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EdiToRiAl
Teniu a les mans un nou exemplar de la revista Saverdera XXI, feta
amb tot l’entusiasme i cordialitat d’uns redactors amateurs que
estimen el poble i el patrimoni paisatgístic i cultural de la seva
comarca. Sense aquest entusiasme, i sense la fe i creença que és
una publicació útil i estimable, estaríem anunciant avui la seva
desaparició. Una revista de distribució gratuïta amb un cost elevat
d’impressió (només cobert en la seva meitat pel finançament amb
anunciants) no té viabilitat. La publicació digital, de lectura amb
ordinador, és una alternativa gens onerosa que deixaria fora de joc
a molts dels nostres lectors majors, que ens han mostrat fidelitat i
suport. Aquesta vegada doncs demanem a tothom que pugui i vulgui
el seu petit patrocini, un donatiu de mecenatge per a la nostra revista
i ajudar-la a complir anys.

ENTREVISTA
- Dr. Manuel Espinet Llovera, 18-19

“Quan una porta es tanca, se n'obre una altra, però com que solem
mirar tan llargament i amb tant de neguit la que s'ha tancat, no veiem
les que se'ns han obert”. Aquesta reflexió que ens convida a
compartir el text de l’entrevista d’aquest número 18 de Saverdera
XXI ha de servir d’estímul per no defallir en les nostres empreses
individuals i col·lectives, sobretot en moments qualificats d’històrics.

UN XIC DE TOT
- El cafè d’en Met, 20-21
- La llegenda d’Otger Cataló, 22
- Estètica, ètica i educació
del paisatge, 23
- Al meu pare estimat, 24

Molts catalans han vist en les eleccions del 25 de novembre un camí
per obrir noves portes i finestres de llibertat i benestar al nostre país.
Com a associació apostem perquè els canvis, siguin del color o
signe que siguin, estiguin presidits pel respecte i per una convivència
cívica universals, així com una manera més representativa,
rejovenida i engrescadora d’exercir l’art polític.

ESPAI DE CUINA
- Tomàquets farcits, 27
CONTRAPORTADA
- La muntanya plora, 28

Aquest any no us hem ofert loteria, però continuarem trobant-nos
per recitar poemes el dia de Nadal, per al concert de Sant Esteve i
per a la fira del paisatge a la primavera. Són petits esdeveniments
que ens han d’omplir de cert goig i satisfacció social. No podem
caure en el fatalisme dels pronòstics per a l’any vinent, dissortat de
per si en el seu acabament (2013). Cridem doncs “Sursum corda!”,
o com deia mossèn Manel Seco “Ànims i endavant!”

Número 18 - any 2012
Revista de l’Associació de Veïns
de Palau-saverdera
Han col·laborat en aquest número:
Arnald Plujà i Canals, Carme Montenegro Famada,
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Electrodomèstics MACAU-MACAU
Instal·ladors
Podem rastrejar qui va ser el primer palauenc que va comprar un tractor
o la primera tartana, fins i tot qui va posar la primera televisió al poble (Bar Esport),
però qui va endollar la primera nevera o rentadora a la seva llar?
L'arribada dels electrodomèstics ens acosta a una etapa de modernitat
de vida més còmoda als pobles, i en el cas de Palau-saverdera
aquesta activitat comercial-industrial va estretament lligada amb el nom
dels germans Narcís i Miquel Macau.

Abans d'ells havia estat en Pepitu Roig de Can Xiquet
qui feia serveis puntuals de reparacions elèctriques al
poble i voltants (Pau, Pedret i Marzà) aprofitant el seu
ofici de lampista i coneixements com a encarregat de la
Hidro. La implantació de la societat Germans Macau
S.C. (setembre 1970) va anar precedida d'algunes etapes d'aprenentatge per part, sobretot, del més gran dels
germans Esquerrà (motiu popular que es va guanyar el
seu besavi, en Joan Macau i Casanovas, demostrant
molt bona punteria amb la mà esquerra en les 'guerres
de cops de rocs' que formaven part del costumari lúdic
dels joves entre pobles veïns d'abans). La perspectiva
d'en Narcís en plegar de col·legi als 14 anys era la de
treballar de pagès en principi, però es va derivar a l'aprenentatge de lampista a l'Hotel del Port de Roses, més
tard com a electricista i fontaner amb en Moisès Garriga,
també a Roses. Després de fer la mili (uns mesos a Barcelona i després, el 1962, a la Torre d'en Mornau) va començar a fer petites feines pel seu compte a Palau i en
companyia d'en Josep Alemany, que havia vingut a treballar al Paní des de Sabadell. Quan en Miquel (vuit
anys més jove) va acabar els estudis es va incorporar a
l'equip i varen ampliar el cercle laboral pels pobles fronterers de Pau, Roses, Castelló i Port de la Selva.
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Qui ens explica tot això és la Dolors Roig, la vídua d'en
Narcís amb qui havia estat casada des del 1968. L'obertura de la botiga el 1970 es va fer en uns locals que havien format part de l'antic cinema del poble (de la
societat Soler i Donat, que no s'ha de confondre amb
Can Met). A la Dolors no li agradava aquesta feina comercial de venda de teles, neveres, cuines de gas, rentadores i d'objectes de regal de cuina. Havia treballat de
carnissera a casa seva, Ca l'Àngel, des dels 14 fins als
22 anys, quan es va casar. De fet ella només ha treballat
ininterrompudament els darrers deu anys; l'ànima del
local (“era la seva vida”) va ser la seva sogra, la Lola
Serra Cortada, amb horaris de matí de 10 a les 13
hores, de tarda-vespre de 17.30 a 20 hores. Els germans Macau treballaven deu hores diàries (de 8 a 8,
amb pausa per dinar) de dilluns a dissabte. De mica en
mica va anar minvant la intensitat de l'horari fins arribar
a la setmana anglesa actual, “però amb poques vacances per part d'en Narcís, a qui no li agradava sentir-ne
parlar de deixar de treballar” remarca la Dolors. En Miquel tampoc no va fer vacances fins que va tenir 39
anys. De fet eren moltes més les hores que treballaven,
perquè sovint havien d'anar a la botiga a les 8 del vespre
per atendre clients que s'estimaven més tractar amb ells
temes de compra-venda i/ o reparació, de manera que
la jornada podia allargar-se fins la cloenda del ball de la
Ventafocs.
Hi ha moltes anècdotes per explicar. La Dolors recorda
els embolics que la gent del poble es feia amb el nom de
les peces a les quals no estaven avesats, i molt en particular del fart de riure que es varen fer amb en Joaquim
Torrent quan un dia els va trucar dient que se li havia espatllat la tele i que volia que li baixessin una bombeta
(es pensava que la tele funcionava com les ràdios antigues); davant la confusió en Miquel Macau li va baixar
tota mena de bombetes, làmpades i vàlvules, incloent la
que presumia que resoldria el problema del televisor.
Al llarg de les darreres dues dècades la gent del poble i
forasters s'han anant arreglant les cases i això ha donat
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molta vida i flama al negoci. També els avenços tecnològics, traduïts en millora de les comoditats domèstiques, han comportat l'ampliació de la gama de serveis i
el reciclatge de formació que varen haver d'engegar els
germans Esquerrà (calefacció amb gas, aire condicionat, energia solar..), de manera que en Narcís explicava
als seus fills (en Narcís, la Núria i l'Albert) que paradoxalment havia hagut d'estudiar més de gran per obtenir
tota mena de carnets d'instal·lador que a la seva època
d'escola.
El negoci d'instal·ladors en bona part sempre ha estat
familiar, i va arribar a comptar amb set treballadors, incloent durant una temporada al pare dels dos germans
(en Sebastià Macau, tot un manetes a l'hora d'arreglar
motors), els fills Narcís Macau Roig i Miquel Macau Furcat, i alguns treballadors del poble (Josep Macau Bret,
en Pere Olivet, Jaume Serra, Sebastià Viussà i en Cristian Asensio) i de fora.
Després de la mort sobtada d'en Narcís el juliol de 2010
(a qui tots els palauencs tenim deute de gratitud per la
seva generosa dedicació al manteniment de l'ermita de
Sant Onofre) la societat la porten en Miquel i el seu
nebot Narcís. La seu social com instal·ladors es troba al
Carrer Rall, la botiga d'electrodomèstics al Carrer Nou,
des d'on la Dolors ens fa un darrer retrat del que ha estat
aquesta feina comercial-industrial que com totes ha tingut alts i baixos: “Ara en Miquel ja no ha d'arreglar teles
o altres aparells, i això és un cert descans. La venda d'electrodomèstics ha davallat molt per dos motius: la gent
gran deixen de ser clients, uns perquè es moren, d'altres
perquè deleguen la presa de decidir què i on comprar
als més joves de la casa, que prefereixen anar als supermercats; el segon, la competència dels magatzems
xinesos, que han envaït el mercat dels paraments de la
llar”.

