 
de l’edifici de l’Ateneu –que avui és 
part del parc públic cedit a l’Ajun-
tament–, i en diverses galledes s’hi 
havien recollit una munió de pei-
xos de colors que se n’havien extret. 
Aquell dia, procedents de Barcelona 
amb un Seat 600, van arribar la senyora Maria Rosa 
Pons de Cors i la seva filla, Coqui Malagrida. Mentre 
contemplàvem plegats els peixos, em va sobtar que 
entre elles parlessin en castellà, encara que quan 
s’adreçaven a nosaltres ho feien en català. Al cap 
d’una estona, tornava cap a casa més content que 
un pèsol amb uns quants peixos de color vermell 
que vaig posar al lago que tenim al jardí de casa.

També rememoro un altre dia en què la tia Me-
rència em va anar a buscar a “la casa dels senyors” 
un vaixell de llautó amb una grossa xemeneia on es 
posava encens i en sortia fum. El vaig fer córrer pel 

safareig dels peixos i de sobte començà a enfon-
sar-se perquè hi entrava aigua pels forats que tenia 
al casc. Abans no arribés al fons, el vaig poder treu-
re. Una altra joguina que hi havia a la casa, amb 
la qual vaig distreure’m més d’una vegada, era un 
altar dels d’abans del Concili Vaticà II (la missa es 
feia d’esquena). Era de fusta pintada de colors i em 
feia pensar en les cuinetes on jugaven les nenes 
d’aquelles èpoques. Amb el seu campanaret per 
tocar els oficis, amb sagrari, espalmatòries, ger-
ros de flors, calze i setrill, servia per jugar a “fer de 
capellà”. Totes aquestes joguines de ben segur que 
havien pertangut a Ramon Pons de Cors, oncle de 
l’actual propietari, que va morir el 10 de febrer de 
1924, a l’edat de tretze anys.
Finalment, permeteu-me quatre paraules en record 
de la darrera pubilla de Can Guinard d’Orriols, la 
Concepció Malagrida Pons, familiarment anome-
nada Coqui. Com que a ella li agradava la història i 

la genealogia, en els darrers anys de 
la seva vida vam coincidir diverses 
vegades per compartir aquestes afi-
cions comunes. Em va convidar a la 
casa que tenia al carrer de la Força 
de Girona, la casa Tuyet Santamaria 
–al costat de l’Institut Vell–, quan 
l’obria de bat a bat amb motiu de 
l’exposició de flors al mes de maig, 
i també a algun sopar –amb altres 
vilatans– al celler de Can Cors de 
Celrà. Una de les coses que li agra-
dava molt era quan em podia en-
senyar algun document antic que 
havia trobat al seu arxiu celranenc 
i no acabava d’interpretar. En una 
ja fosca tarda d’un dissabte d’hi-
vern que havia vingut a passar 

a Celrà, em va trucar perquè volia ense-
nyar-me la documentació d’unes obres que s’havi-
en fet a la casa feia algunes centúries. S’estava a la 
vora del foc, l’únic lloc mig calent de la casa, i allà 
vam xerrar una estona fins que, d’una revolada, es 
posà un vell abric de pell i em digué: “Segueix-me, 
que t’ensenyo els papers que t’he dit.” Fora d’aquella 
cuina, en passar per la gran sala, pujar les escales i 
anar al pis de dalt, hi feia una fred que pelava. L’es-
cena fou prou divertida. Per uns instants, vaig pen-
sar que caminava darrere la Concetta, la filla gran de 
Don Fabrizio Corbera, en un dels capítols d’Il Gat-
topardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa   
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Al segle XVI, en morir l’hereu Guillem Guinard 
sense fills, fou declarada pubilla la seva germana 
Esperança, casada amb Pere Vilella, membre d’una 
família de ferrers del mateix Celrà. El cognom Gui-
nard es conserva pels seus successors fins al 1812, 
quan Francesca Guinard contragué núpcies amb 
l’olotí Marià de Cors i de Niubó. Des d’aleshores, 
l’heretat es coneix per Can Cors, malgrat que el 
cognom a hores d’ara també s’ha perdut.

En el darrer quart del segle XVII, el patrimoni 
Guinard d’Orriols, tant a Celrà com en altres mu-
nicipis propers, ja era molt considerable gràcies a 
una bona administració i a una ben traçada polí-
tica matrimonial dels seus hereus i pubilles amb 
membres d’altres nissagues prou importants de les 
terres gironines. En aquesta centúria aconsegui-
ren la batllia de sac del castell de Palagret, la qual 
cosa els permeté recaptar, a canvi de quedar-se’n 
un determinat percentatge, els censos i rèdits que 
generava la senyoria en mans de la canònica de la 
catedral. El 1673, Miquel Guinard compra el mas 
Pujadas, conegut com la Canova, de Bordils, i dos 

anys després el mas Mitjera, de Celrà, avui Cal Rei 
Vinyes. Més tard, el 1735, Josep Guinard adquireix 
al mercader gironí Esteve Andreu la Torre Desvern, 
censada a favor de la Pia Almoina gironina.

Diferents membres de la família, pràcticament un 
en cada generació, es dedicaren a la religió. Entre ells 
destaquen Francesc el 1495, Miquel el 1569 i Antich 
el 1586, que foren canonges de la catedral de Girona.

L’ascens social de la família de pagesos a hisen-
dats es produeix al segle XVIII, i així aconsegueix 
el 1774 el títol de Ciutadà Honrat de Barcelona. 
L’any 1835, els Cors-Guinard es traslladaren a viure 
a la ciutat de Girona forçats per la inseguretat pro-
vocada pels escamots d’incontrolats que vagaven 
pel camp català en el decurs de la primera guerra 
Carlina (1833-1840). Joaquim de Cors i Guinard 
obtingué el 1852 el títol de cavaller de l’orde militar 
de Sant Joan de Jerusalem, concedit per Isabel II. 
Al maig del 1871 fou nomenat senador electe a les 
Corts de Madrid, càrrec que li durà ben poc, ja que 
a finals d’any morí. Havia deixat el patrimoni Cors, 
majoritàriament a la Garrotxa, al seu fill Narcís, i el 

Vista aèria del conjunt de les construccions;
en primer pla la casa dels senyors que limita
amb carrer d'Orriols

Pont d'accés a la finca, construït a principis 
del segle XX i projectat per Isidre Bosch 
Bataller
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Una casa documentada del segle 
XIV lligada a la família Prim. Per 

les seves estances s'han passejat 
personatges com Josep Pla i 

Salvador Dalí
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XEVI JOU Fotografia
Martí Navarro Molina

Un casal 
d'una altra 

època
 Can Prim de Bordils

La nissaga de la casa de Can Prim de Bordils podria 
estar inclosa, sense cap mena de dubte, en el mag-
nífic llibre Arrelats, d’Edicions Sidillà. I això ens ho 
demostra el seu propietari actual, en Lluís Martí i 
Prim, un home amabilíssim i que no pot amagar 
ser un apassionat de les històries dels seus avant-
passats. Quan passem per sota el portal d’entrada, 
on a la pedra de la llinda hi ha gravada la data de 

1585, en Lluís ens comenta que les primeres dates 
documentades de la casa són del 1330, i que la casa 
arrenca amb el cognom Berenguer i passa després 
als Prim, i ho diu perquè té un arbre genealògic 
que els entroncava amb els comtes de Barcelona. 
Els Prim posseeixen un arxiu documental excep-
cional: hi ha, per exemple, protocols dels primers 
enterraments (1587) a la sagrera de la recent cons- L’alcova del Bisbe de Can Prim
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En Lluís Martí Prim 
mostrant l’extraordinari 
arxiu pairal

La sala principal

Escut heràldic dels Prim

truïda església de Bordils, i plànols de l’edifici de 
la Fontana d’Or de Girona, que fou adquirida per 
Josep Prim el 1882, però el 1920, en una si més no 
dubtosa transacció de la vídua d’Ignasi Prim de 
Batlle, passà a mans del Banc de Catalunya.

Tan bon punt entres a Can Prim, ja t’adones de la 
rellevància d’aquest casal, presidit per una escultura 
de Pia Crozet al costat de l’escut heràldic dels Prim. 
També et dona la benvinguda una imatge de la ver-
ge del Roser, que treien en processó un dia a l’any. 

Llavors, com si entressis en una altra dimensió 
temporal, veus tot el mobiliari de gran valor pel 
treball acurat dels ebenistes. Fins no fa tants anys, 
Can Prim tenia un ebenista fix en un taller annex 
a la casa que treballava exclusivament per a ells; 
aquest embelliment mobiliari de la casa li dona 
un prestigi social indiscutible. A les parets, hi tro-
bem dos quadres, entre molts altres que hi ha a 
la casa, del pintor J.M. Prim i Guytó, del llinatge 
familiar. Però és quan entres a la sala que t’adones 
de la grandesa, distinció i magnificència d’aques-
ta casa: per començar, és d’unes dimensions no-
tables, amb parets i sostres amb frescos originals 
molt ben conservats, pintats, segons ens comenta 
en Lluís, per uns pintors russos ambulants que, 
a canvi d’allotjament i de poca cosa més, els pin-
taven. Són frescos amb una vivesa de color que 
semblen pintats ahir; de fet, tenen cert aire or-
todox. Aquí també hi trobem mobiliari exquisit, 
com dos caixes de núvia i algun moble que havia 
decorat la Fontana d’Or de Girona. I un sofà que, 
segons s’explica, va formar part del decorat de la 
pel·lícula Allò que el vent s’endugué. En aquesta 
sala, el 1898, s’hi va fer una reunió de l’Agrupació 
Catalanista de Bordils –ja que l’Ignasi Prim en fou 
president– amb assistència de Francesc Cambó. 

Resulta que aquesta trobada catalanista havia es-
tat prohibida, però tot i així es va començar a la 
plaça del poble i la Guàrdia Civil la va dissoldre. 
Llavors es va convocar a Can Prim i diuen que la 
casa va estar envoltada per la Guàrdia Civil du-
rant el transcurs de la trobada. 

Però, parlant de personatges il·lustres o recone-
guts en àmbits culturals i artístics, per Can Prim hi 
han passat, entre d’altres, mossèn Antoni Maria Al-
cover, Josep Pla, Salvador Dalí, un net del rei Ama-
deu de Savoia… i possiblement molts bisbes, ja que 
encara hi podem trobar el que s’anomena l’alcova 
del Bisbe. Era l’estança on el bisbe s’allotjava du-
rant les visites pastorals que feia a Bordils, i també 
estava reservada a altres convidats importants.

En aquesta cambra, també hi ha frescos fets per 
J.M. Prim a la paret de la capçalera del llit, i a l’avant-
sala hi ha diversos quadres l’autor dels quals es des-
coneix, però segons el professor d’art F. Miralpeix 
podrien ser de l’escola valenciana del segle XVII. 

I així, mentre el temps va passant, el facundiós 
hereu i continuador d’aquest llinatge ens va expli-
cant un munt d’anècdotes, algunes de doloroses, ja 
que la família ha patit tràgiques morts de familiars 
en plena joventut, com la de la seva mare, quan ell 
només tenia dos anys. La seva mare, la Roser, també 
va quedar sense pare, ja que en Lluís Prim va morir 
molt jove, i fou la seva àvia Paquita (Francesca For-
nells) qui, ella sola amb una nena petita, va haver 
de tirar la casa endavant. Durant aquesta complica-
da temporada de la Guerra Civil (1936-1939), la Pa-
quita es va veure obligada a allotjar comandaments 
de l’aviació republicana del camp de Celrà.

I, mentre anem desgranant molts records perduts 
en el laberint de la memòria, en Lluís Martí ens aco-
miada amb un afable “Torneu quan vulgueu!”   

Tan bon punt entres a Can Prim, ja 
t’adones de la rellevància d’aquest casal, 
presidit per una escultura de Pia Crozet 
al costat de l’escut heràldic dels Prim
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Així doncs, just a sota de les Solades i assenta-
da sobre una pedrera natural, s’hi va aixecar, en 
temps pretèrits, una masia que va anar creixent 
fins a convertir-se en una de les places fortes més 
imponents i riques de tota la contrada. Es diu que 
fou tanta la riquesa i les terres que van acumular 
que la família Vinyals podia sortir de casa seva i 
arribar al mar sense sortir de les seves propietats. 
Fins i tot es deia que “les noies de Can Vinyals 

La casa forta de la família Vinyals resta en un en-
clavament que no és ni lluny ni a prop del nucli 
antic de Flaçà. La via del tren ha traçat una línia 
real sobre el territori que, com si es tractés d’una 
ferida, ha dividit el nostre municipi en dues parts, i 
la masia noble ha quedat aïllada al nord-est. A mig 
camí de Sant Llorenç de les Arenes, molt a prop del 
riu Ter i el pont Eiffel, l’edifici descansa a la falda de 
l’últim bastió de la serra de Vall-lloreda.

49
 —

 LA
 LL

ER
A D

EL
 TE

R 
/ N

ÚM
 6

5

PITU PUJOL Fotografia
Martí Navarro Molina

Un futur
il·lusionador

Can Vinyals de Flaçà
El nom Can Vinyals té sempre 

un ressò aristocràtic que, si més 
no als habitants de Flaçà, ens 

recorda les èpoques d’esplendor 
d’una nissaga avui en dia 

desvinculada del poble

ennobleixen les pairals”. La memòria tot ho mag-
nifica, però si sabem llegir entre línies podem en-
treveure que la importància de la nissaga fou més 
que notable.

L’origen de la casa està vinculat a un fet apòcrif 
segons el qual sant Bonaventura pujà, pels volts 
del segle XIII, per les escales principals de la ma-
sia. Si més no, així queda testimoniat en una pre-
ciosa composició en ceràmica vidriada, ubicada 

al capdamunt de les escales principals d’entrada 
a la finca, en la qual es pot veure el sant en acció 
de benedicció coronant la inscripció “Escala que 
pujà lo seràfich doctor St. Bonaventura”.

És, doncs, una frase apologètica que ens indi-
ca el component religiós sobre el qual volia bastir 
l’honor el llinatge dels Vinyals. Pot molt ben ser 
que el sant passés per terres catalanes, però és 
molt més difícil provar que pugés les escales del 

La Sra. Carme Hospital i Poch
amb l'escut de la família Vinyals

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS
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mas. Aquesta escala d’entrada no només ens aju-
da a accedir a les estances nobles, sinó que ens 
guia a estar més a prop d’allò diví, distingit i refi-
nat. Aquest era, almenys, l’efecte que es volia do-
nar a l’harmoniosa estança rebedor que portava 
des de la zona del servei i les corts inferiors fins a 
les estances familiars i riques dels pisos superiors.

PERSONATGES IL·LUSTRES
Així doncs, en record d’aquest fet hagiogràfic, des 
del 1732 els hereus Vinyals alternen el nom de Jo-
sep amb el de Bonaventura. Tanmateix, podem re-
cular molt més enrere per tenir notícia d’aquesta 
família, ja que durant el primer terç del segle XIV 
sabem que tingué lloc el matrimoni entre Bernat 
Vinyals i Dolça de Castellar, filla de Sant Martí Vell.

Però el moment clau en el reconeixement fami-
liar tingué lloc el 23 de juny de 1555, data en què la 
família obtingué el privilegi de noblesa per conces-
sió de l’emperador Carles V del Sacre Imperi Roma-
nogermànic. Per tant, es convertiren, de ple dret, en 
una família noble i reconeguda nacionalment.

Gairebé un segle després, tornem a trobar un fet 
remarcable: corre el 1645 quan la pubilla de la casa, 
Anna Maria Vinyals i Borrull, es converteix en here-
va amb la condició que ella i els seus fills visquin al 
mas i usin el cognom familiar. Per tant, els fills d’An-
na Maria i Josep Miquelet i Guinart van seguir amb 
el llinatge Vinyals, la qual cosa denota novament el 
poder i prestigi del cognom i de la casa.

Més endavant, dos dels nets de Josep i Anna 
Maria van tenir reconeixement durant la guerra 
de Successió. A l’hereu, Josep Vinyals i Veguer, li 
fou concedida la dignitat de noble del Principat 
de Catalunya el 1708, gràcies als mèrits acon-
seguits pels serveis prestats en la defensa de les 
institucions catalanes, la qual cosa li va permetre 
incorporar la preposició de al cognom, i el llinatge 
es convertí així en de Vinyals.