La recent transformació de la televisió analògica a la digital (TDT) va portar una revifalla de l'activitat febril que
s'havia viscut a la botiga en temps pretèrits de teles en
blanc i negre o en color, i va suposar una tornada als
dies en què la gent gran del poble venia a demanar consell (“Aniria bé un sintonitzador amb l'aparell vell o quin
televisor nou em recomanes?”), una reedició del codi de
confiança recíproca (fabricant-distribuïdor oficial-botiguer-client) que la Dolors vol mantenir fins que es jubili,
no per raons d'edat sinó perquè treballar de petita botiguera ja no li resulta entretingut.
Quan en Miquel es jubili la seva part de societat civil
passarà al seu fill, i tindrem aleshores un “replay” del
tàndem Narcís-Miquel, ara cosins, que desitgem que resulti ben pròsper en anys futurs.

José Luis Bartolomé
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Enllà tenim les costes oblidades,
enllà hi ha el poble blanquinós, suau.
I el llagut vinga salts i patacades
enmig del gran deliri verd i blau.
A terra hi hem deixat coses marfides
dels nostres sentiments i voluntats,
i ara es van aclarint les nostres vides
com els serrells d’escuma platejats.
Josep Mª de Sagarra

EL MASSÍS DEL MONTGRÍ
Fotografia feta des de l’ermita de Sant Onofre de Palau Saverdera

Situat entre les comarques de l'Alt Empordà i el
Baix Empordà, aquest massís de naturalesa calcària separa les badies de Roses i del Ter, i aporta interessants elements de diversitat ecològica al
paisatge. El seu caràcter salvatge i inhòspit el converteix en una excepció de l'entorn de la Costa
Brava.

Tres són les muntanyes del massís del Montgrí que
confereixen un caràcter especial a la vila de Torroella
de Montgrí i poden considerar-se l’epicentre dels dos
Empordans: la muntanya d’Ullà (puig Anill), de 309 m
d’altitud; la muntanya del Montgrí, de 303 m d’altitud
amb el castell del segle XIII, sentinella perpetu de l’Empordà, i el Montplà, que supera lleugerament els 300m.

Aquest petit territori engloba una bona representació de gairebé tots els paisatges mediterranis més
preuats des dels fons submarins a les cales i de les
cales als cims perfumats amb l'olor de la farigola i
el romaní.

Des de lluny, la silueta d'aquestes tres muntanyes recorda la imatge d'un bisbe jacent, o altrament dit segons Mn Cinto Verdaguer, el bisbe mort, on la
Muntanya del Montgrí representaria les mans plegades
sobre el pit i el castell, el segell. El massís té una extensió de més de 2.300 ha, uns 8 quilòmetres de longitud
i els seus contraforts arriben fins a l’Estartit, on sobresurten la Roca Maura i la Torre Borratxa, totes dues
amb més de 220 metres d’alçada. A l'extrem est forma
penya-segats verticals sobre el mar. Morfològicament
es poden distingir dos sectors, l'oriental i l'occidental,
separats per una gran depressió coberta de sorres provinents de la badia de Roses i transportades per la tramuntana; són les Dunes.

El valor paisatgístic d'aquesta zona es caracteritza
principalment per la seva gran heterogeneïtat, per
la seva singularitat i pel conjunt de factors geològics, meteorològics i humans, que han anat donant
forma al seu medi físic i natural amb comunitats vegetals i animals característiques.
L'Espai d'Interès Natural del Montgrí configura una
unitat de relleu singular dominada per un altiplà
amb petites elevacions, situada entre la plana baixa
del Ter i el golf de Roses. La franja litoral s'estén al
llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala
Montgó, i és l'únic exemple a Catalunya de penyasegats excepcionals de gairebé 100 m d'alçada i
d'origen calcari. La geomorfologia de la costa és
molt diversa, i origina diferents accidents com
caps, cales, golfets, illots, arcades o coves, que en
conjunt constitueixen un paisatge d'excepcional
bellesa, que ha estat modelat sobretot per l'acció
del mar. Un altre factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la banda est del
massís, formada principalment per l'acció dels
vents de tramuntana que han portat gran quantitat
de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys.
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El massís del Montgrí ha estat testimoni del pas dels
humans des d'èpoques remotes fins a l'actualitat i ha
deixat el llegat ric i divers que avui conforma el seu patrimoni cultural.
Les restes arqueològiques representen un continu de
totes les èpoques , des de la prehistòria fins a l’època
moderna i s'han localitzat i conservat en alguns caus i
coves, afavorides per la dinàmica geològica del massís. La seva formació és deguda a filtracions d'aigua
que dissolen la pedra calcària
Els testimonis més antics del pas dels humans per
l'Empordà se situen al Montgrí ,en el cau del Duc de la
muntanya d'Ullà i en el Cau del Duc de Torroella, cova
situada al vessant sud del massís a 200 m sobre el ni-

saverdera 18 2011.qxd:revista saverdera.qxd

10/12/12

09:06

Página 7

Patrimoni
vell del mar, arrecerat dels vents de tramuntana i oberta
a ponent, on s'han localitzat restes de fa 300.000 anys.
El nom prové d’un ocell rapinyaire, el duc, que anys enrere niava al Montgrí. Els caçadors ,del paleolític inferior, que habitaven el cau, s'alimentaven dels animals
que vivien al massís i a la plana del baix Ter; l'animal
més caçat va ser el cavall, encara que també s'han trobat restes d'elefant antic, de rinoceront, d'os i de linx.
Treballaven la pedra, tot i que també feien servir l'ós i
la fusta. Per restes cremades d'ossos d'animals, es dedueix que ja coneixien el foc.
El Montgrí conté abundants elements fets amb la tècnica coneguda amb el nom de pedra seca, construïts
per a l'aprofitament agrícola, ramader i industrial de la
muntanya. Es tracta d'elements molt diversos que inclouen des de murs de feixa, murs que tanquen terrenys – anomenats aixarts-, barraques, pous,
cisternes i forns de calç; un patrimoni que és el testimoni d'una vinculació molt estreta amb la muntanya
amb les poblacions de la comarca, que avui forma part
del paisatge i que coneixem ja des de l'Edat Mitjana, si
bé és a partir del segle XVII quan adquireix una rellevància especial.
Al massís hi abunden les plantes amb olis essencials
aromàtics que han estat utilitzats des de temps remots
com a plantes remeieres, la farigola, el romaní, .. És
destacable per la seva singularitat un poblament relicte
de margalló, així:

Les roques punxen mar,
la llum punxa les roques,
tot és vivent, tot mou a l’aventura
i el blau i el verd i l’ocre de la terra
són forces en diàleg o en batalla...

com la notable diversitat d'espècies d'orquídies. Aquest
entorn ofereix un hàbitat idoni per a la cria de diverses
espècies d'ocells rapinyaires de presència destacable
com l'àliga cuabarrada, l'esparver cendrós, el duc, l'astor i el falcó pelegrí entre d'altres.
El castell del Montgrí, sentinella de l'Empordà, la figura
més emblemàtica del massís, és una fortificació militar
projectada pel rei Jaume II d'Aragó i construïda entre el
1294 i el 1301 al cap de munt de la muntanya del Montgrí, a una altitud de 303 m i a 6 km de la mar Mediterrània , des de on es domina un gran panorama; per la
banda nord, el golf de Roses, les Alberes, el Canigó i a
l'altre banda França, per la banda sud-oest abasta fins
les Gavarres i el Montseny, per la banda sud sud-est el
riu Ter la desembocadura , la mar Mediterrània i les illes
Medes.
L'any 1272 Torroella de Montgrí esdevingué vila reial.
D'aquesta manera la corona assolia una important possessió enfront del mateix comptant d' Empúries, amb el
qual estava en lluita des de feia temps.
Arran d'aquests enfrontaments el rei Jaume II, ordenà
el 1294 la construcció del castell, per part del governador de Torroella, Bernat de Llavià, com a fortalesa
avançada dels seus dominis davant mateix del comte
d'Empúries Ponç V, però les obres es van interrompre
el 1301 sense acabar-lo, degut a la consolidació del
poder del comtat de Barcelona envers al comtat d'Empúries.

Banyar-se els ulls de la roca i d’aigua de mar
de pins verds i de cel blau, de l’hora emperesida.
Fer-se un ésser obert a l’esclat de la llum.
Fondre avui i demà en el present de l’hora
Miquel Arimany
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En clau de temps i amb molt de patiment.
Vet ací com podem guanyar el combat
que de fa tant de temps lliurem, intrèpids.
En clau de temps i potser en solitud,
acumulant en cadascú la força
de tots plegats i projectant-la enfora.