D’altra banda, Pere de Vinyals i Veguer va lluitar, 
en qualitat de coronel, sota les ordres de Carles III 
contra les tropes de Felip V. Primer ho va fer en el 
setge de Girona del 1710 i uns anys més tard se li va 
assignar el comandament del regiment de Dragons 
Cuirassers de Sant Miquel per tal de defensar Bar-
celona. Durant els darrers dies del setge del 1714, 
va emmalaltir greument i va ser arrestat juntament 
amb la resta dels principals responsables de la resis-

Sala de recepció de Can Vinyals amb el retrat 
de Bonaventura Vinyals, obra del 1947 del 

pintor madrileny Juan Barbero Martínez

Vista general de la casa Vinyals amb
la torre. Valentí Fargnoli, 1911

tència barcelonina. Després de passar per diversos 
presidis, va acabar destinat a la presó del castell de 
San Antón de la Corunya. Va compartir aquesta 
destinació amb Antoni de Villarroel i Peláez, tinent 
mariscal, comandant de les armes i governador mi-
litar de Barcelona. Les cròniques ens narren com 
l’aigua del mar entrava fins més amunt dels genolls 
cada vegada que pujava la marea, la qual cosa feia 
que les condicions de vida entre reixes fossin extre-
mament dures. No obstant això, el 1725, després 
d’estar onze anys tancat, va ser alliberat per con-
tinuar servint el rei Carles, aleshores emperador a 
Viena, i encara va acumular més condecoracions i 
reconeixements. Segons sembla, va morir a la capi-
tal austríaca pels volts del 1740, tot i que avui en dia 
es desconeix on es troba la seva tomba.

Finalment, per acabar de referenciar aquests tres 
herois flaçanencs, cal mencionar un tercer germà, 
Francesc de Vinyals i Veguer, que va morir durant el 
setge de Barcelona quan n’era capità reial.

Continuant amb els personatges il·lustres, ens 
endinsem ja a finals del segle XIX, quan Bona-
ventura de Vinyals i de Font (1891-1963), últim 
membre de la nissaga que va viure i morir a la 
casa pairal, es va casar amb Maria Torras i Ri-
vière, filla gran de l’empresari paperer Salvador 
Torres Domènech i d’Anna Rivière, hereva d’una 
important família vinculada al sector metal·lúr-
gic establerta a Barcelona.

No és estrany, doncs, que, amb aquests vincles, 
quan es van casar Bonaventura i Maria el 1920, 
Can Vinyals es convertís no només en cap i casal 
d’una família noble, sinó que, fent honor al segle 
que començaven, es transformés també en una 
família emprenedora. La unió del terratinent Vi-
nyals amb la filla de l’industrial fou crucial per a 
la ubicació de la fàbrica paperera al municipi. El 
1943 es va començar a construir la fàbrica Torras 
Domènech en uns terrenys propietat de la hisen-
da Vinyals i va entrar en funcionament el 26 de 
desembre de 1945.

Aquest tipus d’indústria necessita molta aigua, 
i això ens porta a parlar d’un membre de la famí-
lia Vinyals que encara no havíem anomenat, però 
que té molta importància per a tota la zona de la 
llera del Ter perquè hi va fer possible la ubicació 
de la fàbrica i la central elèctrica. Mateu Vinyals 
(1703-1778) fou el promotor de la séquia Vinyals, 
una infraestructura de 10 quilòmetres que pren 
les aigües del riu Ter a l’altura de Campdorà i que 

permet regar les més de 800 hectàrees dels muni-
cipis per on passa (Celrà, Juià, Bordils, Sant Joan 
de Mollet i Flaçà). Per tant, ens trobem novament 
amb un membre d’aquesta nissaga que esdevé pi-
oner i impulsor d’idees de progrés i desenvolupa-
ment ja al segle XVIII.

UNA MASIA FORTIFICADA
Pel que fa a l’estructura del casa-
lot, es tracta d’una casa forta típi-
ca de la contrada, amb mas i torre 
defensiva. De totes maneres, les 
diverses reformes que ha sofert li 
donen, avui dia, una imatge més 
de casa senyorial que no pas de 
masia baluard. 

Els orígens són incerts, tot i que 
podem concloure que la casa es 
devia fortificar a finals del segle 
XVI. La proximitat de la casa al riu 
Ter i al litoral empordanès fa pensar 
que les incursions pirates, tot i no 
afectar-la de manera directa, devi-
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en propiciar un cert estat d’alarma general que va 
fer que moltes masies acabessin bastint les seves 
pròpies torres defensives. Així doncs, la torre de 
planta quadrada que veiem a l’extrem sud de la 
casa respon a una necessitat de salvaguarda. Cal 
pensar que Can Vinyals, com altres masies de la 
zona, es fortifica a partir d’aquest moment i es-
devé un espai autosuficient davant la inseguretat 
creixent i els possibles assalts que pugui patir. 

Sabem també que el 23 de maig de 1694 les 
tropes hispàniques liderades pel duc d’Escalona 
passaren pel mas en direcció a Foixà per tal de de-
fensar els guals del Ter durant la batalla de Verges, 
emmarcada en la guerra dels Nou Anys i que va te-
nir lloc durant la invasió francesa del Principat de 
Catalunya. L’escomesa es va produir sobretot a la 
zona del Baix Ter i es va decantar pel costat fran-
cès, que ràpidament va prendre Palamós i va posar 
setge a Girona, que també va caure en mans gal·les.

Poc després d’aquest període convuls, i sembla 
que de manera gairebé aliena a tot el que passa-
va, el 1718 Josep Vinyals Veguer es va fer construir 
una petita joia en forma de capella barroca dedi-
cada a la Mare de Déu del Carme. Es tracta d’un 
oratori decorat amb molt bon gust que va patir 
greus desperfectes durant la Guerra Civil espa-
nyola i que fou restaurat el 1959 per Bonaventura 
Vinyals. El retaule de l’altar és d’estil barroc, amb 
columnes salomòniques decorades amb penjolls 

de raïms, símbol de l’escut familiar. La llinda d’en-
trada té una bonica inscripció manllevada del lli-
bre dels Proverbis que diu, en llatí: “Ego diligen-
tes me diligo et qui mae vigilant ad me invenient 
me” (‘Jo estimo els qui m’estimen; els qui per mi 
es deleixen, em troben’).

La darrera gran reforma té lloc a inicis del segle 
XX, i dos dels principals arquitectes de la zona són 
els encarregats de dur a terme les obres que aca-
baran donant l’aspecte que té la casa actualment. 
Gràcies a un dibuix conservat per la família, es té 
constància que al voltant del 1903 es va fer l’am-
pliació de la zona nord de la casa a càrrec de Josep 
Azemar i Pont, arquitecte modernista nascut a Fi-
gueres i molt vinculat a la família Vinyals. Ell fou 
l’encarregat de projectar la gran torre circular del 
nord, així com la bonica galeria amb arcs situada 
a la mateixa zona, que doten la masia d’un aspecte 
imponent.

Tot i l’envergadura de la reforma d’Azemar, en-
cara és més coneguda i aplaudida la remodelació 
que va recaure en mans de l’arquitecte noucentista 
gironí Rafael Masó i Valentí, també vinculat molt 
directament a la família Vinyals. La transformació 
va consistir sobretot a millorar les estances nobles, 
la cuina i el menjador, així com la masoveria i la 
urbanització dels exteriors de la façana posterior. 
També són obra seva la construcció d’una caseta a 
l’entrada i el portal d’accés a la finca.
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EL FINAL D’UNA NISSAGA,
L’INICI D’UN PROJECTE

Ja per anar acabant el relat, només ens queda ex-
plicar que el matrimoni Vinyals-Torres no va tenir 
fills i després de la mort de Bonaventura, el 1963, 
la casa va passar a mans del seu germà Lluís, es-
tablert a Madrid i de carrera diplomàtica, que, al 
seu torn, la va deixar en herència al seu fill, que 
fou el darrer membre de la família Vinyals que la 
va utilitzar, en el seu cas com a casa d’estiueig. 

Després d’uns anys d’incertesa, la masia fou 
venuda a l’empresari Jordi Comas i Matamala, 
vinculat al sector de l’hostaleria i la restauració, 
que l’any 2002 la va adquirir juntament amb la 
seva esposa, Carme Hospital i Poch, per rehabi-
litar-la. Hem de recordar que Jordi Comas, tot i 
ser nascut a Juià, va passar bona part de la seva 
infantesa a Flaçà i Can Vinyals formava part del 
seu imaginari particular, ja que més d’una vegada 
s’havia perdut pels entorns de la casa pairal i dins 
la capella del Carme per fer-hi d’escolà.

Avui en dia, el mas s’està despertant després 
d’uns anys de letargia necessària. Els nebots de la 
Carme, la Mònica Hospital i l’Albert Cañadas, han 
decidit reconvertir l’edifici en un punt de referència 
a la zona. En un primer moment, a través de l’ober-
tura d’una cerveseria artesana, i, més endavant, qui 
sap si en casa museu i espai de turisme rural. 

També dins aquests projectes, hi pot tenir ca-
buda la reubicació de la seu de la Fundació Jordi 
Comas, que té com a missió actuar de marc de pen-
sament i interpretació del turisme i desvetllar en 
tots els àmbits socials una consciència de transver-
salitat sobre aquest motor essencial del nostre país.

Ningú coneix del cert què oferirà el futur 
d’aquesta edificació senyorial, però, després de tre-
pitjar, escoltar i veure com l’Albert s’esforça per tirar 
endavant el seu projecte o, més ben dit, el seu som-
ni, no em queda cap dubte que només pot anar bé. 
Parlant amb ell, tot han estat facilitats i entusiasme, 
i si una cosa no poden comprar els diners és aques-
ta il·lusió que jo he vist als seus ulls, la il·lusió de qui 
s’estima allò que fa i hi creu   

Barra de la nova 
cerveseria ubicada 
a Can Vinyals, amb 
l'Albert Cañadas, la 
Carme Hospital i la 
Mònica Hospital

Capella barroca del 
1718 dedicada a la 
Verge del Carme
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És la primera casa a mà dreta, tot just passat el 
pont de la riera, un casal imponent amb dos cos-
sos principals: un de més antic, a dues aigües, de 
planta i pis, amb entrada a migdia per una porta 
dovellada, i un altre adossat a la part posterior, del 
segle XIX, amb façana a tramuntana, planta baixa i 
dues alçades, al qual s’accedeix per una escalinata 
amb balustrada, que es va construir per tenir sorti-

da a la carretera nova. Cal sumar-hi el pati, l’era, el 
jardí, l’hort, la sínia, les corts i els corrals, el molí, 
els safarejos, la premsa… 

El 7 de juliol de 1984, Joan Olivé Ribas adquiria 
davant de notari la finca de Can Martí de la Font, 
a Sant Joan de Mollet. L’anterior propietari, Pere 
Solés Font, pèrit agrícola, tenia pressa per vendre 
i es van entendre de seguida. Les germanes Isabel, 

DAVID GUIXERAS I ÒSCAR HERRANZ Fotografia
Martí Navarro Molina

Un mas
obert a

la carretera
Can Martí de la Font

de Sant Joan de Mollet
Quan s’entra al poble, venint 

de Bordils, la mirada es desvia 
cap aquest mas imponent de 

la família Olivé 

Escalinata amb balustrada i façana a tramuntana
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Dolors i Neus Olivé ens expliquen que el seu pare 
es va enamorar de l’hort i de totes les possibilitats 
que li oferia. 

Joan Olivé havia fet de masover en dues cases 
grans de Bordils. Amb el pas dels anys, va anar com-
prant maquinària, i com a bon pagès treballava cada 
dia de la setmana. Les seves tres filles “l’ajudàvem 
una mica, però no ens afegíem a fer les feines més 
dures i pesades. Comprar Can Martí de Mollet li va 
permetre esdevenir propietari, però també va fer 
que plegués de viure de pagès i passés a treballar al 
viver Can Paraire, de Bordils”, ens expliquen. I con-
tinuen: “El pare feia les hores que li tocaven a Can 

Paraire i després tenia l’hort totalment ocupat amb 
patates, tomates, tota mena d'hortalisses i verdures, 
i arbres fruiters. La mare sempre hi va tenir totes 
les flors possibles, cultivava carbasses i feia tomata, 
melmelada i altres conserves per a tot l’any. A l’hort, 
el pare hi feia cacauets, mai faltaven les maduixes i 
per a la festa sempre hi havia una síndria i un meló 
per postres; també hi va plantar moltes palmeres i 
alguns arbres més exòtics que encara ara es poden 
veure a la part del davant de la finca. Després de ju-
bilar-se, es va centrar encara més en l’hort, i dos o 
tres dies a la setmana omplia la furgoneta i anava a 
vendre a la plaça del Lleó de Girona.”

MOLTS RACONS VISCUTS

L'accés principal de la casa és per un portal me-
tàl·lic a l’est, al carrer de la Font. En obrir-lo, acce-
dim a un pati immens amb construccions senzilles 
de planta baixa que tenien una funció vinculada 
a la terra: treballar la collita, emmagatzemar-la. 
Al costat sud del pati hi havia la sínia, el molí de 
vent. Avui, tot en desús, presideixen l'escena una 
gran magnòlia, un immens caquier i un til·ler. A 
ponent, una porteta dona pas a l'hort, tancat per 
la riera de l’Horta, un nom molt adient. La façana 

de la casa, a sud, on llegim la data 1760 a la llinda 
d’una finestra, té una porta dovellada que s’obre a 
un distribuïdor de volta catalana que dona accés 
a diverses cambres. La primera a la dreta va ser el 
despatx del secretari de l'Ajuntament, Ramon Pòr-
tulas, i s’hi s’entrava per una porta oberta al car-
rer, avui substituïda per paret i finestra. Els darrers 
anys, Joan Olivé i la seva dona, Maria Casademont 
Moret, van fer vida a la planta baixa, on van mun-
tar un dormitori, i hi tenien la cuina, un bany i un 
menjador. Ens sorprèn la preciosa volta d'estrella 
del menjador, ben diferent de la volta senzilla de la 
resta dels sostres. Al fons, a mà dreta, hi tenim l’es-
cala que puja al pis superior, on hi ha un altre dis-
tribuïdor, amb mobiliari i imatgeria religiosa here-
tats d’antics propietaris. Aquí es produeix el nexe 
entre l’antiga edificació, de tipus tradicional català, 
i la nova. En aquest punt es va obrir un forat per 
situar-hi un altre tram d’escala i un d'accés a nord.

A mitja escala, ben dissimulat, s'hi troba un es-
piell que evitava haver de baixar tots els esglaons 
i travessar la sala per comprovar qui trucava a la 
porta. És un forat que traspassa, a dos metres i mig 
d'alçada, tot el gruix de la paret i que costa d’ad-
vertir perquè es troba just a sobre d'un moble. Des 
d'allà la mirada es projecta directament cap a la 
porta. Molt abans que el visitant pogués veure algú 
de la casa, ja havia estat vist, fet que evitava haver 
d'obrir o donar explicacions a visites inoportunes, i 
qui sap si perilloses, en un temps en què els masos 
estaven aïllats, sense veïns a la vora. 

Les germanes Olivé fan parlar la memòria: “A 
la casa hi havia mobles i hi vam sumar els nostres; 
veníem d’un ambient de pagès i vam passar a tenir 
coses més de senyors, com el lavabo, els mobles 
antics, làmpades, cortines i molts altres elements 
més sofisticats i refinats. També hi havia la sínia de 
l’hort, per pujar aigua del pou, o la premsa per fer 
vi, que encara va funcionar un temps perquè els 
veïns feia anys que hi feien el vi. El meu pare, des-
prés de premsar el raïm dels altres, recollia el raïm 
de la pèrgola i feia tot el vi que podia per a les seves 
botes. També hi havia gent que, quan n’era el mo-
ment, venia a collir til·la d’un magnífic til·ler que 
domina un costat del pati.”