Durant aquesta època el comptat d'Empúries va fer
construir el castell de Bellcaire d'Empordà. Dona la
sensació que ambdós castells es miren desafiant, quedant com a testimonis de la tremenda lluita entre la monarquia catalana i els comtes emporitans
Les lluites es prolongaren fins al 1325 en què el comte
Hug VI d’Empúries permutà els seus dominis amb l'Infant Pere, fill de Jaume II, incorporant el comtat a la corona d’Aragó. La comarca va quedar arruïnada. Es va
provocar la desviació del curs del riu Ter de la plana
nord cap a la plana sud del Montgrí, fet que va provocar
la formació de les dunes
Arquitectònicament, el castell té un marcat estil importat d'orient després de les primeres croades a Terra
Santa durant els segles XII i XIII. El material de construcció és la pedra que es treia de les mateixes pedreres del costat del castell.
Només s'arribaren a aixecar els murs que formen el perímetre, un quadrat de 31m de costat, i les quatre torres
cilíndriques adossades a cada un dels seus angles. Al
voltant del pati, s'hi havien de construir quatre ales de
dependències, que mai no arribaren a vestir-se. Els
murs tenen una alçada de 13 m i estan coronats per
merlets de planta quadrada amb acabament piramidal
i espitlleres a la base.
Des de l'any 1986 no s'hi feien obres de manteniment
i neteja. L'any 2009, a més d'intervenir en el propi castell, es fan obres de consolidació de la cisterna externa,
dignificant-ne tot l'entorn i potenciant-ne els elements
de seguretat.
El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 ha de superfície, està format per set illots i algun escull, i constitueix
un paisatge de gran bellesa únic a Catalunya, a causa
SAVERDERA XXI / 8

Solc rera solc pel mar de cada dia,
pas rera pas amb voluntat d'aurora.

Miquel Martí i Pol

de la gran quantitat d'ambients i espècies que s'hi troben. El que determina el valor excepcional de les
Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
paisatges d'indubtable valor com parets verticals amb
comunitats de coral·ligen, praderies de posidònia, fons
poc profunds dominats per algues i les coves i túnels
excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les
illes presenten una dissimetria molt acusada entre els
extrems est i oest. Mentre que al vessant oriental trobem penya-segats tallats en vertical que s'endinsen d'igual manera als fons marins fins a uns 50 m de
fondària, l'occidental té pendents més suaus, que faciliten una accessibilitat més còmoda a l'illa.
El Mediterrani ha estat des de sempre un mar molt transitat per vaixells dels diferents països que l’envolten.
Sovint l’objectiu ha estat el comerç, però també l’enemistat entre els països ha portat les guerres i la pirateria, fet molt freqüent al llarg de l’edat moderna. Les illes
Medes van caure en diverses ocasions en mans dels
pirates, significaven un objectiu perfecte des de on
poder llançar els seus atacs contra el litoral. Les masies
de la costa són les que pateixen amb més força
aquests atacs que actualment són testimoniats amb les
magnífiques masies fortificades que s’alcen a tot el territori.
D’aquesta època són també les fortificacions que avui
s’albiren des de la costa propera: la torre Montgó i la
torre Moratxa.
L'edat contemporània deixa la seva petja a les illes
Medes, on encara resta una fortalesa d'època napoleònica i que a finals del segle xix va ser un lloc habitat
per militars arran del seu interès estratègic.
Joan Padrosa i Dalfau
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FUSTERIA

CARGOL
C/ Costa s/n
Tel. 972 53 02 42
Palau-saverdera

Residència de Pagès

MAS
LA TORRE

Tel. 972 25 54 53
17495 PALAU-SAVERDERA
(Alt Empordà)

• aigua • gas • llum • calefacció
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JOAN
DONAT
BUSCATÓ
D’OFICI CARBONER

En Joan Donat Buscató és un testimoni
excepcional d'un ofici extingit amb
l'arribada del gas butà a la dècada dels 60,
una feina sacrificada, dura, de vegades
socialment poc reconeguda malgrat el seu
paper primordial en la subsistència
domèstica (per cuinar i escalfar la llar),
i que econòmicament reportava un cert rèdit:
fer carbó vegetal.
En Joan, que ja té 90 anys, viu des de fa sis
amb la seva dona, la Nati, a les afores
de Girona, en un pis a Taialà on ens va acollir
tot un matí d'un dia d'agost per compartir
alguns dels seus records
com a carboner. Dir “alguns records”
és el terme exacte, ja que conserva
una memòria prodigiosa capaç d'omplir
de detalls geomètrics i dades aritmètiques
tot l'espai de la nostra revista.
A més, és una persona cartesiana que ha
sabut conservar eines, llibretes
de pagament de jornals, un petit però
interessantíssim dietari de catorze pàgines
escrites entre 1981 i 1989 sobre aquest ofici
i altres curiositats de la vida del camp,
i també -des que ha anat perdent la vistaalgunes gravacions que complementen

els apunts anteriors.
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L'ofici el va començar als 14 anys, tot sortir de l'escola
l'any 1936, traginant amb el pare (Joan Baptista) i el
germà més gran Josep (que va morir fa quatre anys).
Era una feina de tres mesos d'estiu, del juny fins que
arribava la festa major de Palau a finals d'agost. Treballaven sureres i alzina, per a ell la millor de les fustes per
carbonejar. Es comprava la fusta de finques particulars,
amb un càlcul del cost de la compra-venda d'allò més
pragmàtic: es comptaven els arbres i es pagaven a un
preu d'entre sis i set duros per peça. La primera fase era
la tallada i trossejat (troncs d'entre 60 i 80 cms); es construïa la pila arreplegant la fusta de set o vuit arbres ajustant-la al terreny pla que anomenaven “plaça”.
L'arranjament de la fusta a partir del punt central, la boca
de la carbonera, havia de ser molt acurat tal com descriu
en Joan als seus diaris: “Se ponen los troncos en posición derecho un poco inclinados [...] Primero se coloca
los troncos más gordos en el centro de la carbonera dejando una chimenea que seguiran subiendo con los
troncos medianos y seguidos de los más finos”. El farcit
el completaven branques més i menys grosses i terra.
Les carboneres podien arribar a fer dos metres i mig
d'alçària i vint-i-cinc passes de circumferència. El foc
cremava, segons l'extensió de la finca forestal a explotar, de vuit dies fins a un mes.
El preàmbul a la feina de tallar i carbonar era la construcció d'una barraca de terra, pals i branques coberta
de pedres, un habitatge que podien ocupar fins a tres
persones durant un mes: mentre durava la combustió
calia una vetlla permanent de dia i de nit, i tampoc es
podia suspendre la tasca de “billar” (bitllar) la pila, destapant el seu ull per alimentar la carbonera amb nova
fusta (bitllots). Eren èpoques en què no calien permisos
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per cremar fusta a la muntanya o senyalitzar la zona, no
hi havia problemes d'incendis; tot i que fumaven molt,
els carboners eren molt prudents amb les burilles, el foc
de la carbonera es deixava morir, sovint no calia tirar ni
sorra ni aigua. Avui en dia, és obvi que estaria prohibit
carbonejar a l'estiu.
Com se sabia que la fusta ja havia vingut carbó? Només
calia aplicar els sentits de la vista i de l'olfacte. El volum
inicial de la carbonera es reduïa a la seva meitat, quan
la fusta estava gairebé cuita sortia un fum blau de la pila;
d'altra banda, l'olor agre quan s'iniciava la crema es
transformava en olor inconfusible “de cuit” . Cada fase
requeria una eina específica: els xerracs de dues mans,
les destrals i la picasseta (una destral petita) servien per
tallar troncs i branques, l'aixada i el magall de punxa per
cavar el sòl i enterrar la carbonera, els rampins de fusta
per retirar el carbó, la “canasta” per dipositar l'estesa de
carbó en sàrries i sarrions, recipients fets d'espart que
servien per transportar el carbó molt més sovint a força
de braços a l'esquena del carboner que no d'una bèstia.
A Palau-saverdera hi havia cal Sedassaire (en Silvestre
Cortada) que en feia. En Joan ens explica que cada sàrria de carbó pesava 65 quilos i el trajecte durava una
hora, tota una proesa olímpica, espartana, a la qual no
desmereixia la baixada de suro en “saques de pelegrins”
de talla enorme!
De jornal s'arribava a pagar quaranta pessetes al dia.
En Joan havia d'anar els dijous a Figueres a treure diners per pagar la colla. El carbó el venien a dos rals el
kilo. La distribució seguia diferents rutes, bé directament
a comerços del poble (can Ramis, ca la Cordera, can
Rafalet, o els sastres Pere Pol i Salvador Aulet que el
necessitaven per a les seves planxes) o a través d'intermediaris: als anys 40 en Rigau de Roses el comprava
perquè aleshores els camions tiraven amb vapor de
llenya; en Benet del Port de la Selva transportava en camions fins a vint-i-dues tones de suro pelegrí a una estació de trànsit a Figueres, i després acabaven en una
fàbrica de suro de Cassà de la Selva. Els consumidors
palauencs també podien abastar-se com els vilatans
d'altres pobles amb el carros de carbó que el popular
“Pollastre” de Sant Climent Sescebes va traginar entre
1940 i 1950.

de talladors superior en nombre al de futbol: Joan Baptista Donat, Josep Donat, Joan Donat, Àngel Boleia, Isidro Serra ( Isidre Sembleia), Tomàs Ferrer (Tomàs
Sembleia), Llorens Peixet, Domingo Pagès, Josep
Turró, Antoni Font, Sebastià Bosch(Tià Metfort), Jaume
Cervera (Jaume Lluc). En Llorens Peixet completava
amb la família Donat el quartet de carboners. També
varen haver de llogar dues dones, la Maria Teixidor i la
Carmeta Castanyer (la dona d'en Llorens) per collir
carbó.
En Joan es va casar el 1960. La seva darrera carbonera
la va fer l'estiu del 1962 justament amb la Nati. El seu
cervell matemàtic no pot oblidar que la finca forestal explotada era la Macaueta d'en Segle, que varen treballar
dotze dies i varen fer vuit sarrions de carbó. Ja no en
calia produir en molta quantitat aleshores, el butà ja es
comercialitzava arreu. Curiosament la seva casa al carrer Pujol (Can Titus) va ser la primera al poble que va
disposar d'un fogonet de gas, adquirit el 1960 a la sucursal que tenia en Montalat.
El personatge d'en Joan Donat Buscató ens convida a
evocar temps del treball en colla, dels rituals de feines i
oficis gremials que no suposaven competitivitat entre els
veïns. La seva memòria prodigiosa és una enciclopèdia
de noms de paratges, persones i històries paganes viscudes al poble de Palau-saverdera que seria bo conservar més abastament. En Joan, entre altres afeccions, va
ser un bon caçador i un gran coneixedor dels monuments megalítics del poble. Durant les jornades de “carbonar” havia arribat a pernoctar al dolmen de la Sureda
d'en Serra. A la pàgina web de l'Associació de Veïns
www.veinspalau.com trobareu un recull de fotos suggeridores del seu àlbum particular. Tampoc no renunciem
a transcriure ben aviat -i amb el seu permís- les catorze
pàgines del seu dietari, textos per celebrar l'estima i l'agre del terrer.

José Luis Bartolomé
Foto: Joan Padrosa

La campanya de 1949 va ser la més memorable, la que
en Joan evoca i relata amb més riquesa de detalls. El
bosc que varen 'comprar' era propietat d'en Josep Soler
de cal Rajoler, sota el Mas Ventós. El preu, tres mil pessetes. El capital l'havia posat un soci de Figueres, en
Joan Casademont Pontós, que va acordar amb el seu
pare, en Joan Baptista Donat, anar a mitges en els
guanys de l'explotació. Es varen construir setze carboneres que varen carbonar fusta durant un mes fins arribar a produir 262 cargues (una carga 120-125 kilos),
varen estar un mes baixant carbó fent sis viatges cada
dia amb sàrries, i varen comptar amb el reforç de dos
matxos llogats a en Poquet de Lledó. Va caldre un equip
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Més enllà de les consideracions de caràcter estrictament
artístic, un dels àmbits d’estudi més interessants per
aprofundir en la història dels edificis i dels establiments
d’època medieval, és la seva dedicació o advocació.
Així, la identificació dels cultes que s’estableixen en un
territori determinat és molt valuosa per comprendre certs
aspectes relacionats amb els esdeveniments que es generen al seu entorn. En aquest sentit, el culte a la Santa
Creu en l’espai del monestir benedictí de Sant Pere de
Rodes i en les seves immediacions constitueix un testimoni singular d’aquesta realitat.

Façana de l’església de Sant Pere de Rodes/
Santa Helena de Rodes)

SANT PERE
DE RODES
i l’advocació de la Santa Creu
a la Serra de Rodes

A recer de la serra de Rodes es reconeixen encara avui
diversos topònims dedicats a la Santa Creu: des del veïnat de la Vall de Santa Creu fins a l’antic poblat de Santa
Creu de Rodes, al cim de la carena. Tanmateix, durant
el període medieval la fortuna d’aquest culte va gaudir
en aquest indret d’una influència molt notòria, i va promoure nombroses manifestacions cultuals i també artístiques. L’origen d’aquesta dedicació es relaciona
directament amb la veneració de la relíquia de la Santa
Creu, que fou l’instrument de la passió i la mort de
Jesús. Es tracta, per tant, d’una de les devocions més
antigues i singulars del cristianisme, i la seva celebració
respon al moment en què Santa Helena va descobrir a
Jerusalem un fragment de la Vera Creu. En el lloc d’aquesta descoberta s’hi va edificar posteriorment el Sant
Sepulcre de Jerusalem, un dels santuaris de pelegrinatge més importants de la fe cristiana. Segurament, no
és casualitat que la protagonista d’aquesta “troballa” fos
la mare de Constantí el Gran, l’emperador romà que va
legitimar la religió cristiana a partir de la promulgació de
l’Edicte de Milà l’any 313. Per això, el culte de la Santa
Creu revesteix una solemnitat manifesta, especialment
a la part oriental de l’Imperi o Bizanci. En el cas de la
península Ibèrica es té constància de la seva devoció
des del segle VI a Toledo, i més endavant a San Toribio
de Liébana i a la Cámara Santa de la catedral d’Oviedo,
entre d’altres.
La referència més antiga de la Santa Creu a la serra de
Rodes es relaciona amb l’església de Santa Helena, que
presideix els vestigis de l’antic poblat de Santa Creu de
Rodes. Encara que des de principis del segle XVI consta
amb la dedicació de Santa Helena, l’original, tal i com
apareix documentada per primera vegada l’any 974, respon a la de ecclesiam Sanctae Crucis. D’altra banda, es
troba el poblament de la Vall de la Santa Creu, amb una
església parroquial coneguda des del segle XI, si bé és
probable que l’establiment sigui d’una cronologia anterior. És clar, doncs, que els primers nuclis de població
d’aquest indret de la serra de Rodes es varen establir
simultàniament en relació a la commemoració de la
Santa Creu.
Tanmateix el catalitzador d’aquest culte fou el monestir
benedictí de Sant Pere de Rodes, que va exercir a més
a més una influència notòria en els dos nuclis de població suara citats. La promoció de la comunitat monàstica

SAVERDERA XXI / 12

saverdera 18 2011.qxd:revista saverdera.qxd

10/12/12

09:06

Página 13

Patrimoni
va esdevenir sota la protecció de l’abat Hildesind durant
la segona meitat del segle X, moment en què varen començar a ser edificades la major part de les dependències i es va bastir la nova església monacal consagrada
l’any 1022. És probable que entre les relíquies que es dipositaren al temple en aquest moment, es trobés precisament un fragment del Ligno Domini o de la Vera Creu
del qual es té constància a partir d’un inventari de relíquies del segle XV. És fonamental establir la presència
d’aquesta relíquia, perquè és aquest precisament l’element imprescindible per a la promoció del seu culte.

I dins l’espai de l’església no cal oblidar la portada de la
Galilea que vers el darrer terç del segle XII va ser objecte d’un nou projecte de renovació escultòrica, dut a
terme pel taller del Mestre del timpà de Cabestany. Es
tracta d’una obra desapareguda, perquè de fet va ser
desmantellada durant el primer terç del segle XIX, i avui
alguns fragments es conserven en diverses col·leccions
públiques i privades a Catalunya i a l’estranger. Malgrat
que no es coneix la fesomia original d’aquesta portada
de marbre, s’ha pogut confeccionar una hipòtesi, basada
en descripcions literàries d’època moderna i en alguns
dels fragments conservats, que apunta a
la concepció d’un programa dedicat a la
Vida, Mort i Resurrecció de Jesús, presidit
per l’escena del Calvari. En aquest cas, es
confirmaria la continuïtat i l’exaltació del
culte a la Santa Creu
com símbol de la passió i la mort de Jesús.