Els indicis de la riquesa i l’activitat de la casa són 
evidents fins i tot ara, tant de la part més antiga, del 
segle XVIII, amb la gran entrada i la sala del primer 
pis, els mobles, l’enrajolat antic i el molí antiquíssim 
de l’hort, com de les reformes de primers del segle 

Pati i cos principal de Can Martí,
a dues aigües, de planta i pis

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS
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XX: una antiga fotografia d’un molí nou al pati de la 
casa, la premsa, el sistema de reg i canalització de 
l’hort, l’escalinata que baixa fins a la carretera, el la-
vabo gran amb el vàter a part, la cuina immensa i el 
pati interior, el sistema elèctric, el cos d’armaris amb 
un enrajolat policrom que feia de rebost, els llibres i 
els mobles de l’antic Ajuntament, l’habitació de dalt 
de tot amb prestatges plens de matalassos, somiers 
que fan pensar en una casa plena de gent, draps per 
a la matança del porc…

Per a les germanes Olivé, la casa és un espai de 
nostàlgia. Elles no van néixer a la casa, sinó que hi 
van arribar entre els deu i els vint-i-cinc anys, però 
recorden amb una estima profunda la vida dels pa-
res a Can Martí. Encara avui dia el pati serveix de 
punt de reunió de familiars i amics, a l'ombra del 
mas centenari. “Pagesos i senyors, escolars i secre-
taris d’Ajuntament, Can Martí els ha acollit a tots; 
esperem que el futur pugui trobar una solució per-
què l’hort, el til·ler, el pomelo, que feia uns fruits 
que a Girona molts esperaven cada dissabte, els ci-
rerers i els arbres exòtics tornin a viure una tercera 
etapa entre el vell i el nou, el d’abans i el de demà”, 
ens diuen.

SER MASOVER AVUI
Per parlar d'aquesta casa emblemàtica, ens hem 
trobat també amb en Joan Amores, que ara té sei-
xanta-tres anys. En fa nou que és el masover de 
Can Martí, però és fill del poble i els records de la 
casa es remunten a la seva infantesa. De nen havia 
participat al casal que mossèn Enric Bahí dirigia, 
les tardes d’estiu, a l’edificació situada al racó sud-
est del pati, que també va acollir durant un temps 
l’escola del poble. En Joan té altres records d’ales-
hores: el televisor (el primer del poble el van tenir 
a Can Masó, però poc després n'hi va haver un altre 
a Can Martí) i la mainada que hi anava a veure els 
dibuixos; o que la mainada ajudava a fer feines di-
verses, com premsar o batre, que era per a ells, més 
que no pas una tasca feixuga, un divertiment. I és 
que la premsa de Can Martí era l'única del poble. 
Gairebé totes les cases del poble tenien vinya i la 
primera aixafada es feia a casa, però la rapa es duia 
a premsar a Can Martí. 

En Joan Amores recorda que amb en Joan Olivé 
treballaven l’hort conjuntament, però a banda de 
l’hort hi havia gallines, conills, arbres fruiters molt 

variats… Tenien converses molt agradables, temps 
per treballar i temps per compartir. Tot plegat ens 
parla d'una casa de pagès en ple funcionament: 
animals, hort, premsa, sínia… De fet, tot estava 
pensat amb una única funcionalitat agropecuària. 
Malgrat que la casa disposa de dos pous i es troba 
al cantó d'una riera, l’aigua de pluja es recollia (i els 
teulats tenen molts metres quadrats) i es canalitza-
va per mitjà d’un pendent constant, a través dels 
murs i altres impediments arquitectònics, fins a un 
dipòsit a l’extrem sud de la propietat. Aquesta ca-
nalització sembla antiquíssima, tant com la sínia; 
una sínia amb un motor elèctric, de 125 volts, que 
de vegades fallava, i aleshores s’havia de recórrer a 
una mula per generar el moviment.

DOS SEGLES I MIG
DE DOCUMENTACIÓ

L’any passat, les germanes Olivé Casademont van 
donar a l’Arxiu Històric de Girona (AHG) el fons pa-
trimonial Font i Martí (1702-1946), que es conserva-
va a la casa pairal. Aquest fons documental reuneix 
la documentació de dues famílies que el 1868 van 
acabar entroncant: els Font del veïnat de Riuràs, del 
municipi de la Pera (Baix Empordà), i els Martí de 
Sant Joan de Mollet (Gironès), i presenta una cro-
nologia que va des del principi del segle XVIII fins a 
mitjan segle XX, encara que el que predomina són 
els papers del segle XIX. Els documents ocupen tres 
unitats d’instal·lació (0,30 m) i són tan sols una peti-
ta part del que devia ser aquest fons.

Els tres arxivadors del fons patrimonial Font 
i Martí amaguen històries que potser més enda-
vant algú rescatarà. S’hi endevinen retalls de vida 
d’enorme interès, i fins i tot alguna imatge fixa que 
deu equivaldre, per raons estrictament cronolò-
giques, a un daguerreotip: és el cas de l’inventari 
de la propietat de Can Martí de la Font, del 1866. 
D’aquells mateixos anys hi ha nombrosos docu-
ments de transaccions comercials: redempcions 
de censals, debitoris, escriptures de vendes perpè-
tues i retrovendes, àpoques, cessions de dret de llu-
ïsme, etc. Són molt interessants els testaments i els 
capítols matrimonials. Trobem els de l’enllaç que 
va donar lloc a l’entroncament de les dues famílies: 
el de Francesc Font Masó, de Riuràs, i Magdalena 
Martí Felip, de Sant Joan de Mollet (26/5/1868), 

però també els del matrimoni entre Rosa Viñals, 
de Cruïlles, i Pere Font, de Mollet (2/6/1887), o els 
corresponents al matrimoni entre Pere Font Martí i 
Maria Cobarsí Masó (29/1/1907).

Els documents més reculats, de la primera meitat 
del segle XVIII, fan referència a vendes i arrenda-
ments de terres de conreu, a Mollet i altres pobles 
del voltant. Els més recents, de la primera meitat del 
segle XX, ens parlen de trifulgues de veïnatge. Així, 
el 1928 consta que Pere Font Martí va guanyar una 
demanda a propòsit de la propietat d’un terreny de 
gairebé 12 metres quadrats annex al pati de Joan Ca-
pella Rotllan i Filomena Bahí Mont. Alguns expedi-
ents del fons documental conservat a l’AHG (tant de 
la carpeta Alcaldia, que correspon als anys en què 
Ramon Pòrtulas va tenir despatx a Can Martí, com 
anteriors) documenten, amb noms i cognoms, di-
versos propietaris o llogaters. 

Can Martí havia arribat a ocupar tota l’extensió de 
terreny entre l’actual carrer de la Font i la carretera 
de Palamós, i amb el pas dels anys es va anar parce-
l·lant. Tot i això, la masia encara impressiona i guar-
da, per a les tres germanes Olivé i per als veïns de 
més edat de Mollet, un gavadal de records   

La premsa de Can Martí, que durant molts anys va 
servir als veïns de Sant Joan de Mollet

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS
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A tres quilòmetres del poble,
dins els boscos de les Gavarres, 

hi ha can Vidal de Rissec, un mas 
que data del segle XIII i que, des de 
llavors, ha estat sempre propietat 

de la mateixa família

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

Can Vidal de Rissec és un mas de Madremanya 
situat lluny del nucli del poble, en direcció a la 
font Picant, ben bé al mig de les Gavarres. Està en-
voltat d’alzines, pins i silenci. Ara sembla gairebé 
una ruïna, però durant segles va ser una casa forta 
que creixia sobre si mateixa. Es feia i es refeia, s’ei-
xamplava, avançava. Avui que la visito, una tarda 

ennuvolada i grisa de tardor que també acabarà 
sense pluja, la casa sembla que tremoli, que re-
cordi i que pregunti.

Uns dies abans d’aquesta visita, la Lluïsa Vi-
dal em va rebre a Can Vidal de Madremanya –no 
al mas de Rissec, sinó a la casa de la placeta del 
poble, lluny de la casa pairal de la seva família. 

MARIA PUIG PARNAU Fotografia
Martí Navarro Molina

La casa que 
pregunta
Can Vidal de Rissec

de Madremanya

Can Vidal de Rissec és un mas al mig 
dels boscos de les Gavarres
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Quan vam entrar, la Lluïsa em va orientar en l’es-
pai i en el temps. Aquesta casa, com moltes cases 
de Madremanya, està feta de trossos d’altres cases 
i agafa formes inesperades. Tal com és ara, va ser 
construïda a mitjan segle XIX (en una de les can-
tonades de la façana, una inscripció ho concreta: 

1843). Abans ja hi havia cases, allà, ja hi havia po-
ble, però el besavi de la Lluïsa, que havia nascut 
al mas, va fer construir i arreglar aquesta casa al 
centre de Madremanya en un senyal inequívoc de 
puixança econòmica. La família tenia propietats i 
possibilitats. Des de fora, la façana sembla ampla 

Llinda a l'interior del mas, amb una data (1682). 
Els propietaris van marcar les pedres a causa de 
diversos robatoris

i recta, però, per dins, la planta no és tan quadra-
da i les portes i les parets amaguen el rastre de tres 
cases diferents. A Madremanya, una casa es fica 
dins l’altra, em diu la Lluïsa. I m’imagino el poble 
com un replec de cases que barreja coses i histò-
ries, i que les abraça i les rebrega totes, i que les 
deixa anar en patis sobtats i en terrats esventats. 
Quantes cases és una casa? Aquesta casa és tres 
cases. I és el mas, del qual té fins i tot el mateix 
tipus de sala, perquè el besavi de la Lluïsa volia un 
tros de la casa primera en aquella casa nova. És 
un mas que va ser molts masos desplegant-se l’un 
sobre els altres al llarg dels anys. Una casa es fica 
dins l’altra, i cada casa és moltes cases i moltes co-
ses. Aquell dia, a Can Vidal, a la sala de dalt de tot, 
la Lluïsa em va oferir un lloc per seure, vam parlar 
molt, i la conversa se’ns va endur, des d’allà, fins al 
mas de les Gavarres.

Can Vidal de Rissec és un mas molt antic. La 
família Vidal té documentada la història familiar 
des del 1281, amb una genealogia arrelada sem-
pre a Madremanya i a aquest mas, que apareix 
esmentat per primer cop en un pergamí de l’arxiu 
familiar datat el 1295. És a dir, sabem que el mas 
existeix, com a mínim, des de finals del segle XIII. 
I sabem, a més, que des de llavors ha estat sempre 
propietat de la mateixa família.

Durant segles, els habitants de Can Vidal de 
Rissec van viure del bosc i de la terra. De fet, els 
primers documents que conserva la família cer-
tifiquen la compra de quatre oliveres, d’un bosc 
o d’una determinada feixa. Ens hem d’imaginar 
que, del bosc del voltant del mas, se n’aprofitava 
tot: per a llenya, per a fusta, per a carbó i, sobre-
tot, per a suro. A més, també ens hem d’imaginar 
que el voltant del mas, que ara és aquest bosc tan 
espès i abandonat, eren olivars, llavors, i el Ris-
sec, que passa arran de les parets de la casa, duia 
prou aigua per fer moure el molí que hi havia al 
mateix mas. Ara no queda cap olivera, el molí està 
ensorrat i el Rissec gairebé no porta aigua, però 
hi va haver un temps en què aquest mas de Ma-
dremanya va viure i va créixer gràcies a l’oli i el 
suro. En l’arquitectura de la casa, es poden resse-
guir alguns rastres d’aquest creixement progres-
siu: voltes que s’encaixen les unes amb les altres, 
columnes que queden amagades entre parets, ni-
vells diferents als teulats. Casa fent-se i refent-se.

La bonança econòmica derivada del treball de 
la terra va anar acompanyada de diverses unions 

matrimonials, que van anar eixamplant el patri-
moni. Es té notícia documental d’enllaços amb 
els Mercader de Serra de Daró, al segle XVIII, i 
amb els Feliu Vilar de Púbol, entrat el segle XIX. 
El patrimoni d’aquesta darrera família provenia, 
alhora, de cases de Bàscara i de Pont Major. Can 
Vidal de Rissec és totes aquestes cases. Una mica 
més recentment, les unions matrimonials i patri-
monials encara es van produir amb Can Ros de 
Juià i Can Masó de Mollet.

A la història d’aquest mas, hi ha indestriable-
ment lligada la història de la font Picant de Ma-
dremanya. La font, que se situa en un bosc propie-
tat de la família Vidal, va ser explotada al tombant 
dels segles XIX i XX. L’aigua de la font Picant és 
ferruginosa i bicarbonatada i se li atribuïen nom-
broses propietats medicinals. Així, Salvador Vidal 
i Llach, el besavi de la Lluïsa, va decidir embote-
llar i comercialitzar l’aigua, que es va etiquetar 
amb el nom d’Agua Mineral de Madremaña. Ma-
nantial de Nuestra Señora de los Ángeles. En una 
època en què la gent tenia una gran fe en les ai-
gües curatives i els balnearis eren una moda amb 
prestigi a tot Europa, a Madremanya es va arribar 
a projectar la creació d’un d’aquests establiments, 
que s’havia de situar a Can Obert. Tot i que el bal-
neari no va arribar a obrir-se mai, sí que hi havia 
qui venia a Madremanya a prendre les aigües de 
la font Picant i s’estava uns dies al mas de Can 
Vidal de Rissec. A més, l’aigua s’embotellava i es 
distribuïa amb aquelles etiquetes que barrejaven 
la promesa de les propietats de l’aigua amb la fe a 
la verge dels Àngels. Les ampolles arribaven amb 
carro fins a Bordils i, des d’allà, amb tren, anaven 
on fos. La Lluïsa explica que, durant un temps, els 
tramvies de Barcelona portaven publicitat de l’ai-
gua de la font Picant de Madremanya i és sabut, 
a més, que aquesta aigua va presentar-se a l’Ex-
posició Universal de París el 1900. Se’n van arri-
bar a embotellar fins a 10.000 unitats a l’any, una 
quantitat que ara que la font té un cabal només 
testimonial costa de creure. De fet, un dels motius 
que va portar a la fi de l’explotació va ser la manca 
de cabal. També sembla que l’aparença de l’aigua 
embotellada, amb el pòsit del ferro que s’anava 
sedimentant a poc a poc, va disgustar uns com-
pradors que s’estaven acostumant a altres hàbits 
i a noves medecines. Fos com fos, l’explotació de 
la font va anar decaient fins que, amb la Guerra 
Civil, va deixar d’explotar-se. El 2011 la font Picant 
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Portal d'entrada a la 
part del mas on viu en 

Francesc, el masover

Contraforts units amb 
arc i teulats a diversos 
nivells corresponents 

a les diverses 
ampliacions del mas

Interior del mas, amb 
balcó i bosc al fons

va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 
dins la zona d’interès etnològic del massís de les 
Gavarres. Encara s’hi poden trobar parts de l’edi-
fici que hi havia a principis del segle XX, i el rastre 
ocre del ferro també hi és, brillant. L’aigua, però, 
raja poc i crida silenci.

La vida al mas de Rissec va ser còmoda i fins 
i tot esplendorosa durant segles. Hi va haver un 
moment, ja abans de l’explotació de la font i de 
la construcció de la casa del poble, que els amos 
de Can Vidal de Rissec van comprar una casa a 
Girona. Allà hi passaven els hiverns, amb menys 
fred i més comoditats. Hi anaven quan s’acosta-
ven les Fires de Sant Narcís i llavors, al mas, no-
més hi quedaven els masovers. També s’hi van 
quedar, els masovers, però durant tot l’any, quan 
la família va decidir traslladar-se a la casa del cen-
tre de Madremanya. Això va ser el 1843. La casa 
del poble va dir-se Can Vidal i va deixar el Rissec 
una mica més lluny. Però totes les cases es fiquen 
unes dins les altres. El mas, el pis de Girona i la 
casa de la placeta de Madremanya s’entrellacen. 
Potser també s’hi entrellaça Can Masó de Mo-
llet, on la família va passar moltes temporades a 
les primeres dècades del segle XX. I potser enca-
ra s’hi relliga la casa de Barcelona, on la Lluïsa, 
el seu marit i els seus fills van anar a viure més 
recentment. Una casa es fica dins l’altra i totes es 
toquen amb algun fil invisible, amb alguna mena 
de riu sec i callat que gairebé no es veu, però que 
encara té nom.