D’aquesta manera es
pot entendre millor la
instauració del jubileu
en honor de la Santa
Creu al monestir de
Sant Pere de Rodes,
que tradicionalment
s’ha relacionat amb
una butlla presumptament atorgada pel
papa Urbà l’any 1090.
Segons aquest document, el monestir va
obtenir la concessió
Un culte tan privilegiat
d’un seguit d’indulgèncom aquest, i circumsCalvari del claustre inferior.
cies parcials i també
crit en un espai tan
plenàries per tots aquells pelegrins que visitessin el moben delimitat com la serra de Rodes, bé ha de continuar
nestir cada 3 de maig que coincidís en divendres, i ducomptant amb els compromisos necessaris tant per la
rant els vuit dies següents. És segur que aquest privilegi
conservació de la seva memòria, com la del patrimoni
va fer que el monestir i el seu entorn més immediat es
cultural i natural que directament s’hi relaciona.
convertissin en una destinació de pelegrinatge important
LAURA BARTOLOMÉ ROVIRAS
on hi arribaren pelegrins procedents de diferentes partes
y reinos. No obstant, alguns historiadors han dubtat recentment de l’autenticitat de la butlla del 1090, i sense
això la celebració d’aquest Jubileu no es torna a documentar fins a la segona meitat del segle XIV i se’n té
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:
constància més o menys contínua durant tota l’època
S. MASMARTÍ RECASENS, Sant Pere de Rodes lloc de pemoderna.
legrinatge, Generalitat de Catalunya, 2009.
En qualsevol cas, en l’espai del monestir existeixen algunes manifestacions artístiques de caràcter rellevant
que permeten situar el culte de la Santa Creu amb anterioritat. D’una banda, resulta molt significatiu l’encolpia
amb la representació d’un Calvari, datat entre els segles
VI-VIII i conservat actualment al Museu d’Art de Girona,
que tradicionalment s’ha identificat com a un contenidor
de relíquies i segurament les de la Vera Creu. D’altra
banda, és igualment simptomàtica la pintura mural d’un
Calvari, datada al segle XI, localitzada en una de les arcades del claustre baix del monestir durant les excavacions practicades a la dècada de 1990. Es tracta d’una
escena que no forma part d’un cicle pictòric més extens
sinó que ocupa una posició aïllada i al mateix temps privilegiada en un dels espais de pas entre el claustre i l’església, fet que convida a considerar-ne la seva dimensió
simbòlica.

I. LORÉS I OTZET, El monestir de Sant Pere de Rodes, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (Memoria
Artium I)
M. MATARÓ I PLADELASALA,
I. OLLICH I CASTANYER, A. M. Puig, “L’abandonament
del poblat de Santa Creu de Rodes: el context arqueològic i
documental”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,
Miscel·lània d'homenatge a Gabriel Roura i Güibas, 52
(2011), p. 315-338.
L. BARTOLOMÉ ROVIRAS, “Un retablo de piedra cristológico para la instrucción del peregrino: la portada de la Galilea
del Monasterio de Sant Pere de Rodes”, Peregrino, ruta y
meta en las peregrinaciones mayores, (Actas del VIII Congreso Internacional de Estudios Jacobeos), Santiago de Compostela, 2012, p. 299-323.
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Llibres per estimar la terra

RECORDS D’UN
PASTOR TRANSHUMANT

PALAU-SAVERDERA
I LA SEVA HISTÒRIA

Pere Bonada i Casas

Àngel Roig i Turró

Berga: Edicions de l’Albí,
2012, 163 pàgines.

Edició mecanografiada del mateix
autor.
Barcelona, gener 2012, 305 pàgines

No és solament un àlbum de records de la feina nòmada de pastor, ben ingrata i sacrificada (“Els
pastors, de joves a treballar i de
vells a captar”), sinó també una
radiografia de contrast entre la
forma de vida moderna i tradicional d’un poble de muntanya, una
mirada nostàlgica a un passat no
massa llunyà, de vida esclava i
de penalitats que l’autor dubta
que “es pugui tornar a repetir i si
fos el cas, és que les coses han
anat molt malament.”
Un llibre que probablement llegiran amb especial emoció els caçadors de paraules del món
bucòlic així com els descendents
empordanesos dels pastors
transhumants de la Vall de Ribes
que, cansats d’estar sis mesos
fora de casa, es varen quedar a
fer de pastor tot l’any als llocs on
hivernaven amb el ramat.

L'Àngel Roig de Ca l'Àngel ha estat

un apassionat de la història del
seu poble des que era jove, quan
es va sentit atret pels documents
que li mostrava el seu oncle Pepito Casanovas. Després d'anys
de recerca en arxius, treball de
camp i amb el seu bon art com a
fotògraf i dibuixant ha aplegat un
recull de capítols de Palau i el seu
entorn des d'èpoques prehistòriques fins a les acaballes del
segle XIX. Una aportació historiogràfica admirable pel seu rigor i riquesa de dades aportades. La
cara negativa és que no és un
volum que es pugui trobar en llibreries, que circularà pel sistema
de préstec fins que puguem durlo a una impremta mitjançant
ajuts institucionals i/o mecenatge
popular.

MIQUEL PAIROLÍ
Editorial Gavarres, 2012,
83 pàgines.
Un recull dels articles amb què
el gran escriptor i periodista va
contribuir a la revista Gavarres
abans del seu traspàs el juliol de
2011. Una confirmació més del
mestratge del seu ofici d'orfebreria literària en les descripcions
microcòsmiques del paisatge de
proximitat. En Pairolí havia
col·laborat amb la nostra revista
i amb la fira del paisatge de
Palau-saverdera.
J.L.B.

Per saber més del perfil biogràfic de
l'autor consulteu l'entrevista al núm.
14 (estiu 2009) de Saverdera XXI.
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Dr. MANUEL ESPINET LLOVERA
• Com va néixer la vostra vocació per la medicina?
Des de ben petit, sempre vaig desitjar arribar a ser
metge quan fos gran …
De totes maneres, val a dir que va coincidir amb l’època
en què gairebé tothom ja disposava de televisió a casa
seva i proliferaven les sèries dedicades a la medicina i
això potser va influir a l’augment considerable de persones que volien estudiar aquesta carrera.
• Ens podríeu fer una breu semblança biogràfica?
Vaig nèixer el juny del 1955 a Barcelona, concretament
al carrer Almogàvers del barri del Poble Nou. Els meus
pares treballaven com a camàlics al Born de Barcelona
i volien que tant el meu germà com jo no haguéssim mai
de fer aquella feina que era tan feixuga. Sempre van motivar-nos perquè estudiéssim.
Vaig fer els estudis primaris als Salesians de Sabadell,
després el batxillerat a l’Institut Joan d’Àustria a Barcelona.
L’any 1974 vaig començar medicina a l’Autònoma, concretament a La Unitat Docent de l’Hospital de La Santa
Creu i Sant Pau, acabant l’any 1980. Vaig fer el rotatori
de medicina rural a La Jonquera i així va començar el
meu contacte amb l’Empordà. Com que eren altres
temps, vaig haver d’anar a fer el servei militar a Burgos,
on em va agafar el cop d’Estat del 23-F. Aleshores vaig
tornar a La Jonquera on vaig començar a treballar com
a metge i posteriorment a Llançà com a metge interí d’Atenció Primària Domiciliària (APD).
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• Com va anar això d’aterrar a Palau-saverdera,
Balcó de l’Empordà?
Vaig aprovar les oposicions l’any 1991, no volia marxar
de l’Empordà i vaig tenir la sort de poder escollir el poble
de Palau-saverdera.
• Com ha canviat la medicina rural des d’aleshores?
Moltíssim. En aquella època els metges estaven de
guàrdia les 24 hores del dia exceptuant el període de
vacances, tota la família girava al voltant de la nostra
feina. La gran majoria dels metges rurals ens sentíem
aïllats i amb dificultats per accedir a una formació continuada que és molt necessària a la nostra feina.
Això, amb la reforma sanitària efectuada a Catalunya,
ja no és així. La creació de les Àrees Bàsiques de Salut
(ABS) exemplifica la millora que s’ha produït en la qualitat tant assistencial com formativa.
• Podem témer retallades al consultori municipal en
forma de disminució d’hores i serveis d’atenció mèdica?
El que és evident és que no ens podem desentendre de
la situació que viu actualment el nostre país. No crec
que tinguem unes retallades però sí una millor distribució dels recursos en la nostra ABS. Heu de saber que
entre els dos pobles dels quals sóc titular (Pau i Palausaverdera) hi ha uns 1100 usuaris assignats que disposen de servei assistencial tots els dies de la setmana.
En canvi, dins de la mateixa ABS la majoria de UAB
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(Unitats assistencials bàsiques) estan per sobre de
1600 usuaris i algunes sobrepassen els 1800.
• Alguns dels pacients a Palau i Pau són estrangers.
Com valoren aquestes persones la nostra sanitat
pública? Com funciona la comunicació amb aquests
pacients? Té alguna anècdota curiosa per explicar?
Sí, crec que en general valoren molt positivamente els
nostres serveis, segurament molt més del que ho fem
nosaltres. Molta d’aquesta gent ha viatjat molt i coneix
altres sistemes de Sanitat Pública que no s’assembla
gens al nostre. Alguna vegada, tot i portar la Targeta Sanitària Europea en regla, han insistit en pagar la visita,
cosa que no hem permès mai.
Hi ha col·lectius d’estrangers, sobretot els anglesos, que
fan col·lectes que destinen a serveis socials, entre ells,
alguna vegada han fet donatius amb la compra de materials a l’ABS de Roses. La comunicació si es pot es fa
en català o castellà, i si no ens intentem adaptar i entendre els uns amb els altres de la millor manera possible. Com anècdota puc explicar que hi havia un pacient
anglès que em va canviar el cognom, ja que sempre em
deia Doctor NO (no beber, no fumar, no comer, no …)
• Com valoreu el canvi de fesonomia del poble al
llarg de tots els vostres anys de residència? Quins
equipaments culturals o d’atenció social serien desitjables per al poble?
És evident que el canvi en aquests 21 anys que visc a
Palau-saverdera ha estat considerable. Pel que fa als
equipaments, crec que en aquests moments són suficients, possiblement s’haurien d’utilitzar més els que ja
tenim.