A poc a poc, el treball al bosc i el conreu de la 
terra van anar perdent força i el mas, també. Des 
del 1843, a Can Vidal de Rissec només hi han vis-
cut les successives famílies de masovers, que han 
cuidat la casa, el bosc i totes les propietats. Des de 
fa uns quinze anys, el masover és en Francesc. El 
dia que el visito, m’ensenya el mas. 

A Can Vidal de Rissec no hi arriba l’electricitat 
ni hi ha gaire cobertura. Hi ha silenci, un silenci 
ple de sons, rotund i fràgil alhora, com el mas. En 
Francesc me l’ensenya i m’explica de tot, però té 
el mateix tarannà silenciós que la casa. Potser ell i 
el mas s’han fet una mateixa cosa. Abans de viure 
aquí, en Francesc ja havia fet de masover en altres 
masos i, des del començament de la conversa, em 
deixa ben clar que, si mai ha de marxar, buscarà 
un lloc semblant, no s’acostaria pas al poble.

Ell fa vida en una petita part de la casa. Allà tot 
funciona amb l’electricitat d’unes plaques solars 

i un generador. Aquesta part, arran de camí, està 
arreglada i habilitada, i en Francesc hi viu amb el 
seu gos. També té un cavall, una truja i una colla 
de cabres que pasturen lliurement a prop del mas 
o pels boscos propers. M’explica que han passat 
tot l’estiu voltant tant que gairebé no les ha vistes i 
que ara quan tornin les tancarà en alguna cort per 
passar l’hivern.

En Francesc, com a masover, cuida la casa. Té 
un hort més o menys gran, segons la temporada, 
i a vegades ha fet formatges amb la llet de les ca-
bres. També fa llenya dels boscos de Can Vidal, 
una llenya que no serveix només per cremar: en 
fa taulons i, després, tot tipus de mobiliari, per-
què en Francesc és fuster. Ara canviarà algunes de 
les finestres de la casa, per exemple, i, tot sovint, 
també té encàrrecs. Fa poc, va fer un estable per 
a cavalls i una caseta per a nens. I encara fa altres 
feines: arregla jardins, pela suros. M’explica que 
aquest estiu van haver de plegar de pelar abans 
d’hora per culpa de la calor, perquè, si fa massa 
calor, el suro no deixa anar la seva escorça, i els 
peladors no hi tenen res a fer. Aquest estiu ha fet 
tanta calor que els suros no s’han deixat pelar. 

També fa culleres, en Francesc. Les fa de boix i 
a mà, tranquil·lament, quan li ve bé. I les fa servir 
a la cuina, és clar. Les seves mans de pelador i de 
fuster me n’atansen una. Tota la delicadesa de la 
cullera contrasta amb la mà i amb l’aspror de la 
llenya i del bosc que la mà toca tot el dia, cada dia.

La resta de la casa, tota la part de mas on no 
viu en Francesc, està formada per corts i sales 
buides, per un pati tancat que encara és preciós, 
per una cuina d’aquelles grans, molt grans, i per 
moltes habitacions. Tot és buit, ara. La família 
Vidal ha fet el necessari perquè el mas no caigui, 
però en algun punt el terra està foradat i algú ha 
robat pedres que falten en diversos llocs. A les 
parets d’una habitació, en Francesc m’assenyala 
unes lletres. Un text en llapis i en castellà parla de 
la gran guerra europea i d’una escena d’artilleria 
enmig d’una tempesta. Què hi fan, aquestes pa-
raules, aquí? N’hi ha diversos fragments. Quan-
tes coses recull una casa? Quantes cases ha sigut 
aquesta casa? Quantes cases serà? Quan me’n 
vaig, em giro cap al mas i, enmig de tot aquest 
bosc tan buit i de tot aquest silenci tan ple, la casa 
tremola i pregunta   
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A la Vilosa, a l’altra banda de la riera de la Vilosa, 
s’hi troba una casa amb una porxada de quatre 
voltes, una de les quals tapiada, i amb sobrenoms 
que han anat canviant des dels seus orígens, amb 
les persones que l’han anat habitant. Els tres úl-
tims, per ordre cronològic fins arribar a l’actual, 
són: Can Saló, Cal Fuster Pagès i Can Ramell.

LIA POU I PAULA ROS Fotografia
Martí Navarro Molina

Un masia
amb tres 

noms
Can Ramell de
Sant Martí Vell

Dins el veïnat de la Vilosa,
s’hi amaga un gran mas adquirit 

l’any 1899 per la família de
Can Ramell de la Pera

S’arriba a Can Ramell per un camí de terra i 
ens reben els lladrucs de tres petits gossos. A fora 
ens hi esperen en Lluís Rebugent i la Montse Coll. 
Ells dos habiten aquesta casa des de fa un grapat 
d’anys: ella hi va néixer, i el nom actual de la casa 
ve de la seva família, que eren de Can Ramell de la 
Pera, en direcció a Riuràs. Els seus avis van com-

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

prar la casa l’any 1899 i els seus pares, quan es van 
casar, ara ja fa vuitanta anys, hi van anar a viure. 
En Lluís explica que van comprar la casa per una 
quantitat de pessetes que ara sembla ridícula, però 
tots dos diuen que la casa estava feta un “nyap” i 
que l’han anat reformant i adequant amb els anys.
Ara l’entrada és per la part del darrere de la casa. 

Actualment, el pati s’ha adequat perquè tingui un 
accés més fàcil i sense desnivells. “Veieu aques-
tes pedres? Calculem que són del 1400 i sembla 
que formaven part d’una muralla”, ens explica en 
Lluís mentre ens dirigim a la planta principal de 
la casa. Entrem a l’antiga cuina, que ara és el rebe-
dor; al costat, un bany reformat, on curiosament 

La Montse Coll i en Lluís Rebugent amb 
les porxades de Can Ramell al darrere
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es conserva el que havia estat el forn de la casa. Al 
mateix pis, també s’hi conserva el sostre original 
de la sala d’estar, un menjador ple de records em-
marcats de la família, una màquina de cosir de la 
mare i una sopera de més de cent anys. Els fines-
trals d’aquesta sala porten a la terrassa de la casa i 
aboquen a la naturalesa gavarrenca que amaga el 
veïnat de la Vilosa.

És sorprenent la quantitat números, anys, que 
es troben inscrits en diferents llindes de portes i 
finestres de la casa. Juntament amb alguns sím-
bols, aquestes inscripcions indiquen els anys de 
vida que ha tingut l’edifici i ajuden a imaginar 
com ha anat canviant i els afegits que s’hi han anat 
fent. Com a mínim s’hi compten inscrits quatre 
anys diferents: 1579, 1663, 1628 i 1797, i això que 
només són els més recents, ja que en Lluís explica 
que hi ha parts de la casa que podrien datar de 
l’any 1400 o del 1500. Creuen que algunes sales 
de la planta baixa, on s’aprofitaven les roques per 
fer el terra sense fonaments, també daten com la 
muralla i la columna de l’entrada, que actualment 
queden fora de l’habitatge. 

Des de fora el pati, contemplant la porxada i la 
terrassa que caracteritzen la casa avui, expliquen 

que, com altres parts de la casa, són afegits. L’en-
trada també ha anat canviant, ara s’entra pel pati 
del darrere, però abans s’entrava per sota d’una 
de les voltes de la porxada que t’endinsa a la plan-
ta de baix. Aquí hi havia les corts dels animals i 
un molí on feien oli. Encara es conserven algunes 
gàbies de conills i altres animals, un petit celler, 
les voltes de canya d’algunes estances i la sala del 
toro, que servia per prenyar les vaques del poble. 
La Montse ho recorda perfectament: “De peti-
ta sempre vaig ajudar els pares: donava menjar 
al bestiar, netejava, treballava al camp, i de gran 
vaig acompanyar el pare a fer mercat fins que vaig 
anar cap a Barcelona amb en Lluís.”

“Antigament es comptaven els habitants d’un 
poble per xemeneies, i aquesta casa en té dues”, 
remarca en Lluís. Ho explica per fer palesa la im-
portància que devia tenir aquest mas anys enrere. 
Abans no el comprés la família Coll el 1899, Can 
Ramell es deia Cal Fuster Pagès. “Hi vivien dos 
masovers que de cognom es deien Fuster. Per no 
confondre’ls i fer referència al que es dedicaven 
–eren pagesos–, a la casa se li va començar a dir 
Cal Fuster Pagès”, expliquen en Lluís i la Montse. 
Els germans Fuster eren pagesos que, com tants 

L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

El menjador i sala principal

Document de la compra de Can Saló per 
part de la família Coll Sans l'any 1899

altres en aquell època, a finals del segle XIX, es 
van veure afectats per la fil·loxera. Perquè, encara 
que avui costi d’imaginar, els boscos que envolten 
la casa i també el poble de Sant Martí Vell eren 
plens de vinyes i oliveres. Quan els germans Fus-
ter malvivien en aquest mas, que la Montse re-
calca que estava en molt mal estat, la casa seguia 
pertanyent a la família Saló. Can Saló de la Vilosa 
es deia, com des de feia molts anys, segons les in-
formacions que ha anat recopilant la família Coll. 

Així, fins a principis del segle XIX la casa era 
coneguda com Can Saló i, de fet, els avis de la 
Montse Coll la van comprar a Jaume Saló. Es de-
dueix que la casa va anar passant de Saló a Saló, 
i un dels més coneguts que hi va viure i en va ser 
propietari va ser el notari Joan Saló Estrader, que 
visqué del 1564 al 1619 o 1620. Segons l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó, va ser nomenat agutzil de la cort 
del Principat de Catalunya pel rei Felip II d’Espa-
nya, i ho va ser fins que es va morir, durant el reg-
nat de Felip III. Joan Saló, més enllà de ser notari i 
agutzil reial, també és conegut per un recull de re-
ceptes de medicina popular que va guardar i que 
l’any 2011 va publicar l’Ajuntament de Girona, 

amb la transcripció i complementació de l’autor 
del llibre, Pep Vila. El llibre es titula El receptari 
de medicina popular i supersticiosa (1580-1620) 
de Joan Saló i Estrader, i recull els remeis manus-
crits que es van trobar, amb anotacions per fer-los 
entenedors a dia d’avui. 

La Montse va néixer a Can Ramell i tota la vida 
ha estat casa seva. En Lluís, fill de Rupià, un cop 
acabats els estudis va anar a treballar a Barcelona. 
Els dos han fet vida a la gran ciutat, però mai han 
deixat de venir a la Vilosa. Els pares de la Mont-
se hi van viure des que es van casar i ara en Lluís 
i la Montse se n’ocupen i hi viuen. La Montse ha 
crescut a Can Ramell i cada part de la casa li por-
ta records de la infantesa i la joventut. És per això, 
i perquè donen valor a la història de la casa, que 
sempre han procurat tenir-ne cura, conservar-ne 
molts dels detalls i descobrir-ne part de la història.

Can Ramell, Cal Fuster Pagès o Can Saló és un 
mas de les Gavarres que, com tants altres, allu-
nyat del nucli de població, ha sobreviscut any rere 
any. El mas cal cuidar-lo, com l’entorn, adaptar-lo 
a avui, i així s’ha fet des que va posar-hi els peus la 
família Coll   



70
 —

 LA
 LL

ER
A D

EL
 TE

R 
/ N

ÚM
 6

5
L’ESPIELL / NISSAGUES I CASES PAIRALS

Cal Ros de Bosc és una casa pairal ubicada enmig 
del bosc de Cervià de Ter. A la casa, actualment, 
hi viu el senyor Jordi Valls, el propietari, i la seva 
dona. Tots dos s’han dedicat al comerç de bosses 
i maletes i han tingut diverses botigues a Girona i 
també a Olot. 

El passat 14 d’octubre de 2022, en Jordi ens va 
rebre a la casa, ens en va ensenyar tots els racons i 
ens en va explicar els orígens i com ha arribat a ser-
ne propietari. Entre el 1900 i el 1906, el pare polític 
d’en Jordi Valls, el senyor Ros Serinyà, va comprar 
el mas, d’aquí ve el nom de Cal Ros de Bosc. Fins 

La vida
a pagès

Cal Ros de Bosc de
Cervià de Ter

Una casa situada al mig del bosc amb 
vistes a la natura, plena de racons i 

història, que no només ha suposat ser 
un habitatge per a la família Valls, sinó 

també una forma de vida

aleshores, ell i la seva dona havien treballat de ma-
sovers en un mas situat a Fontajau que actualment 
ja no existeix, ja que va ser destruït. El pare d’en 
Jordi vivia a Jafre, i quan només tenia sis anys es 
va traslladar al mas, ja que l’oncle, descendent del 
senyor Ros, i la seva dona, que també era de Jafre, 
no van tenir fills. Tot i això, en Jordi ens explica que 
de tant en tant, quan el seu pare s’enyorava, torna-
va a Jafre. 

En Jordi va néixer i ha viscut sempre en aquesta 
casa. De petit, amb la seva família, els seus pares i la 
seva germana, i després amb la seva dona i els seus 

fills. A en Jordi li agrada viure en una casa tan gran, 
tot i la dificultat que té per escalfar-la. Segons ell, 
aquest és el major inconvenient. Quan eren petits 
i feia fred, s’escalfaven amb el burro. El burro és un 
braser especial que s'utilitzava antigament (del se-
gle XVII al XX) per escalfar els llits. Els burros te-
nien una safata a la part inferior on es dipositava el 
braser, i mantenia les brases a l'interior del llit per 
escalfar els llençols i l’altra roba de llit abans d'anar 
a descansar i així poder dormir després amb una 
temperatura més confortable. Actualment, tenen 
llar de foc i una caldera de gasoil.

ELISENDA FARRÉS Fotografia
Jesús Potrony  Serret

Comencem la visita a la casa per l’entrada que 
actualment utilitzen en Jordi i la seva família. 
A sobre de l’arc de la porta, s’hi pot veure gra-
vat l’any 1573. En Jordi ens explica que es tracta 
d’una pedra noble. Les pedres nobles són aque-
lles pedres picades amb dates molt antigues o 
dibuixos especials de segles enrere. Segons en 
Jordi, és la data en què va néixer aquesta casa i, 
per tant, quan van començar-hi a posar pedra. 
Una mostra de l’antiguitat de la casa són les pe-
dres amb les quals es va construir: pedra sorrosa 
(del bosc) i rierenca (del riu). 
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A l'arc de la porta de pedra noble hi 
ha esculpit l'any que, segons en Jordi 
Valls, es va començar a aixecar el 
mas: el 1573
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LES ESTANCES I LES CORTS
La casa no només va ser un habitatge o un sostre on 
dormir per a la família d’en Jordi Valls, sinó que, com 
tantes altres cases d’aquest estil, va suposar una forma 
de vida i de subsistència. Per això, la casa no només 
l’habitaven els membres de la família, sinó també el 
bestiar. En Jordi i la seva família criaven vaques, ca-
valls, gallines, conills, xais i abelles. També produïen 
vi per vendre’l. Per això, tant la primera planta com la 
pallissa i el soterrani de la casa estaven dedicats a la 
producció tant animal com agrícola. 

A la primera planta, on es troba l’entrada princi-
pal de la casa, encara hi trobem quasi intacta una 
habitació o sala per a les va-
ques –en tenien entre sis i 
vuit–, amb una menjadora 
que arribava de paret a paret. 
En Jordi recorda les hores que 
s’havia passat traient els fems 
de les vaques amb un carretó 
de roda de ferro, que encara 
conserva, amb tots els seus 
suports. A part de les vaques, 
també s’hi va fer lloc per al ra-
mat que el seu oncle va portar 
de Fontajau i que va traslla-
dar al mas per continuar-ne 
l’explotació.

En aquella habitació, tam-
bé hi guarda diversos ele-
ments antics, com ara: uns 
esclops que utilitzaven per 
anar a l’hort o a treure car-
gols quan hi havia fang; els 
guarniments que posaven a 
les eugues i els matxos que tenien al mas; el braser, 
un instrument de fusta i ferro que posaven al caliu 
del foc i que es col·locava sota la taula per fer la ter-
túlia, i una pica d’oli que utilitzaven cada any per 
desgreixar els llençols per matar el porc.

A més a més, entrant a mà dreta hi ha una tina, 
on cabien 200 semals de brisa de vi, a la qual es té 
accés des de la primera planta i també des del so-
terrani de la casa. Per aquells que mai heu sentit 
aquest nom, una tina és qualsevol recipient o di-
pòsit, generalment de grans dimensions, destinat 
a follar-hi els raïms, el cup per fer vi, el lloc on hom 
assaona les pells, etc. 

A la planta superior, és a dir la segona planta, hi ha-
via un graner. El gra que es guardava era el mateix que 
es cultivava a la casa. En Jordi encara conserva una 
escaleta de fusta, original, que s’utilitza, i s’utilitzava, 
per accedir al graner. Al graner no només s’hi guar-
dava el gra, sinó que també s’hi pujaven les patates o, 
millor dit, les trumfes. A la paret del pis superior tam-
bé hi havia un forat, que s’havia utilitzat per vigilar 
que no pugés ningú des de dalt. El graner dona accés 
als badius, unes arcades que hi sol haver a l’últim pis 
de totes les cases de pagès. Tanmateix, en Jordi ens 
comenta, i es pot apreciar a simple vista per la dife-
rencia entre les pedres, que les voltes són afegides.

Una vegada dins el badiu, a l’esquerra hi ha una al-
tra habitació amb un balcó amb vistes al bosc i també 

al poble. Sota el balcó, hi ha el 
pou. En Jordi ens explica que 
té uns 18 metres de fondària 
des del pla de baix. Abans so-
lien pujar l’aigua utilitzant una 
bomba de pistó que funciona-
va amb un motor de benzina.

Al davant de la primera 
planta hi ha la pallissa de la 
casa, actualment restaurada, 
però on antigament s’havia 
guardat el bestiar i també la 
palla. Com que la pallissa té 
un desnivell, des de la part 
de dalt tiraven la palla per 
guardar-la a la pallissa. Al 
fons de la pallissa també hi 
tiraven les garbes (el blat), 
que després trituraven. A la 
part esquerra hi havia el ros-
sam, les eugues, els porcs i el 
galliner. Tot estava comparti-

mentat, cada lloc tenia el seu ús. Per exemple, les 
gallines tenien el seu espai, i podien sortir per un 
forat que hi havia a un pati de terra quan ell era pe-
tit. Les truges i els porcs també tenien una cort, en 
unes habitacions més petites. 

El soterrani de la casa no pot deixar indiferent 
a ningú perquè és extremadament gran. Entrant 
al soterrani a l’esquerra, hi ha la part de sota de 
la tina, on hi havia una aixeta que utilitzaven per 
extreure el vi per posar-lo dins les ampolles. Justa-
ment al davant de la tina hi ha una habitació amb 
ampolles de vi originals d’entre 6, 7 o 8, 4 i 3 metres. 
A la tina també hi aixafaven el vi. Antigament, però, 

tenien dues tines, la que acabem de comentar i 
també una altra de 300 semals. 

Després en Jordi ens ensenya una peça que té 
guardada al soterrani, i que utilitzaven per treure 
el vi de les semals. La peça havia estat d’en Ramiro, 
l’antic sabater i músic del poble. 

Al soterrani també hi ha un refugi pensat per-
què el germà del seu pare s’hi pogués amagar, si 
era necessari, durant la Guerra Civil. Per sort, mai 
el va haver d’utilitzar. Resulta que el seu oncle va 
estar-se una temporada a la casa durant la Guerra 
Civil, temps que va aprofitar per ajudar la família a 
realitzar les feines de la casa, com espellonar (treure 
la fulla del blat de moro, en treien les fulles i així la 
capa del blat de moro quedava neta). 

EL MAS AVUI
Actualment, en Jordi i la seva família fan vida en una 
part de la casa. Principalment, a l’actual menjador, la 
sala d’estar i la cuina. El menjador té un sostre molt 
alt, sostingut amb bigues de fusta molt ben conserva-
des, i una xemeneia molt grossa. En Jordi ens comen-
ta que no és habitual que la xemeneia sigui d’aques-
tes dimensions. Abans hi havia una xemeneia més 
petita, que se la va emportar un tornado. 

El menjador és ple de mobles i instruments 
antics: una ràdio molt especial per a en Jordi, per-
què la va fer el seu germà, que era radiotècnic i 
mestre de Ripoll; un rellotge de paret antic, buit 
de dins, perquè li van robar el mecanisme que 
hi havia a l’interior (en Jordi ens comenta que al 
Museu Episcopal se’n pot veure un d’igual); una 
pastera on obraven el pa, feien la pasta i després 
el passaven al forn.

Una vegada travessat el menjador, anem cap a un 
passadís que es troba al fons a la dreta i ens ensenya 
una porta que dona a una habitació. Abans, el mos-
sèn hi havia vingut a tirar el salpàs, que després el seu 
oncle feia saltar. Antigament, per Setmana Santa, els 
capellans venien a les cases i hi tiraven sal beneïda. 
La gent, a canvi, els solia donar una almoina. 

Entrant cap a la cuina, ens ensenya on hi havia 
abans la llar de foc i també el forn de llenya de la 
casa, i una rajola amb el 1780 gravat. La rajola es 
va extreure dels badius que, com hem dit, estan 
situats a la planta superior de la casa. En Jordi i 
la seva família encara utilitzen el forn de llenya, 
normalment, per fer-hi pa, rostits, etc. 

La cuina i la sala d’estar estan reformades. Do-
nen a la part del darrere de la casa, a un jardí molt 
ampli, on hi ha un altre pou i un dipòsit que utilit-
zaven per regar   

"Tomates de xucar" 
penjades en un lloc sec i 
amb poca llum perquè es 
conservin bé

A principis del segle XX, 
la família d'en Jordi Valls 
va adquirir el mas
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Franc Aleu,

cercador de nous
camins

80
Mercè Marisch,

sense enyorar l'ahir

TOT
ENRAONANT

TOT ENRAONANT
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ANNA PRESAS QUINTANA Fotografia
Aniol Simon Surià

Franc Aleu
Cercador de
nous camins

Franc Aleu (Barcelona, 1966) té una 
llarga trajectòria com a creador 
d’escenografies de llum i destaca per 
integrar la seva proposta visual en els 
formats més diversos i avançats
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Quedem a la terrassa del Restaurant Sant Martí 
Vell una tarda de tardor, parlem de qui és, de què 
ha fet i de seguida entrem en el seu univers virtu-
al. Tot plegat va molt ràpid, penso, però ell està 
convençut que aquestes noves tecnologies ja ens 
han atrapat i elles van més ràpid que nosaltres. 
Demà ja serà tard.

Franc Aleu és un artista multidisciplinari nas-
cut a Barcelona l’any 1966 i instal·lat a Sant Martí 
Vell amb la seva família des de fa disset anys. Té 

una llarga trajectòria com a creador d’escenogra-
fies de llum, i en els últims anys ha treballat en 
el camp visual utilitzant els formats més diversos 
i avançats. Creador d’obres fugaces, es refugia a 
Can Valldemia de Sant Martí Vell, un lloc on la 
vida és lenta.

Va arribar a les Gavarres buscant la pau que es 
respira al poble i hi treballa per crear les seves pe-
ces audiovisuals, que sempre destaquen per con-
tenir els elements tècnics més recents.
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El 2012 va ser guardonat amb el Premi Nacio-
nal de Cultura de la Generalitat de Catalunya en 
categoria audiovisual. Ha crescut en un entorn 
en què la fotografia sempre ha estat present, però 
va ser un veí qui, als divuit anys, li va descobrir 
l’estudi de la fotografia, i tot seguit va començar 
a formar-se. Encara que va haver de deixar els es-
tudis a mitges pel servei miliar, en tornar-hi ja va 
començar a treballar com a professional, primer 

fent de fotògraf en teatre, sobretot amb La Fura 
dels Baus, al costat de Leopold Samsó (Barcelona, 
1946), un dels grans artistes de la Barcelona dels 
vuitanta. I també amb grans marques de moda 
com Custo Barcelona, Mango i retratant les grans 
models del moment, com Claudia Schiffer. Fins 
aquell moment la fotografia havia estat el centre 
del seu treball, però el 1992, arran d’un encàrrec 
de vídeo per a la marca Levi’s, va anar a treballar 
als Estats Units, on va començar a fer televisió 
amb la productora Mediapro, i va crear òpera i te-
atre i de mica en mica va anar descobrint el món 
dels ordinadors i l’experimentació. 

L’eclecticisme que presenten les seves obres 
l’ha portat a construir mons molt diversos. Ha 
produït espectacles d’arts escèniques amb diver-
ses companyies, com La Fura dels Baus, i crea-
cions o espectacles en grans festivals com el Só-
nar. Ha estrenat òperes en grans teatres, com el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Scala de 
Milà, La Monnaie de Brussel·les, el Teatro Colón 
de Buenos Aires o la Wiener Taschenoper de Vi-
ena, entre d’altres. També ha realitzat projeccions 
audiovisuals sobre façanes d’edificis emblemà-
tics d’arreu del món, ha dirigit esdeveniments de 
tot tipus i ha dissenyat pavellons expositius, en 
aquest cas destaca el disseny d’un dels pavellons 
Agua Extrema de l’Exposició Internacional de Sa-
ragossa 2008. 

Un exemple d’aquesta faceta d’artista total és la 
creació de l’òpera gastronòmica El somni (2014), 
considerada una de les obres d’art efímer més 

TOT ENRAONANT / RETRAT DE L'ARTISTA

Aleu passejant pels boscos de Sant Martí Vell

grans realitzades a Europa. També ha realitzat 
grans encàrrecs, com la celebració dels vint-i-cinc 
anys del Palau Robert, al costat de grans artistes, 
com Sánchez Piñol i Marc Parrot. El 2019 va estre-
nar, com a director escènic, Turandot al Liceu de 
Barcelona, considerada un gran èxit per la crítica, 
amb rècord d’assistència i de visionament en línia 
pel canal Art, i que ha rebut el Premi Òpera XXI a 
la millor producció.

També ha participat en l’última edició del fes-
tival Art&Gavarres amb l’obra El tirador, una peça 
que Aleu ha batejat com un divertiment en què 
mostra la idea de saltar-se els camins, i per això ha 
estat situada a l’únic punt de Sant Martí Vell que 
l’artista veu des de casa seva. 

Actualment està treballant en el món de la cre-
ació d’imatges i del desenvolupament del procés 
creatiu a través de la intel·ligència artificial. Des 
del seu estudi de Sant Martí Vell, treballa a través 
de control remot connectat amb la base que té a 
la Fundació Coromina de Banyoles. El fet de te-
nir aquest sistema més potent li permet estar en 
grups tester de les últimes innovacions en 3D i in-
tel·ligència artificial. Segons explica, aquest any 
2022 s’estan desenvolupant unes eines amb in-
novacions diàries, que creu que d’aquí a poc for-
maran part del nostre dia a dia. El 27 de setembre 
de 2022, el dia de l’entrevista, està treballant en la 
investigació de personatges, i ho mostra en el seu 
compte d’Instagram (@francaleu_works), però 
potser el dia de la publicació d’aquesta entrevista 
ja haurà saltat a un nou univers virtual~
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Franc Aleu treballant al seu 
estudi a Can Valldemià
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MAR CAMPS I MORA Fotografia
Jesús Potrony

La meva mare, la Sílvia Mora, m’havia insistit més 
d’una vegada: “Has d’entrevistar l’àvia de Can Far-
rés.” La Mercè Marisch Ferrer (Cervià de Ter, 1930) 
havia anat sovint a l’escola L’Aixart, on la meva 
mare va treballar molts anys de mestra, a explicar 
històries del poble als alumnes. I, tal dit, tal fet, un 
dia ens plantem al pas de la porta de Can Farrés 
i la Mercè ens convida a passar al menjador. Des 
de la seva butaca, desgrana un temps que només 
existeix en aquest lloc que és la memòria. En la me-
mòria de les coses viscudes i en els records heretats 
dels avantpassats.

“Mercè, explica’ns allò que abans la gent, per anar 
tirant, havia de tenir més d’un ofici”, diu la meva 
mare. N’hi havia molts, de menestrals, a Cervià. 
Més o menys tants com perquè la gent pogués ser 
autosuficient i no s’hagués de moure gaire. Enume-
ra el reguitzell d’oficis: manescals, ferrers, sastres i 
modistes, barbers, mestres d’obres, cadiraires, car-
nissers, pouaters, flequers, carreters, ataconadors i 
músics. Per descomptat, també hi havia un capellà, 
botigues de comestibles i un pagès amb un toro per-
què tot el poble hi pogués dur les vaques. 

“O eres com aquell músic, en Pagans, que va 
anar a París, o si només tenies un ofici et mories 
de gana. Els Pagans de Celrà (els que van aixecar 
la fàbrica) venen de Cervià”, fa la Mercè. Es refereix 
al cantant, organista i guitarrista Llorenç Pagans i 
Julià (Cervià de Ter, 1833 – París, 1883). El pintor 
impressionista francès Edgar Degas el va retratar 

La Mercè, la Jandeta, com 
li diuen, perquè és nascuda 
a Can Jandet de Cervià de 
Ter, sap un tip de coses. És 
com si ella preservés una 
mica la memòria del poble. 
Però no només el Cervià 
de quan ella era petita: 
també el Cervià que havien 
viscut el seu besavis, avis, 
pares. Guarda els records 
familiars i ara els explica 
als seus nets. Per això, 
em sorprèn quan diu que 
no tornaria ni un dia al 
passat. Sembla que, als 
seus noranta anys, només 
sàpiga mirar endavant

Mercè Marisch
Sense enyorar l’ahir
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“Jo no canviaria per res del món el temps en què 
som. La gent a vegades em pregunta si abans tot era 
dolent, o si vam patir molt per la Guerra. Jo sempre 
dic: ‘No n’érem conscients, jo tenia sis anys.’ Els pa-
res devien patir molt, per dar-nos un tros de pa o 
per saber si els homes tornaven de la Guerra. I hi ha 
gent que diu que en temps de Franco es vivia millor, 
que la gent passava per la rega, però es robava igual. 
La llibertat d’ara, poder dir les coses pel seu nom, 
ens l’han de conservar.”

Torna a rememorar el seu avi, que, quan se sen-
tien les sirenes del camp d’aviació de Celrà durant 
la Guerra, es treia de la butxaca de l’americana –hi-
vern i estiu la duia posada– un tros de broc i en do-
nava un tros a la Mercè i als seus germans: “Perquè, 
si queia una bomba, no ens petessin les dents. Des-
prés anàvem cap al refugi antiaeri. Era tot de terra. 
Si hagués caigut una bomba a prop, ens hi hauríem 
quedat.” De la Guerra, amb el seu pare i el seu sogre, 
n’havien parlat poquíssimes vegades: “Nosaltres no 
preguntàvem i ells no explicaven mai res.” 

almenys tres vegades. Un d’aquests quadres es pot 
veure al Museu d’Orsay de París. 

Ella encara havia vist pabordesses: “Cuidaven la 
marededeu del Carme del monestir. El dia del Car-
me llogaven una orquestra, que les anava a buscar 
a casa, i elles eren les primeres de ballar sardanes a 
la plaça. Triaven el noi amb qui volien obrir el ball. 
Això sí: havien de ser solteres. Per això, si després 
no es casaven, es deia que es quedaven per vestir 
sants.” També hi ha-
via la Societat de Sant 
Sebastià: “El dia de 
Sant Sebastià, els so-
cis es penjaven una 
medalla amb un lla-
cet blau cel i els capi-
tosts, un de vermell. 
Hi havia ball i un ofici 
solemne. La majoria 
del poble era de la 
Societat: si hi havia 
un malalt, se l’anava 
a vetllar i se li portava 
menjar fins que s’ha-
gués arreglat la cosa.”

El paisatge d’una vida

La gent de Cervià, com de tots els pobles de la llera, 
tradicionalment ha estat molt lligada al Ter. Abans, 
els rius eren viscuts. La Mercè sempre l’ha vist plan-
tat d’arbres, però, en temps dels seus besavis, hi ha-
via camps de mill: “Els anys que hi havia riuades, la 
gent no menjava i havia de viure amb el que tenien 
a bosc. Crec que un dia va venir un enginyer i els va 
dir que hi plantessin arbres, que així el riu no s’ho 
emportaria tot.” Qui més qui menys, tothom tenia 
una aubreda o un rest d’arbres. Amb les riuades, 
quan el Ter desviava el seu curs, hi havia terres de 
Bordils i Mollet que quedaven a Cervià, o viceversa. 
Aquestes deixes després es repartien entre els habi-
tants del poble, que guanyava terreny: “Era com una 
llei fins que l’aiguat de l’any quaranta es va endur 
moltes vessanes i es va demostrar que moltes terres 
de Cervià havien quedat a prop de Bordils i Mollet. 
Per això el poble arriba fins a l’altre costat del riu.” 