un dels nostres temes de conversa. No vull acabar el
tema dels bolets sense recordar molt entranyablement
en Narcís Macau, amb qui vaig passar molts matins a
la muntanya caçant-los.
M’agrada molt practicar esport, sobretot la bicicleta i el
senderisme. Vaig fer el Camino de Santiago i la Transpirinenca (Llançà-Irun) fa tres i dos anys respectivament
amb bicicleta. Darrerament, amb el meu amic Jaume
Isern i l’Àngel Callis, gran coneixedor del territori, estic
descobrint pam a pam la nostra terra. Sóc també un
gran amant del cinema i de la lectura.
• Quina pregunta sobre Palau o sobre la vostra persona no us han fet mai i us agradaria respondre?
Pregunta cap, probablement només una reflexió en
aquests moments difícils que estem passant i fent servir
la frase del físic i inventor nord-americà Alexander Graham Bell (1847-1922) hem d’intentar mirar al futur amb
esperança: “Quan una porta es tanca, se n'obre una
altra, però com que solem mirar tan llargament i
amb tant de neguit la que s'ha tancat, no veiem les
que se'ns han obert.”
• Palauenc per sempre?
Tot i ser nascut a Barcelona i estimar-la molt, m’he arrelat i ja em sento empordanès. Tinc molts bons records
de tots els pobles on he estat (La Jonquera, Llançà i Pau
i Palau). A Palau-saverdera m’he sentit sempre molt a
gust i ben tractat. És un gran poble.
• Algun desig?
Salut i feina per a tothom i que la crisi s’acabi el més
aviat possible.
Isabel Maria Cortada

• Ens pot parlar una mica de la seva família?
Estic casat amb la Mercè des de l’any 1983 i tinc dos
fills, l’Adriana i en Manel, i tots tres són el motor que mou
la meva vida. Com ja sabeu, la Mercè treballa també
dins del món de la Sanitat com a auxiliar administrativa.
L’Adriana viu a Barcelona i actualment està treballant i a
més a més dóna classes com a professora associada
de la UB. El fill treballa en el món de la restauració, concretament al restaurant Miramar de Llançà
• Us vàrem veure a TV3 al programa “Caçadors de
bolets”. Quines altres aficions o interesssos culturals teniu?
He de reconèixer que quan vaig aterrar a l’Empordà no
tenia ni idea del que era buscar bolets. Els únics que coneixia eren els que es venien a La Boqueria, de fet a la
parada on treballava em aquells moments la meva
mare. Estant de metge a La Jonquera, un gran amic ,
en Lluís de la farmàcia em va introduir en aquest món,
ensenyant-me a buscar-los, conèixer-los i sobretot estimar l’entorn. També quan vaig arribar aquí, en Mariano
de Pau em va ensenyar el territori i els llocs on trobarlos. Ja fa temps que amb en Josep Galí, gran expert, és
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El CAFÈ d’en MET
seu cafè eren les baralles de cartes, com el canari o el
set i mig, prohibits en aquella època, ja que estaven
subjectes a apostes dineràries i l’existència d’una banca
que també participava activament, motiu pel qual tingué
diversos altercats amb la guàrdia civil de Roses i
Peralada. El més significatiu i sonat seria el 21 de febrer
de l’any 1922, una notícia recollida pel Diario de Gerona
amb les següents paraules... en Palau Sabardera, la
guardia civil sorprendió en el café denominado “Met”,
propiedad de Jaime Canals Aulet, una partida de juegos
prohibidos. Al serles dado el alto, los puntos, en numero
de unos veinte, huyeron por la puerta que da a la
fachada posterior del edificio. Solo quedaron, junto a la
mesa, y fueron detenidos, el Jaime Canals, que actuaba
de banquero, Juan Soler Turró, y Juan Cortada
Casanovas, vecinos de Palau. La benemérita se incautó
de un juego de naipes y de 44,30 pesetas en metálico,
todo lo cual, con los detenidos, fué puesto a disposición
del Juzgado.

En “Met “amb el seu inseparable caliquenyo
A final del segle XIX, els masovers dels masos Margall
i Ventós de Sant Pere de Rodes i de l’antic castell dels
Vilamarí de Palau (can Mèssio de la Plaça), decidiren
fer un canvi radical a les seves vides i obriren un
establiment de cafè entre el camp de les Moles i el
carrer Nou de Palau. El pas previ seria l’adquisició de
dues parcel·les a Isabel Arróspide y Alvarez, marquesa
de Valderas, darrera descendent dels nobles palauencs,
on també s’ubicaren l’habitatge familiar i un cinema.
Encara que els pioners dels canvis serien els cònjuges
Jaume Canals Massot i Modesta Aulet Imbert, l’empenta
del negoci s’ha d’atribuir al fill Jaume Canals Aulet, el
meu avi, en “Met de la Modesta” (Palau, 1892-1984),
que ja havia treballat a l’immoble, negoci que regentà
durant vuit dècades correlatives, excepte el breu període
d’estada a Cuba, fent de maitre d’hotel. Una vegada
retornat, es dedicà íntegrament a l’explotació de
l’empresa, que en dates concretes alternava amb
espectacles, contractant cantants, mags i humoristes als
clubs de Barcelona. Un dels artistes més populars i
assidus de cada festivitat, era en Xenei, un geni en l’art
de moure i fer parlar als ninots i titelles, representacions
que completava fent de cambrer al mateix establiment.
A més del billar, parxís, escacs, domino, quina, brisca i
altres entreteniments de taula, un del jocs habituals al
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La seva ideologia republicana i federalista mai tingué
continuïtat a la vida política, però tampoc quedà a
l’anonimat, sinó que fundà un Centre Cultural dit Sang
Nova, d’evident simbologia esquerrana i defensora de
la llengua catalana, amb seu radicada al propi cafè i que
fou clausurat i multat reiteradament pel Govern Civil.
També donà suport a la Colla de les Gambes, un grup
de joves d’ambdós sexes, d’aficions musicals i teatrals
que foren tot un referent d’amistat, en franca
competència amb la colla de la Colònia, adscrita al ball
de la Societat dels Malalts, a qui dedicaren una cançó
satírica ...el ball de dalt ha anat a terra/com era de
suposar... Annexat al cafè, s’inaugurà un dels primers
cinemes muts de la comarca, continuat i modernitzat per
l’empresa de Josep Soler Ribas i dirigida per Pere
Pagès Guanter, àlies “Pere Pericos” i per l’Isidre
Montalat Massot. El local, una mena de Centre Cívic,
però privat, centralitzava tots els actes de les festes,
cinema, teatre, concerts, sardanes i balls, però també
s’hi havien reunit associacions i juntes del Sindicat,
Caçadors, Amics de Sant Onofre o el mateix
Ajuntament, a més de celebrar-hi referèndums, mítings
i tota classe d’actes electorals, fins i tot la primera missa
de campanya després de la Guerra Civil, sense haver
cobrat mai una pesseta als seus usuaris.
Buscant relacions perifèriques al cafè d’en Met, també
funcionà com a casa de menjars casolans de certa
anomenada, encara que d’ús restringit, reservat a
alguns viatjants, treballadors ocasionals, funcionaris o
músics llogats per les Festes Majors, de qui recordo les
nombroses felicitacions donades a l’àvia Isabel, una
reputada cuinera de platillos, pollastres rostits, bacallà a
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la llauna i postres de pomes farcides o de
“relleno”, com aleshores s’anomenaven i que
feien les delícies a la Principal de la Bisbal,
una motivació culinària per actuar tan sovint a
Palau. A més d’àpats matrimonials, batejos o
comunions, acollí clients que pernoctaven a
les pròpies dependències familiars, això sí,
prèvia coneixença o credencials. Entre els
hostatges dels anys seixanta i principi dels
setanta, recordo al mestre Ramon Nogué
Pagès, abans de l’enllaç amb la Remei
Buscató, a Manel Rahola Albert de Cadaqués,
oncle de l’actual periodista Pilar Rahola, que
durant molts anys exercí de secretari de
l’Ajuntament, sojornant a Palau part de la
setmana, i a Juan Cañon Deopino de Llançà,
encarregat de les mines Carmines del Sr.
Fernando Lorda, i expert en accionar els
explosius que s’utilitzaven a la pedrera.
Una palauenca que ja supera la norantena i amb qui
freqüento converses, resumeix la bonhomia i
l’optimisme d’en Met amb una reculada membrança...
essent les festes majors diades bàsiques per sostenir
la precària economia dels comerços, el mal temps
malmenà totes les actuacions d’una festa d’hivern..., i
en conseqüència una bona part dels ingressos anuals,
a més d’afrontar les despeses ocasionades i el
pagament del personal contractat, motiu pel qual la
veïna Rosita Luio deplorà la gran desgràcia al meu avi,
qui li respongué: sí, haurem d’apretar (estrènyer) el cul
a la cadira i tot seguit afegí... després d’una mala
anyada d’oli cap pagès arrenca les oliveres,..., jo
tampoc ho faré.., i repetí de nou... “apretaré” el cul a la
cadira.... Aquesta senzilla reflexió defineix perfectament
les penalitats que havien passat els palauencs de
qualsevol condició i feina. Així doncs, malgrat la
polifacètica activitat i la gama d’oficis practicats entorn
del cafè, als quals podríem afegir el taller de modista de

Rebut de dos menjars cobrats a l’Ajuntament
de Palau a l’any 1928

D’esquerra a dreta, Angeleta Trainer Berenguer, Lluïsa
Gelada Buscató, Lluïsa Subirà Rost i Isabel Soler Suñer
la meva àvia Isabel, l’hort de la font de Dalt menat pel
meu avi, la vinya i la tartana del besavi, aquesta branca
Canals només subsistí moderadament acomodada i
amb l’esforç del dia a dia, sovintejant pèrdues o
períodes sense guanys i molt més ajustats que els
imposats avui pels nostres governants.
Entre multitud d’anècdotes en recordarem tres, una
relacionada amb les festes majors de Palau, el cafè,
l’atracció exercida a la rodalia i el jove Salvador Dalí que
vingué d’espectador i pintà part d’un decorat utilitzat en
una obra teatral, el qual restà oblidat sota l’escenari i
més endavant soterrat per runes. L’estiu de 1936 i abans
de consumar la política de segrestos i execucions
prevista a Palau pel Comitè d’Orriols, el cafè d’en Met
tingué una funció vital, explicada pels particulars de can
Ayter de la Plaça, els Albert del Garrollà i dels
desapareguts Serra del Ravalet, coincidint amb l’acció
valenta de la Margarita Canals, filla d’en Met i mare
meva, aleshores una noieta, que mentre servia begudes
als milicians arribats a Palau, escoltà part de la
conversa, tot seguit i arriscant la vida, pogué advertir del
perill als desafortunats, que fugiren o s’amagaren a
l’interior d’una tina buida del celler. En temps de
postguerra es repetiren les trifulgues amb la guàrdia
civil, en aquesta ocasió per tocar la patriòtica sardana
“Santa Espina” amb la gramola.... som i serem gent
catalana/tant si es vol com si no es vol/que no hi ha terra
més ufana/sota la capa del sol... D’aquesta manera i
durant la major part del segle XX, el local cafeter
esdevingué testimoni de la recent història palauenca,
sense obviar, evidentment, les vivències pròpies i no
menys entranyables d’altres establiments coetanis.
Arnald Plujà i Canals
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La Llegenda d’OTGER CATALÓ
Gispert de Ribelles. Aquest grup de
valents cavallers, coneguts a la
posteritat com els “nous barons de
la fama”, varen reunir-se davant de
l’altar de la Mare de Déu de Montgrony i varen jurar solemnement
que lluitarien fins a la mort per alliberar la terra que els havia vist néixer. Els nou cavallers i Otger van
distribuir-se per la geografia d’aquella terra per atacar al mateix
temps als sarraïns. El primer que
entrà en batalla fou Otger, que va
El nostre país, Catalunya, com tants
enfrontar-se als infidels a la batalla
altres països, té també explicacions
de Roses. Otger i els seus cavamitològiques sobre el seu naixement i
llers varen aconseguir derrotar als
sobre l’origen dels seus símbols i toocupants en totes i cada una de les
pònims. Sens dubte, la primera llebatalles en què s’hi varen enfrongenda que ens ve a la memòria quan
tar. Aquella terra que fou reconqueparlem de l’origen de Catalunya és la
Otger Cataló, quadre de Claudi Lorenzale
rida per la cristiandat fou batejada
de la història de Guifré el Pelós, que
(1816-1889)
amb el nom del guerrer que havia
ferit i moribund després de la batalla
liderat el seu alliberament: “Catalunya”.
va ungir els seus quatre dits a la seva ferida i va deixar marcades quatre barres vermelles sobre el seu escut groc, creCal tenir sempre present que les llegendes no són més que
ant així la ensenya nacional de Catalunya. No obstant,
històries de ficció, i cal no confondre-les amb la història
tenim també moltes altres llegendes que ens expliquen, de
real. Una vegada dit això, però, cal destacar que, en el
forma narrativa, els nostres orígens. Algunes d’elles molt
fons, totes les llegendes tenen una certa base de realitat.
vinculades particularment a l’Empordà. Un bon exemple és
En aquest cas, la llegenda d’Otger Cataló està inspirada
la llegenda d’Otger Cataló, que explica l’origen del nom
en la vida real d’Otger Danés, duc d’Aquitània, que va llui“Catalunya”.
tar a les ordres dels francs contra els sarraïns i que va perdre la vida a la batalla de Roses, que va tenir lloc l’any 735
La llegenda narra que, pels voltants del segle VIII, un noble
d.C. El nom de “Cataló” es creu que va sorgir per la crefranc anomenat Otger va arribar del nord d’Europa per reença, no demostrada, que el noble franc que va donar lloc
cuperar les terres de l’antiga Hispània. Otger va dirigir els
a la llegenda era el senyor del castell de la ciutat de Chaseus homes contra els sarraïns a les muntanyes dels Pirilons-sur-marne. Tradicionalment, també s’atribueix l’inici
neus, on seria emboscat i derrotat pels exèrcits de la mitja
de les campanyes militars d’Otger Danés a l’any 732, però
lluna. Otger va aconseguir sobreviure a la batalla. Mal ferit
sembla ser que això va ser una falsa teoria basada en el
i derrotat, es va refugiar a les muntanyes per guarir-se de
fet, del qual no se n’ha trobat cap prova, que Danés va lluiles seves ferides. Va sobreviure gràcies al seu fidel gos,
tar a la batalla de Poitiers d’aquell mateix any.
que dia a dia va anar llepant-li les ferides fins que varen
Des que la humanitat va començar a
organitzar-se en comunitats i va tenirne consciència, que ha intentat donar
una explicació mitològica al naixement d’aquestes comunitats. Alguns
atribueixen l’origen de la seva nació a
la intervenció divina, altres diuen que
va néixer amb el món mateix i alguns
expliquen els seu naixement amb la
lluita heroica d’alguns homes de carn
i óssos per aconseguir-ho.

sanar. Mentre es recuperava lentament, va anar preparantse per reprendre la lluita contra els infidels i venjar la seva
primera derrota. Quan va estar recuperat del tot, va fer una
crida a tots aquell nobles cavallers d’aquelles muntanyes
(alguns d’origen germànic, altres de l’antiga noblesa visigoda i alguns descendents dels primers pobladors d’aquelles terres) que desitgessin posar-se a les seves ordres i
oferir les seves vides per reconquerir i recristianitzar aquelles terres.
A la seva crida hi varen respondre fins a nou cavallers que
estaven disposats a lluitar al seu costat. Aquests nou cavallers eren : Guerau d’Alamany, Bernat d’Anglesona, Galceran de Cervelló, Galceran de Cervera, Bernat Roger d’Erill,
Hug de Mataplana (que passaria a la història com el
“Comte Arnau”), Dapifer de Montcada, Galceran de Pinós i
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Aquesta història fou recuperada per Mossèn Tomic al segle
XV. L’èpica de la lluita del comte Otger, sumat al fet que el
nom “Otger” era la paraula que usaven els germànics per
a dir “pàtria”, va fer que l’elevés a la categoria de llegenda
en l’obra “Histories e conquestes dels reis d’Aragó e Comtes de Barcelona”. Amb el pas dels anys, per desgràcia, la
llegenda d’Otger Cataló ha anat perdent presència en la
cultura oral catalana. També en territoris, com l’Empordà,
que hi són esmentats i els quals situa com l’escenari de la
batalla que va donar la fama a Otger. En aquests moments
històrics, en què Catalunya ha de prendre decisions vitals
per al seu futur, cal que, més que mai, tinguem molt present
quins són els nostres orígens, i potser seria un bon moment
per ressuscitar el comte Otger en l’imaginari català.
Joan Plana Sagué
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Estètica, ètica i educació del
PAISATGE