La Mercè sempre ha estat vinculada aquests ar-
bres que creixen a la vora del Ter. El seu sogre, cone-
gut com en Pere del Monestir perquè havia estat 
masover del convent de Cervià, era rematant: “Ara 

tothom diu negociant de fusta, però abans se’n deia 
rematant. Es comprava llenya, es tallava, es posava 
en un tractor i es portava a lloc per fer-ne mobles.” 
El fill d’en Pere del Monestir i marit de la Mercè, en 
Pere Farrés, va continuar el negoci. Quan en Pere va 
morir en un accident de tractor, fa més de cinquan-
ta anys, la Mercè va arriar l’empresa. Avui, el seu fill 
Joaquim segueix l’empremta familiar. 

Del Cervià de quan era menuda, comenta: “Ja 
ens ho passàvem bé, 
però no hi havia res. 
Sí que hi havia moltes 
botigues, que ara no 
hi són, però era anar 
al col·legi, al carrer de 
l’Hospital i s’ha aca-
bat. Havies de ser molt 
ric per poder estudiar. 
Jo pensava: els haig de 
demanar als meus pa-
res que vull estudiar, si 
prou maldecaps tenen 
després de la Guerra?”

El castell medie-
val, fins fa no gaire, 
es donava per perdut: 

“El fèiem servir de tobogan, era el nostre esbarjo.” 
Allà sobre les ruïnes, on tothom només hi veia ter-
ra i males herbes, hi clavaven bocois partits per la 
meitat i la mainada hi baixava de culs i anava a pe-
tar enmig de les bardisses. Va ser el traçut d’en Pitu 
Llorà, el ferrer del poble, que amb un cavic va co-
mençar a descalçar la torre del castell. Fa deu anys, 
l’entitat Cervià Antic va fer mans i mànigues per 
recuperar-lo: “Ningú es pensava que hi quedés res 
enfondat.” 

L’àvia que recorda el seu avi

La pandèmia no l’ha torbada gaire: “M’agrada lle-
gir, escoltar debats, mirar pel·lícules…, però a la 
gent que no li agrada això, Déu n’hi do.” Però troba 
a faltar anar a jugar a cartes al casal de la gent gran, 
a Can Geli de l’Era. Almenys, hi pot anar a fer parti-
des de bingo cada divendres. I hi va a mirar tots els 
partits del Barça: n’és una forofa. Volta cada matí: 
va a fer un cafè a l’únic bar del poble, Can Franch, i 
passa per Ca la Dolors, que ella anomena El Corte 
Inglés, perquè hi ha de tot. 

La Mercè Marisch davant de Can Jandet,
l'antiga casa de la seva família a Cervià de Ter

TOT ENRAONANT / FENT-LA PETAR AMB...TOT ENRAONANT / FENT-LA PETAR AMB...

És mare de quatre fills: en Pere, que es va morir amb 
sis mesos, la Maria Mercè, en Joaquim i la Judith, i 
àvia de sis nets: la Maria, l’Elisenda, en Nil, la Mercè, 
en Pere i l’Esteve. Té presents, encara, les paraules 
que li deia el seu avi: “Has tingut tota la sort del món: 
n’hi ha que neixen sota un pont i n’hi ha que neixen 
a la casa del rei. A tu t’ha tocat al mig, pots donar les 
gràcies.” Penso com els sabers es transmeten d’avis a 
nets i com la vida de les persones s’eixampla mentre 
recorden les persones estimades. 

La poca llum que entra al menjador, ja cap al tard, 
continua il·luminant el rostre de la Mercè. Ens aco-
miadem d’ella i amb la meva mare anem cap al cot-
xe, sota el paraigua i plovent a bots i barrals. “Tota 
una senyora. Una dama, de cap a peus”, diem~
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La séquia Vinyals,

el rec gran

90
Una botiga de ciutat

en un poble
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JORDI BARRERA COLL

La séquia
Vinyals

El rec Gran
Mateu Viñals, de la família Viñals 

de Flaçà, va rebre al segle XVIII
les concessions per l'aprofitament

i reg d'aigües del Ter
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La séquia Vinyals té els seus orígens en les conces-
sions atorgades pel Reial Patrimoni a Mateu Viñals 
de Flaçà, per a l’aprofitament de les aigües del riu 
Ter, una el 21 de maig de 1748 per a usos industrials 
i recs propis, i l’altra el 15 d’abril de 1750 per al reg 
d’altres terres. Aquestes concessions i aprofitaments 
sempre van formar part del patrimoni de la família 
Viñals de Flaçà.

Els elements principals d’aquesta autèntica obra 
mestra d’enginyeria, si tenim en compte l’època en 
què va ser construïda, els podríem resumir de la 
manera següent: aprofitament hidràulic d’aigües 
publiques del riu Ter a Campdorà, amb la presa de 
derivació, el canal principal, canals secundaris o 

recs mestres i derivacions, amb les seves obres de 
fàbrica, comportes, canonades, grups d’elevació i 
altres accessoris.

La séquia principal d’11 km es pot dividir en tres 
trams: el primer va des de la presa d’aigües fins a la 
farinera de Campdorà i la major part del seu recor-
regut és una canalització subterrània feta amb pa-
ret i volta de pedra, per evitar que s’inundés el tram 
amb els al·luvions i la brossa que arrosseguen les 
crescudes del riu Ter. El segon va des de la farinera 
fins al molí de Bordils, i cal diferenciar el tram que 
passa pel Congost, una canalització totalment sub-
terrània que creua per sota la línia del ferrocarril 
que va de Barcelona a França i la carretera C-66, i el 

tram de sortida pel pla de Celrà, a cel obert. El tercer 
va del molí de Bordils a la riera de Sant Martí Vell, a 
l’indret del mas de Cal Peix, on les aigües sobrants 
desaigüen al riu Ter.

El 20 de maig de 1875, Buenaven tura 
Viñals Boria, descendent de la família 
Viñals de Flaçà i propietari de la séquia, 
feia arribar a la Comunitat de Regants 
un avís amb una sèrie de d’advertènci-
es, consells, normes i obligacions a te-
nir en compte.

Per tant, pel que podem deduir 
d’aquest document, cal suposar que des 
de sempre els regants dels pobles bene-
ficiats per la séquia havien de seguir una 
reglamentació i pa gar un tant per l’ús de 
l’aigua a la famí lia Viñals, com a propieta-
ris i promotors de la séquia.

AMPLIACIÓ DE REGADIU
El 17 de març de 1932 es va atorgar a Bu-
enaventura Viñals Font una nova con-
cessió per ampliar la zona de regadiu en 
285 hectàrees, a la zona del Pla de Mollet 
(Bordils), a Sant Joan de Mollet i a Flaçà. 
Prop del Mas Riera, on hi ha la resclosa 
i les comportes de regulació del canal 
principal de Bordils, comença aquesta 
derivació, amb un petit tram de canal 
obert fins arribar a l’arqueta d’entrada 
del sifó (anomenada bassa de Can Riera), 
que continua amb un tub de 600 mm de 
diàmetre i d’uns 500 metres de llarg que 
creua per sota la riera de Sant Martí Vell 
fins arribar a l’arqueta de sortida del sifó 
(anomenada bassa d’en Bonet), segueix un tram de 
canal obert paral·lel a l’antiga carretera de Girona a 
Palamós i després fa un gir i va seguint pràcticament 
la resta del canal, fins a Flaçà, paral·lel a l’antiga línia 
de Ferrocarriles Españoles Económicos de Gerona 
a Palamós, el Tren Petit. El recorregut del canal, a 
grans trets, és: va vorejant per sota el bosc de Mollet 
fins arribar a la zona de Pedres Negres, segueix fins 
arribar a la carretera C-255, ara carrer del Comerç 
de Flaçà, més endavant segueix la carretera de Sant 
Llorenç de les Arenes, vorejant l’antiga fàbrica pape-
rera Salvador Torras Domènech, SA, fins que arriba 
al riu Ter.

Inauguració de la derivació del canal séquia 
Vinyals al tram de Bordils, Sant Joan de Mollet 

i Flaçà, l'any 1931. Autor: Valentí Fargnoli

EL CAMP D’AVIACIÓ
DE CELRÀ, 1936-1939

El camp d’aviació de Celrà està situat al Pla de Celrà, 
concretament a la zona de regadiu. Al novembre del 
1936 van començar les obres de construcció d’un ae-
ròdrom situat entre els termes municipals de Bordils 
i Celrà. L’àrea afectada, destinada a camps de conreu, 
estava situada entre la séquia Vinyals i les arbredes 
del Pla. La superfície era de 126,39 ha, de les quals 
98,97 corresponien al terme de Celrà i 27,41 a Bordils. 
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Durant les obres de construcció, la Conselleria de 
Defensa de la Generalitat de Catalunya va contractar 
personal dels municipis del voltant.

Es van enterrar els recs mestres d’aquella zona, es va 
aplanar el terreny, es van treure marges i camins i des-
prés, una vegada tot anivellat, s’hi va sembrar userda.
El camp d’aviació formava part del sector 1 de la 3a 
regió aèria de la República, que englobava els onze 
aeròdroms de la demarcació de Girona. Inicialment, 
el camp va ser destinat a la vigilància de la costa gi-
ronina, a fi d’evitar els bombardeigs dels ports marí-
tims, les estacions i els ponts del ferrocarril, així com 
a la protecció de vaixells. Al mes de febrer del 1937 
arriben els primers avions, alhora que es comencen 
a fer les obres necessàries, com les edificacions per 
allotjar la tropa, els refugis per a protecció dels mili-
tars en cas de bombardeig i el polvorí.

Finalment, al mes de gener del 1940 es va formar 
la Junta de Reintegració i Conservació del Camp 
d’Aviació de Celrà, es van tornar a obrir els recs mes-
tres, que encara es trobaven senyalitzats, i es van 
replantejar i marcar els camps dels diferents pro-
pietaris, segons plànols existents i la superfície que 
constava en les escriptures. Es van satisfer unes der-
rames que van haver de pagar els propietaris, per les 
feines de reintegració i conservació. La zona afecta-
da al terme municipal de Celrà era de 452,57 vessa-
nes i la derrama va ser de 20 pessetes per vessana, 
amb un total de 9.051,40 pessetes. La zona afectada 
al terme municipal de Bordils era de 125,37 vessa-
nes i el total va ser de 2.507,40 pessetes. El cost total 
va pujar a 11.558,80 pessetes.

REGADIU PER ELEVACIÓ
En una altra derivació del canal principal, es va 
construir un sistema de bombeig per al municipi de 
Juià; la seva concessió data del 28 de gener de 1959. 
Aquesta nova derivació també la va dur a terme Bu-
enaventura Viñals Font. Al costat del molí de Bor-
dils hi ha la central elevadora de les aigües, que, per 
conducció subterrània, amb un tub de 300 mm i una 
llargada de 1.500 metres aproximadament, travessa 
els ponts de Riar fins arribar al dipòsit regulador i 
distribuïdor, situat al costat de la masia de Can Mas-
sot de Juià. Des d’aquell punt, amb diferents recs, es 
rega el pla de Juià. Per aconseguir aquesta concessió 
va ser necessari donar de baixa unes terres de Celrà, 
que es regaven amb el rec de la fàbrica Pagans.

FETS DESTACABLES
Un fet destacable va ser a la zona del Congost, con-
cretament on la via travessa el canal esbiaixada-
ment: va haver-hi un enfonsament d’uns 10 o 12 
metres sota la via a causa d’unes pluges torrencials 
caigudes la matinada del 14 de maig de 1974. Els 
rails de la via van quedar penjant i es va paralitzar 
la circulació de tots els trens (talgos, expressos, ro-
dalies, mercaderies). Renfe, per la via ràpida i sen-
se miraments, va arranjar-ho tapant l’esvoranc del 
canal amb diferents materials. Després de força 
negociacions, els regants van aconseguir que, per 
tornar a canalitzar l’aigua en aquell tram, Renfe fes 
unes obres col·locant en aquella zona un tub d’1,35 
metres de diàmetre i uns 10 metres de llargada que 
després van revestir.

Renfe va encarregar l’obra a l’empresa Guinovart. 
Prèviament van fer una rampa a la zona de la com-
porta de Santa Tecla i hi van col·locar uns rails, per 
anar traient la terra amb vagonetes i anar col·locant 
el tub d’1,35 metres amb una màquina tuneladora. 
L’obra va durar al voltant d’un mes. Els mesos de 
maig i juny d’aquell any van ser força plujosos i no 
va caldre regar. Una vegada acabada l’obra, tot va 
tornar a la normalitat.

El 28 de setembre de 2017 van haver de treure 
l’aigua del canal Vinyals urgentment perquè es va 
produir un enfonsament a la zona del Congost, on el 
canal circula per sota la línia de ferrocarril de Barce-
lona a França, al punt quilomètric 212/800. Un tren, 
en passar-hi, ho va detectar i van donar l’alerta que 
per aquella via no hi passés cap més tren; un que 
venia de Girona en direcció a Figueres va haver de 
recular. Van trucar des d’Adif explicant l’assumpte i 
demanant que es tragués l’aigua de manera urgent.
Es va produir un esvoranc a la via més propera a la 
carretera C-66, i els dies 29, 30 de setembre i 1 d’oc-
tubre de 2017 van arreglar-lo col·locant uns 4 metres 
de tub d’1,50 m de diàmetre i tapant l’esvoranc amb 
formigó i pedres. Aquests tres dies els trens circula-
ven entre Girona i Flaçà per una sola via.

LA COMPRAVENDA
Pocs anys després d’haver-se fet el regadiu de Juià, 
Buenaventura Viñals Font va morir. Com que no 
tenia fills, el canal va passar a mans del seu germà, 

Luis Viñals Font, que havia estat cònsol general 
d’Espanya, i després, mitjançant testament del 13 
de maig de 1965, el va heretar el seu fill, José Luis 
Viñals Gomes, i la seva senyora, Irene Gomes Bar-
bosa, n’era usufructuària. 

José Luis Viñals Gomes i la seva mare, Irene Go-
mes, en veure que la séquia no els sortia a comp-
te, l’any 1974 van encarregar un estudi de viabilitat. 
Mitjançant el Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports de Barcelona, l’enginyer Manuel Conde 
Cabeza va fer un estudi i una valoració del complex 
hidràulic de la seva propietat, d’aigües del riu Ter, 
per a recs i usos industrials en els termes munici-
pals de Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà i 
Juià. Amb aquest estudi, José Luis Viñals va propo-
sar a la Comunitat de Regants la compravenda del 
canal. Tot i que van ser unes negociacions llargues, 
finalment, segons assemblea plenària de la Comu-
nitat de Regants, el 21 de gener de 1979 es va acor-
dar per majoria portar a terme la compravenda del 
canal. I, després de preparar tota la documentació 
corresponent, el 20 d’agost de 1981 es va escripturar 

la compravenda atorgada per Jose Luis Viñals Go-
mes i Irene Gomes Barbosa a favor de la Comunitat 
de Regants de la séquia Vinyals.

FONT DE RIQUESA
La zona de regadiu de la séquia Vinyals està forma-
da per unes 800 hectàrees. Gràcies a la séquia Vi-
nyals, aquesta zona de regadiu és una planúria ple-
na de vida, amb extensions d’arbres fruiters, cereals, 
horta, pollancres, plàtans i vivers. Aquests vivers de 
plantes de jardineria i ornamentació, per la seva 
situació idònia, les condicions meteorològiques, 
el clima temperat, la fertilitat de les terres i, sobre-
tot, el regadiu, han permès consolidar més de 150 
espècies de diferents plantes que són reconegudes 
internacionalment. També cal dir que aquests úl-
tims anys s’han sembrat força més vessanes de blat 
de moro, ja que en zones on hi havia pollancres s’ha 
canviat el cultiu per blat de moro   
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Plànol del canal de derivació de Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà
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Temps era temps, els nostres pobles tenien més bo-
tigues i les persones hi fèiem més vida. Molta més. 
Era una època ben propera i ben llunyana, on tot 
era una mica diferent i on certs canvis globals, que 
en diuen, encara no s’havien produït. Darrerament, 
i amb una pandèmia pel mig, sembla que comen-
cem a tenir més clar el tema del comerç de proxi-
mitat. L’anem valorant més i alguns l’han començat 
a descobrir. Tot i aquest avenç, els canvis han estat 

molt grans. Moltes d’aquestes botigues han anat 
desapareixent sense poder competir en un oceà de 
modernitat veloç i en ocasions despietat.

D’aquesta etapa passada i en cert punt, confes-
so, enyorada, en tenim el record d’una botiga o en 
podríem dir boutique que podríem haver trobat 
en una ciutat, però que es va posar en un poble. 
Estem parlant de la botiga de la Paquita Fàbregas 
Johera, i a molts us vindrà a la ment el seu apara-

La història de Novetats 
Paquita, un negoci de roba, 

merceria i perfumeria al 
carrer Comerç de Flaçà

Una
botiga de 
ciutat en
un poble

COSES D’ABANTES

91
 —

 LA
 LL

ER
A D

EL
 TE

R 
/ N

ÚM
 6

5

90
 —

 LA
 LL

ER
A D

EL
 TE

R 
/ N

ÚM
 6

5
COSES D’ABANTES

La Paquita Fàbregas va regentar la botiga de l'any 1976 al 2003

dor i moltes altres coses. El fet que fos nascuda a 
Girona, però que passés la seva infantesa a Foixà, 
la feia coneguda i també propera. Però comencem 
pel principi. L’establiment del carrer del Comerç 
de Flaçà, al costat de l’actual Banco Santander, no 
era el de l’inici. Al mateix carrer, al costat de l’antic 
quarter de la Guàrdia Civil, i als baixos de l’edifici 
propietat de la família Falgàs, hi havia la botiga de 
la tia Pepeta. Quan aquesta es va jubilar, el 1976, la 
Paquita, que ja havia estudiat Corte y Confección i 
era brodadora professional a Girona, va agafar el 
negoci fins al 2003, quan van agafar el relleu la Inés 
Márquez i la seva germana, la Conxi.

La Paquita em comenta que era una botiga de 
poble que tenia roba des de nadó fins arribar a totes 
les edats, home i dona. També disposava de perfu-

meria i merceria. Des del primer moment va tenir 
molt bona acollida. Tenia clientela dels pobles del 
voltant, de Sant Joan de Mollet, Bordils, la Pera, Sant 
Jordi Desvalls, Cervià, Rupià, i fins i tot de Palamós.

L’oferta era molt àmplia, arribava a la roba de la 
llar, tovalloles, estovalles… En aquell moment era 
tradició que la núvia s’ocupés de tot el parament de 
la casa. A part d’això, també demanava ajut per a la 
roba del dia del casament. A part de tenir aquestes 
feines per a ocasions especials, l’ocupació era cons-
tant durant l’any. A l’hivern començava la venda de 
la llana i els jerseis, i pels volts de Nadal pujava no-
tablement la gent que volia fer encàrrecs i tenir-ho 
tot llest per a les festes. Les festes dels pobles eren 
més esperades i celebrades. En aquest sentit, em 
comenta la desfilada que es va fer a l’envelat de la 

MIQUEL TERRADEZ VALMAÑA Fotografia
Aniol Simon Surià
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festa major de Flaçà als anys vuitanta, amb moltes 
persones del poble que hi participaven. Aquest acte 
es va fer durant dos anys i corresponia a la voluntat 
de col·laborar amb el que es fes al municipi. L’efe-
mèride la recorda com un èxit, tot ple de gent, i com 
una novetat molt ben rebuda i apreciada.

Durant 25 anys, el negoci va anar fent bé i va no-
tar, com tothom, el primer gran canvi a les nostres 
contrades, la irrupció d’El Corte Inglés i de l’Hiper-
cor a Girona. Aquest va ser un primer cop, altres 
han estat la proliferació de nous centres comercials 
i, més recentment, les compres en línia, que han 
omplert els nostres carrers de vehicles de reparti-
ment. Però tornem al passat on érem. El gènere de 
punt venia directament de fabricants del Maresme, 
comarca que era del tot tèxtil i que en l’actualitat 
només conserva una part del que havia tingut. Al-
tres compres es feien a majoristes de merceria de 
Girona que avui ja no existeixen, i el més innovador, 
i també esperat, en cases de confecció de Barcelo-
na. A la capital catalana, hi anava un cop a la set-
mana, el dimarts, dia que la botiga estava tancada. 
A Barcelona, anava a la plaça de Santa Caterina i a 
la ronda de Sant Pere, on hi havia nombrosos esta-
bliments que tenien tot allò acabat d’arribar d’altres 
llocs i que marcava tendència. En la línia del que 

estem explicant, no cal dir que avui ja no trobarem 
obert gairebé res del que anem mencionant.

A més de les transformacions econòmiques i 
industrials que anem explicant, també n’hi ha de 
socials. La Paquita m’explica que en ocasions ve-
nia a vestir-se a la botiga tota la família i al mateix 
moment. El pare, la mare i els fills aprofitaven i 
feien una única compra. Tot això en un moment 
en què es feia molta més vida als pobles. No ens 
movíem tant en cotxe. També és cert que no n’hi 
havia tants. Un trajecte que ara pot ser normal anys 
enrere es feia de manera molt més ocasional. I si hi 
havia més gent a prop de casa, com es pot suposar 
els negocis més propers eren els més beneficiats.

En un negoci que hem dit que anava bé, calia aju-
da. I així s’hi va incorporar la Teresa Bofill, abans que 
comencés la seva etapa al bar La Piscina de Flaçà, 
i després la Margarita Padín hi va ajudar una tem-
porada. També la seva filla, l’Ester, i evidentment el 
seu marit, en Josep Amat, els darrers deu anys, quan 
ja estava jubilat. Novetats Paquita fou un negoci en 
què la família va tenir un gran paper.

Pel que fa a la maquinària, tenia una màquina 
de cosir Refreg model Sitges que es venia al car-
rer del Carme de Girona. Per brodar i cosir, tenien 
l’ajuda de Confeccions Martí, a la travessera de 

la Creu de la mateixa ciutat. Fer baixos i vores no 
era gaire negoci, la gent disposava en moltes oca-
sions de temps i màquina de cosir a casa. També 
disposaven de representació de la Tintoreria Nú-
ria, que van heretar de l’antiga botiga de la tia que 
hem mencionat anteriorment: venien dos cops a la 
setmana a Flaçà. En aquella època, la gent rentava 
molt més en sec, i la roba durava molt més. Com 
hem dit, hi havia pocs retocs a fer a la roba, amb 
excepcions recordades com la de la Carme Paraire, 
que va demanar els pantalons dels uniformes dels 
treballadors a l’estiu. Fora d’aquestes feines excep-
cionals, el dia a dia era molt més senzill.

Els preus eren variats i accessibles a totes les 
butxaques. Sempre amb la idea de servir bé. Amb 
els altres comerços del poble, la relació era bona, i 
em menciona l’establiment de l’Enriqueta de can 
Canals, on es venia material escolar i també era 
merceria, perfumeria i papereria, al costat de l’ac-
tual escola. A Flaçà hi havia també una altra botiga 
al carrer del Comerç, a can Comalada actual, era 
l’establiment de la Dolors Oliveras, que tenia mol-
tes llanes i ensenyava a fer punt i també era mer-
ceria. Així doncs, en un espai relativament curt de 
carrer, des de les escoles fins a la plaça de l’Esta-
ció, hi havia tres negocis dedicats al mateix sector. 

Avui en dia sembla impossible pensar que no n’hi 
ha cap i que una oferta d’aquest tipus no existeixi. 
Sens dubte, una prova evident de la reculada ver-
tiginosa dels nostres comerços als nostres pobles.

I, finalment, no ens podem oblidar del tracte 
humà i del contacte amb la gent. La Paquita em diu 
que, entre els clients, hi va fer amics, i que va escol-
tar moltes confidències i secrets. Era un punt de 
trobades. Converses i confidències. Això sí, mai es 
barrejava el tema personal i el professional. Si algú 
feia una confidència o explicava algun secret, allà es 
quedava. Era una regla d’or. En cas contrari, en un 
lloc on tothom es coneixia, les conseqüències hauri-
en estat fatals per al negoci. Com a molt es permetia 
donar algun consell. S’arriba a conèixer molta gent i 
després et trobes que molts et saluden a fora.

Novetats Paquita és un exemple més d’un esta-
bliment que ha tancat portes i no tornarà a obrir. 
A Catalunya queden actualment 200 botigues, se-
gons el darrer cens de comerç. Aquest mes d’oc-
tubre n’han tancat dues més a Barcelona: una al 
Raval, la Casa Alié, i l’altra al Poble-sec, la Merceria 
Olga. Uns canvis pel que sembla imparables, però 
dels quals podem compartir els records i la petjada 
que han deixat a les nostres vides 

La Paquita al pati de casa sevaTovallons brodats 
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Conten que va caldre una grua per baixar el seu 
cadàver de la trona, perquè pesava tant que fou 
impossible fer-ho per les escales.

Avui som a Pollença, dins una llum celestial 
com la del poema, ben diferent de les foscors i hu-
mitats de l’església de Santa Teresa de Palma que 
ahir al vespre vam visitar:

Aquí, ben jove, pensí abrigar-hi 
un niu d’humana felicitat;
després de tomba vaig somniar-hi
a on tindria més solitari
repòs més grat…
Oh, lloc per vida i mort fantasiat!

La bellesa consoladora del “cèlic blau” de l’ona 
m’atrau com si fos una troballa buscada, espe-
rada. Sempre, des que era nen, que m’hi acosto 
massa. Quan passejo, una parella de la meva edat 
(més de setanta), que per l’aire són anglesos i es 
diria que acaben d’arribar, gaudeixen de la lliber-
tat de ser fora del seu l’àmbit quotidià. La platja 
és pràcticament buida. La sensació de viatge de 
l’instant lluminós és arreu. Ella es treu la camisa, 
s’estira a la sorra i aixeca els genolls de manera 
que la faldilla li cau fins a la cintura. El mar em 
mulla les sabates. Ell em mira i somriu; espontà-
niament, li responc també amb un somriure. Ens 
comuniquen la sensació de calma i goig de viure.

Quan preparo els rogers que he comprat per 
dinar, admiro la seva perfecció, tenen a les esca-
tes el color de totes les albades que han viscut, un 
roig matinal originari. És terrible viure devorant 
la meravella vital d’altres espècies i adonar-se 
de com estan dolorosament relacionats aliment 
i mort. Que la vida de cadascun de nosaltres de-
pengui de la víctima sacrificada per a l’aliment 
és tan terrible que les religions divinitzen aquest 
misteri profund, la cristiana amb la celebració de 
l’eucaristia: el cos, el pa, i el vi, la sang de Crist 
que alimenta. Semblant, complementari d’aquest 
misteri i més definitiu encara és el de la interre-
lació de fecundació i mort que en Costa i Llobera 
va voler entendre amb la mística de santa Teresa 
sobre la qual predicava quan va morir.

Yeats, contemporani d’en Costa, visionari com 
ell però amb experiències místiques més carnals 
i d’influències celtes, ho sintetitza contundent-
ment en un vers: “Si l’amor és al lloc de l’excre-
ment”. El dia que la ciència pugui aclarir per què 

la intel·ligència de la naturalesa ho ha fet així, 
entendrem el misteri fonamental, la complemen-
tarietat dels contraris en els processos vitals de 
sacrifici i aliment, putrefacció i fecundació, “niu 
d’humana felicitat” i “tomba” dins la bellesa ab-
soluta del “cèlic blau”.

***********

¿És que gosen potser voler reviure?
Com viu l’arrel, com viu el tubercle, com viu
l’herba ¿no hi podran viure mai els homes,
conciliats amb un destí? ¿No acceptaran el cicle
del temps fecund i el temps del retorn a la terra?

Pere Gimferrer

Pere Gimferrer, a l’Espai desert, un dels millors 
llibres de poesia de quan sortíem del franquisme 
i les avantguardes ens agradaven, escriu aquests 
poemes de perspectiva còsmica, evolucionista, 
tant en un sentit cultural com darwinià. És una 
poesia molt poderosa i original, amb certa influ-
ència de T.S. Eliot. 

“Si l’amor és al lloc de l’excrement”, diu el pri-
mer vers del quart poema de l’Espai desert. Abans, 
en una nota inicial, l’autor ens comenta la relació 
amb el poema “Crazy Jane talks with the bishop”, 
de Yeats: “But love has pitched mansion in / the 
place of excrement”, i amb Juan Ramón Jiménez.
Si un dia podem entendre racionalment la cons-
ciència de putrefacció i mort que té tant la na-
turalesa dels vegetals com la dels animals, i el 
seu lligament amb l’impuls cap a la llum, la re-
generació i la vida, deurem entendre el que els 
místics han buscat en Déu. No és estrany que 
la poesia tracti, amb el seu significar subjectiu, 
aquest misteri nuclear com si el plaer que intu-
eix la veritat més essencial de l’existència fos la 
manifestació de la seva victòria sobre la corrup-
ció i la mort 

“Sobre la cinta de 
blanca arena

Francesc Prat

que besa l’aigua de cèlic blau”, així comença “Cala 
gentil”. La llum de Pollença dels seus anys d’in-
fantesa no va inspirar només aquest poema a en 
Costa i Llobera, sinó que sempre la portà dintre 
com vida perdurable. L’acompanyà com un sentit, 
a pesar de tot, quan, carregat de pors i tristeses, 
també silicis i penitències, va morir mentre predi-
cava des de la trona de l’església de Santa Teresa 
de Palma de Mallorca. En l’última etapa de la seva 
vida, després de la Setmana Tràgica, vivia tortu-
rat, patint per la desaparició del món antic i ca-
tòlic que idealitzava amb harmonies clàssiques. 

Escriptor
i poeta
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Xavier Cortadellas

Editor,
escriptor
i periodista

Hi vaig estar d’acord. La roba bruta sempre mi-
llor a casa.

En Burset va tornar a encarrilar el tema.
–En Parés treballava sobretot a Bordils. No sé si 

hi ha gaire gent que pugui dir que ha tallat tants 
bordilencs com ell.

–Doncs a Bordils no em sembla que hi hagi 
d’haver gaire bosc.

–Però de plantes, n’hi ha moltes. 
–Totes al Ban.
–Hi ha tallat pollancres, saules, bordilencs, que 

hi ha qui també els anomena canadà, però em 
sembla que ha treballat a molts altres punts de les 
Gavarres.

La millor manera de saber-ho era anant a par-
lar-ne directament amb ell.

–Ho escriuràs tu?
–Només si tu m’hi acompanyes.

M’interessava. Un bosquetà de Juià! I en Josep 
Burset ho sabia perfectament. Per reblar el clau, 
però, va dir:

–Vinga, que anirem camanets.
Camanet era una paraula que en Burset deia 

sempre que podia. L’havia apresa de la seva mare 
i li agradava dir-la. Si més no amb mi. Camanet 
vol dir que es fa una cosa de pressa, sense perdre 
més temps del que cal. En Josep Burset i jo hem 
mirat de fer camanets tantes coses que, mira tu, 
fins i tot els anys ens han anat fugint de pressa.

Però el cert és que a ell i a mi ens torbava tot: 
una conversa, una planta, un record, un paisatge… 
Que anéssim camanets ell i jo és una altra cosa que 
també constitucionalment era impossible. (Cons-
titucionalment, ben mirat, tant en aquest país com 
en el que ens mana, de possibles hi ha més aviat 
poques coses, que, quan hi ha llibertat controlada, 
la llibertat és més aviat pubertat.)

Naturalment, en Burset i jo vam arribar a Juià 
a misses dites. En Joan Parés ja feia estona que 
ens esperava, mentre anava fent altres coses. Un 
home savi, en Parés: era dels que mirava el sol i 
no el rellotge.