Sembla que podem afirmar que la humanitat no ha tingut
sempre la mateixa noció de paisatge; fins i tot és molt
probable que durant centenars de milers d’anys els nostres avantpassats no tinguessin una noció pròpiamente
dita de ‘paisatge’. Per què? Perquè la natura, d’on ells i
nosaltres provenim i de la qual formem part, devia ser
percebuda sobretot com un espai de perills i de difícil
supervivència alhora; perills dels fenòmens meteorològics extrems, de les feres salvatges en competència per
menjar, però també portadora de recursos de protecció
i supervivència, des de coves on refugiar-se fins a fruites
per collir i menjar o cacera i pesca i, finalment, l’agricultura. I el paisatge? Certament, havien de tenir unes sensacions físiques del seu entorn –colors, formes, sorollsaproximades a les nostres, però la ‘noció’, el ‘concepte’
i sobretot la ‘sensibilitat’ del paisatge, entesos com a
consciència del valor estètic de l’entorn, sembla que
l’hauríem d’atribuir a etapes molt properes a nosaltres
en el temps evolutiu de l’espècie. La literatura clàssica,
des de la Ilíada, ja inaugura amb gran eficàcia el que
avui anomenaríem ‘sensibilitat paisatgística’ –com parla
Homer del mar!-, però no és fins a l’edat moderna, molt
especialment ja a les portes del romanticisme, que es
posa en valor social universal de forma explícita l’actual
noció de paisatge que és alhora perceptiva i intel·lectual,
estètica i ètica i cada vegada més educativa i sociopolítica.
La dimensió avui més coneguda del paisatge és sens
dubte l’estètica: a més de la literatura que en fa la consagració verbal i conceptual, els mitjans tècnics contemporanis –especialment la fotografia- han facilitat
enormement la pràctica de descoberta i ‘captació’ d’espais de bellesa natural que són de bon compartir amb
els altres. Qui no ha ensenyat amb orgull les seves fotos
de muntanyes imponents, de dolces sortides o postes
de sol, d’onades gegants en una mar embraveïda o de
núvols amenaçadors? I en diem paisatges perquè valorem la bellesa que tenen; si no, serien simples fets naturals desproveïts de tot interès.
Estètica, doncs, com a valor inicial o bàsic del paisatge.
Però també ètica: perquè el paisatge constitueix per als
éssers humans un referent emocional, associat a la nos-

tra motivació íntima i la nostra conducta; per tant, a la
nostra ètica. O, dit d’altra manera, el paisatge és un
valor rellevant per als humans i, per tant, és èticament
protegible. I ho és perquè la vida no es desplega amb la
mateixa qualitat en entorns de bellesa i polidesa que en
entorns de lletjor i brutícia; i, per tant, disposar d’entorns
naturals –també urbans, i per això parlem de ‘paisatge
urbà’- és bo i fa feliç l’ésser humà –l’objectiu de l’ètica és
la bondat i la felicitat del viure-.
I, finalment, la dimensió educativa: un valor estètic i ètic de la vida no es coneix i no se’n gaudeix de
manera simple i espontània; la sensibilitat estètica i el
sentit ètic necessiten coneixement i entrenament. El mateix paisatge no és vist igual per tothom perquè no tothom té el mateix ‘equipatge’ perceptiu i intel·lectual per
fer-se’n càrrec; de fet, com volen alguns autors, el paisatge –la base natural i objectiva del qual és innegableés sobretot un fet subjectiu; diu Fernando Pessoa: “Hi
ha una erudició de la sensibilitat. (...) Mai no desembarquem de nosaltres mateixos. (...) Els veritables paisatges són els que nosaltres mateixos creem.” Doncs, bé,
els subjectes humans necessitem ser educats i educarnos en el reconeixement, l’apreci i la pràctica de tots els
valors, entre els quals el paisatge. Per això, Eduardo
Galeano en un conte (“La función del arte/1” dins El libro
de los abrazos) que explica com un nen descobreix el
mar de la mà del seu pare, al moment d’arribar dalt
d’una duna que li permet albirar de cop la immensitat del
mar, li fa exclamar: “Papá, ayúdame a mirar!”. El nen intueix que aquella magnitud el desborda, que hi ha unes
claus que encara no té per poder-ne gaudir plenament;
està demanant ser educat per fer-se càrrec d’un valor
que en aquell moment l’ultrapassa, se li escapa. L’expressió “ayúdame a mirar”, senzilla i neta en la seva ingenuïtat, es podria ‘traduir’ al llenguatge adult com
“edúcame la sensibilidad paisajística” que és molt
menys bella, però fa més explícit i precís el nostre objectiu. Tots som nens permanentment educables en tots
els ordres del coneixement i de la vida, també per poder
veure, viure i gaudir del paisatge.
Joan Manuel del Pozo (UdG)
Maig 2012
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Un xic de tot

“Al meu pare estimat”
Et recordo com si fos ahir
Intel·ligent, alt, elegant i fi
El teus ulls d’aigua marí
Evocant l’horitzó sens fi
Senzill i sà com l’aire que vas respirar
El vent de la Tramuntana et va inspirar
I sempre et vas enamorar
D’aquesta bonica “Plana de l’Empordà”
Fill de Palau Saverdera
Terra noble i riallera
Ja vas néixer amb la quimera
D’enlairar-la i fer-la teva
Dòlmens, plantes, minerals
I fòssils hi vas descobrir
I les teves filles des d’aquí
Volen la teva obra al Museu oferir
Perquè el teu treball
No tingui mai fi.
La teva filla
Aquest poema tan emotiu va ser escrit per la Rosa Macau, la tercera de les quatre filles
de l’insigne mestre i naturalista Isidre Macau i Teixidor (Palau-saverdera, 1882-Barcelona,
1946). La data de composició és posterior a la inauguració de la Sala que porta el seu nom
al Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants a Girona (31 de maig de 1985), fet al qual
fa referència el text. Les filles varen fer donació d’objectes valuosos d’arqueologia, malacologia i minerologia.
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Publicitat

Tel. 972 45 04 30
Fax 972 45 26 74
c/ Sant Mori, 14
17487 EMPURIABRAVA
Castelló d’Empúries

Ctra. de Garriguella a Espolla,
Delfià

Tel. 972 25 73 22
Fax 972 25 43 92
Av. Rhode, 89 entl.
17480 ROSES (Girona)

c/ Nou, 34 - 17495 Palau-saverdera - Tel. 972 55 21 9
Fax 972 53 02 46 - Mòbil 607 823 834 - microbus@teleline.es

c/ Holanda, s/n
Tel. 972 55 21 30
17495 PALAU-SAVERDERA
(Girona)
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MIQUEL SALA
Gerente

Palau-saverdera
Ctra. de Castelló d’Empúries
a Palau-saverdera
Tel. 972 25 30 77
639 78 77 32

c/ la Costa, 5 - Tel. 972 53 03 92
17495 PALAU-SAVERDERA
(Girona)

Pol. Ind. El Pla - c/ Alt Empordà, 2
17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Girona - España
Tel. 34 972 25 08 24 - Fax 34 972 15 60 78
E-mail: info@euromatexport.com
www.euromatexport.com
Apartado correos, 10

C. S. G
CONSTRUCCIONES
SINYOL y
GESTIÓN, S.L.

c/ de la Plaça, 2 - Tel. 972 53 02 17
PALAU-SAVERDERA
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c/ Puig Rom, 100
17480 ROSES
Tel. 972 25 30 54
Fax 972 25 62 59

c/ Dr. Mateu Turró, 11 - Tel. 972 530 315
PALAU-SAVERDERA
c/ Trinitat, 87 - Tel. 972 257 388
ROSES - Alt Empordà
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Espai de cuina
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Publicitat

TOMÀQUETS
FARCITS

Ingredients: per a 4 persones
- 8 tomàquets madurs i forts
½ k. de carn picada – amb sal i pebre
5 llesques de pernil salat
1 ceba mitjana
3 grans d’all
Oli, sal, pebre i julivert
Preparació:
Buidarem els tomàquets de la seva polpa,
sense trencar-los i posarem una mica de
sal i els deixarem boca avall perquè deixin
anar tota l’aigua.
Mentrestant sofregim la ceba i l’all picat en
una paella amb una mica d’oli, afegirem la
carn picada i el pernil a quadros, el julivert
picat i la polpa dels tomàquets fins que
quedi ben barrejat.
Agafem els tomàquets i els posem boca
amunt amb una safata que pugui anar al
forn i els farcim, posarem una mica d’oli al
fons de la plata i un rajolí pel damunt.
Els deixarem coure fins que estigui al seu
punt. I bon profit!!!

c/ Padró, 2
Tel. 972 53 02 89
PALAU-SAVERDERA
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Foto presa per Ferran Sabà a Darnius des del Mas "Can Genís"

"La muntanya plora”
Què té la muntanya que està trista?
Què té avui que porta dol?
Al capvespre una ﬂama se li endugué la ufana,
aquest matí ja no hi canta el rossinyol.
Una espurna saltà damunt matolls, pins i alzines,
empesa enfollida pel fort vent del Nord.
Cremà amb força tot el que amb vida hi havia,
deixant enrera pols, cendra, fum i mort.
Qui vol fer mal al meu paisatge?
Qui ha gosat omplir de negre el meu cor?
I és que hi ha qui no estima la nostra serra,
i a qui ja no li queda ni un sol bri d’amor.
Avui la meva muntanya plora.
A la solana ja no hi brilla el sol.
Ahir la ﬂama se li endugué la ufana.
Avui ja no hi canta el rossinyol.
Dolors Padrosa Navarra