D’aquella trobada amb aquell home, en recor-
do unes quantes coses. La primera de totes, que 
va ser el primer cop que vaig anar al carrer de 
Baix. En Josep Burset tenia raó: 

–De Juià, la gent de fora sovint només coneix el 
començament del poble: la pujada que duu cap a 
l’església i cap a Can Suardell.

–I a vegades ni això! Per a molta gent, Juià és 
només un rètol a la carretera i una paraula que 
llegeix després d’unes càrnies.

–Unes càrniques…
–En català, se’n diu càrnies.
–Carai. Sí que escoltaves, de petit, a estudi!
Del carrer de Baix, em va agradar veure que el 

torrent de Vallboc –o avui ja en diuen la riera de 
Juià?– el travessa de cap a cap. En Joan Parés em 
va parlar d’una carnisseria que hi havia hagut en 
aquell carrer, mataven el porc allà mateix, no gaire 
lluny de l’Ajuntament. Recordava la vida que hi ha-
via hagut a tot el carrer, als anys quaranta i cinquan-
ta, i potser seixanta, del segle passat, quan vivia una 
família a cada casa, quan els cotxes eren una ex-
centricitat i quan el mitjà de transport més a l’abast 
eren els peus o la bicicleta. I el tren! Sempre el tren!

Una altra cosa que recordo és que en Parés no 
estava segur de si el seu avi havia nascut a la ma-

Com un altre foc

He tornat a sentir en Joan Parés, de Juià, disset 
anys després d’haver-hi parlat per única vegada 
a la meva vida. Vaig anar-hi amb en Josep Burset 
perquè volíem fer un dossier sobre les “Feines de 
bosc” per a la revista Gavarres i perquè en Burset 
sabia que en Joan Parés havia fet de bosquetà du-
rant més de quaranta anys.

–Potser és per això que es diu Perers –li vaig dir.
–Jo diria que ho escriu amb a. I la segona erra, 

em sembla que també sobra. A Juià, ja saps que fa 
anys que no tenim escola.

–Doncs mira que et tocarà escriure-ho a tu.
–Jo? Jo soc el que “venta els retratos”. L’escrip-

tor ets tu.
–Home! Si vas al poble del costat et diran que el 

que hi faig és, sobretot, classes.
–A Celrà? Em penso que és millor que no hi 

vagi a demanar per tu. 

teixa casa que el seu pare i ell, la casa on encara 
vivia. En canvi, però, no tenia cap dubte quan par-
lava dels boscos i les muntanyes que s’estenen en-
tre Juià, Sant Marti Vell, Bevià i els Àngels. Ho feia 
amb un detall, una precisió i un coneixement ge-
ogràfic i toponímic que avui, si no és que ja s’han 
ben perdut, estem molt ben encaminats per per-
dre’ls. Paraules que deia ell i que devien dir aque-
lles més de trenta persones de Juià que ens va co-
mentar que també vivien del bosc. Recordo que 
va parlar-nos del torrent d’en Gotai, que s’ajunta 
al de Vallboc poc abans que arribi al carrer de 
Baix. I de Ninyerola, “més amunt de mas Nadal”. 
Jo suposo que és cap al castell de Juià, però no he 
trobat mai Ninyerola a cap mapa ni al Google. I va 
parlar-nos també del Cap de Porc, que és un puig 
d’uns 250 metres que es troba Gavarres amunt, a 
l’altre extrem del bosc Gran, un bosc que comen-
ça abans que el torrent de la Gardenya s’ajunti al 
de Vallboc. Uns centenars de metres abans també 
que hi arribi el torrent d’en Gotai. Un i altre tor-
rents baixen de Boscals, la muntanya on en Joan 
Parés tenia l’olivet. L’oli li feia en Llach Guilla de 
Sant Martí Vell.

De Sant Martí Vell, justament, van parlar-ne 
fa uns mesos tots els mitjans de comunicació del 
país. Va ser el dia aquell que tots van coincidir a 
explicar que hi havia el perill que el foc que havia 
començat molt a prop del puig d’en Batet cremés 
totes les Gavarres. Com el de Cap de Porc, també 
el puig d’en Batet és al terme de Celrà i, com ell, 
també fa de partió amb el terme de Juià. Però tot 
això no hi va haver cap mitjà de comunicació que 
ho digués. Tots o pràcticament tots deien que el 
foc havia començat entre Sant Miquel i els Àngels 
i que tot allò era a prop de Sant Martí Vell. Per sort, 
els bombers van ser molt més eficaços que els 
periodistes i van apagar el foc aviat. Aquest cop, 
doncs, les Gavarres tampoc no han cremat. El que 
sembla que sí que ha cremat és tot aquell petit 
tros de món on treballaven en Joan Parés i els més 
de trenta homes com ell, amb tots els seus noms: 
el Cap de Porc, la Morolla, el Segalar, Goda… I, si 
ho estirem molt, també s’ha esvaït, com si s’ha-
gués cremat, doncs, tot aquell Juià i tots aquells 
bosquetans que van viure i que van treballar aquí 
abans que cap de nosaltres 
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Martí Vell. La baixada de la Costa, deixant Juià a 
l’esquerra, per acabar arribant a Celrà és una de 
les rutes que formen part del meu imaginari i que, 
al mateix temps, apareixen carregades de records 
d’infantesa i d’adolescència. 

Un dia de primavera, quan encara no havia en-
trat la calor afuada de l’estiu que deixem enrere, 
vaig portar un ram de jonquilles a la mare. Ja no 
s’hi veu gaire, però té bona memòria i bon olfacte. 
Després de flairar el ram, em va dir: “Tantes co-
ses boniques que hi ha al món i ni les veiem!”. Sé 
que té raó; per això, cada vegada que m’acomia-
do d’ella, executo el desig de perdre’m i de carre-
gar-me d’energia, que no és altra cosa que buscar 
l’alegria de ser. És el millor antídot contra el desà-
nim. Sempre faig alguna escapada al bosc. Recor-
do el dia de les jonquilles: aparco el cotxe a tocar 
de la urbanització que s’estén al peu de la torre 
Desvern, sempre majestuosa, amb el jardí de 
plantes aromàtiques i aquella alzina monumental 
que s’escora en una banda de camí. Emprenc la 
ruta per un corriol que porta a la riera de Palagret 
i la travesso. Prossegueixo pel camí que serpen-
teja i passa per davant de Can Guich –deixo a la 
meva esquerra el mas de L’Animal a l’Esquena i 
un camí de bosc que em portaria fins a Juià. Torno 
a travessar la riera i enfilo un camí frondós d’al-
zines fins al castell de Palagret. Aquí el sol crema, 
però això no em fa rendir. Reculo de nou fins a la 
torre Desvern, arribo al castell i trenco cap a la 
font de les Escales. Abans d’arribar-hi, prenc la 
direcció del mas Valls. Deixo uns quants masos 
enrere fins que el camí asfaltat es converteix en 
una pista forestal que s’enfila muntanya amunt. 
La segueixo una estona entre la vegetació frondosa 
d’alzines, pins i brucs. En un moment determinat, 
descobreixo un rètol amb una inscripció que em 
reclama: “Bosc d’escultures de Joan Carolà”. Puc 
passar perfectament. M’hi endinso. Més amunt, 
em saluda una escultura de la deessa alada, dedu-
eixo que deu ser Atena, perquè té un mussol a l’es-
patlla. Hi ha una font que no raja amb un gran sol 
sobre el broc. Em sento immersa en el silenci. Sé 
que això és real, com les jonquilles que he dut a la 
mare: tota la resta són mentides. La natura sempre 
guanyarà el metavers. Cap realitat virtual et pot fer 
feliç, si estàs desarrelat de la teva essència.

Això de perdre’s té la seva gràcia. El filòsof i es-
criptor nord-americà Henry David Thoreau, que 
va viure durant dos anys en una cabana al bosc, 

Viatges
quilòmetre
zero

Fa temps que he deixat de viatjar lluny per motius 
personals i familiars diversos. Acostumo a mou-
re’m per l’entorn proper, a peu, amb bicicleta o 
amb un petit tractor John Deere (una espècie de 
quad amb cabina que permet aixoplugar-se de la 
calor excessiva i de la fred). Sovint faig trajectes 
breus, recorreguts calmosos, a l’estil cargol, que 
em permeten reconnectar amb el plaer de despla-
çar-me sense cap altre objectiu que contemplar el 
paisatge i gaudir de tot el que m’ofereix el camí, fins 
i tot la possibilitat de conversar amb la gent que 
em trobo al pas. Hi ha diferents maneres de prac-
ticar l’art de perdre’s, de badar, de desconnectar la 
ment, de sentir el plaer de vagarejar –quin verb tan 
prodigiós i tan oblidat!– i d’aturar-se en pobles i in-
drets per on passem de llarg habitualment.

En el meu cas, cada viatge que faig fins a Celrà 
per cuidar la meva mare és una nova oportunitat 
per redescobrir el camí que m’hi porta i la des-
tinació esperada. Busco carreteres secundàries 
que acaben portant-me a travessar el riu Ter pel 
passallís de Sobrànigues. Ja a la banda sud de la 
riba, procuro enfilar camins entre els camps que 
enllacen Flaçà amb Sant Joan de Mollet. Passo 
per Bordils i, d’allà, em perdo per la ruta de Sant 

Núria Esponellà

Escriptora

diu al llibre Walden que “perdre’s al bosc és com 
saber navegar per la vida, una experiència sorpre-
nent i memorable […] No és fins que estem per-
duts que apreciem la immensitat de la naturalesa 
i ens adonem de qui som”. 

Per perdre’s no cal anar gaire lluny. Pot ser so-
bre un terreny conegut. Fins i tot així té un punt 
de mística, un sentit de peregrinació o de vaga-
bunderia. També et pots sentir desorientat. Re-
cordo una anècdota divertida: en un viatge als 
Estats Units, vam travessar la ciutat de Philadel-
phia amb un cotxe que no era nostre. Aleshores 
no fèiem servir navegadors i vam anar a la babalà, 
guiant-nos per un mapa i la intuïció insegura. Al 
final, vam arribar a lloc. La sensació de pèrdua 
absoluta em devia produir neguit, però ara em di-
verteix recordar-la. Avui dia recorrem als mòbils i 
als GPS. En el meu cas, busco vies de ciclista quan 
faig segons quines rutes; les tinc visualitzades i 
apamades, per anar més guiada. M’entreno a con-
fiar. A vegades, m’he equivocat en una cruïlla de 
camins i el GPS recalcula la ruta. Sempre m’adap-
to a la situació. És una bona manera d’aprendre 
a ser flexible. Que no pots seguir el camí perquè 
queda tallat per un torrent? Doncs et desvies i en 
busques un altre. Vas a l’aventura. Explorar corri-
ols per les Gavarres, per exemple, té un compo-
nent de risc; encara que no facis imprudències, hi 
ha molts indrets on no tens cobertura.

Cada dia procuro practicar més aquesta ma-
nera de viatjar amb l’actitud de “badoquejar”, que 
deia Josep Pla. Quan contemples, creix la sensa-
ció de llibertat de moviment. Si t’atures, disposes 
el pensament a la inspiració del present. 

El meu record sobre el dia del ram de jonqui-
lles continua ben viu. Cada cop que torno a Celrà, 
miro de reprendre rutes. A vegades saludo algun 
conegut o coneguda de la meva mare que té ga-
nes d’explicar-me coses del poble. De la fàbrica i 
de la bòbila. De la carretera de Palamós. De les 
botigues del carrer Major que han tancat. De les 
mines, i dels camins que hauria de fer per arri-
bar-hi. Sense saber-ho, cadascun d’ells em parla 
de perdre’s enmig del bosc 
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La memòria
lleugera
A en Miquel Marquès, in memoriam

Maria Puig Parnau

Sempre quedava entesa amb l’Imma, jo. Ella i jo 
ens escrivíem i després jo apareixia a casa d’en 
Miquel, al seu pis de Girona. Ell ja m’esperava. 
Ens havíem trobat diverses vegades per parlar de 
coses del poble. La seva memòria era un regal per 
a mi. L’últim cop que ens vam veure va ser aquest 
estiu, un d’aquests dies tan calorosos d’aquest 
estiu tan calorós. Quan vaig arribar, em va dir si 
volia una Coca-Cola, per treure’m la calor. No 
m’agrada la Coca-Cola, si de cas aigua ben freda. 

Haurà de ser Vichy, que és l’única que tinc freda. 
Doncs Vichy. Mentre jo, que mai bec Vichy, pen-
sava que m’hauria d’estar servint jo mateixa, que 
ell és gran, ell ja m’havia acabat de posar el got 
de Vichy. Me’l va acostar, ens vam asseure i vam 
començar a parlar.

En Miquel Marquès Vilà era fill de Madremanya. 
Va néixer a Can Marquès el 2 d’octubre de 1925 i hi 
va viure sempre excepte aquests últims anys, que 
vivia a Girona. Va ser alcalde de Madremanya du-
rant quaranta-tres anys, del 1960 al 2003, i va fer 
que l’electricitat arribés al poble el 1967. Encara 
que parléssim en un pis de Girona, i per més que 
s’estimés la vida que feia al barri, quan parlàvem, 
sempre que deia “aquí” volia dir Madremanya. 

Deia que em podia explicar tot el que jo vol-
gués, del poble, que si ho sabia m’ho explicaria, 
però que li fes preguntes, que si no, no li venia res. 
Però de seguida li venia tot. Parlàvem de la Guer-
ra, de l’església, de les botigues i les cases o del 
que fos, i la seva veu s’anava desplegant, enorme i 
infinita, precisa i fina.

A vegades, m’explicava coses de quan era petit i 
a la seva veu se n’hi sumaven d’altres. Ell tenia re-
cords ben clars d’anècdotes i històries que li havien 
explicat, anècdotes i històries que es remuntaven, 
doncs, molt més enllà dels seus gairebé cent anys 
de vida. Era com si, de cop, en aquella saleta del pis 
de Girona, hi hagués tres o quatre persones més, 
com si, des de darrere la cadira d’en Miquel, tots 
parlessin. A vegades el menjador quedava ben ple. 
En Miquel reproduïa noms de gent que fa anys que 
van ser i tornava a fer sonar frases i diàlegs que fa 
temps que es van dir. De cop, tot era allà mateix, 
tan present, precís i palpable com lleuger.

Un dia, parlant del cementiri vell, em va explicar 
que hi havien enterrat un home, un refugiat. Ha-
via sigut els últims dies de la Guerra i no en que-
dava cap rastre. Recordava que es deia José. Al cap 
d’uns dies, i després de remenar molts documents 
a l’Ajuntament de Madremanya, vaig tornar a veu-
re en Miquel. Només d’encetar la conversa em va 
dir els dos cognoms d’aquell home. Me’ls va dir de 
cop i sense demanar-los-hi. Havia mort feia vui-
tanta-tres anys, quan en Miquel en tenia catorze, i 
res el recordava, però en Miquel sí. Llavors, li vaig 
preguntar si sabria assenyalar-me el lloc on l’havi-
en enterrat. Em va espantar la rotunditat del seu sí. 
Jo li portava fotos del cementiri, i ell va assenyalar 
el lloc amb decisió, ferm, àgil. Com si no acabés de 

moure més de vuitanta anys de memòria, com si 
no acabés de salvar una història. 

Ara que hi penso, em sembla que ja sé què era 
el que m’agradava tant d’escoltar en Miquel. Em 
meravellava la seva memòria immensa i infinita, 
però el que més m’atrapava era que no pesava. 
Sempre ens pensem que la memòria pesa, que 
és una cosa densa i greu. Però la persona que he 
conegut amb més memòria l’explicava sempre 
amb un somriure, amb un somriure viu, radiant 
i tranquil. La guardava amb brillantor, i la porta-
va i la deia lleugera. Ara que en Miquel no hi és, 
enyoro les nostres converses i enyoro tot el que 
ja no em podrà explicar. L’últim dia que ens vam 
veure, mentre jo em bevia el segon got de Vichy, 
vam quedar que aquesta tardor vindríem a Ma-
dremanya junts per passejar i parlar aquí. Això no 
podrà ser, i no sé quantes històries més no podran 
ser. Però recordaré tot el que sí que ha pogut ser, 
i recordaré, sobretot, que la memòria pot ser una 
cosa immensa, infinita, molt plena, però ben lleu-
gera. Gràcies, Miquel  

Professora de llengua
i literatura catalana
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