


dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

GENER

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

01

1
8
15
22
29

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

FEBRER

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

02

7
14
21
28

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

MARÇ

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

03

4
11
18
25

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

ABRIL

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

04

2
9
16
23
30

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

MAIG

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

05

6
13
20
27

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

JUNY

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

06 07

10

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

JULIOL07
dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

AGOST08

dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

SETEMBRE09
dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

OCTUBRE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

10
dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

NOVEMBRE11
dl   dt   dc   dj   dv   ds   dg

DESEMBRE12

Acabarem algun dia, potser demà,Acabarem algun dia, potser demà,

amb les paraules inútils i boniques,amb les paraules inútils i boniques,

el dring de la porcellana fi nael dring de la porcellana fi na

i les marionetes de foscos colors.i les marionetes de foscos colors.

I ensenyarem als fi lls, parits sense dolor,I ensenyarem als fi lls, parits sense dolor,

el com i el perquè de cada cosa,el com i el perquè de cada cosa,

i els baixarem al carrer sense temori els baixarem al carrer sense temor

i jugaran a construir pobles.i jugaran a construir pobles.

I tocaran la terraI tocaran la terra

i la faran seva i de tots,i la faran seva i de tots,

i escriuran, amb nous mots,i escriuran, amb nous mots,

noves lleis, història i vida. noves lleis, història i vida. 

També vindrà un vaixell de vela àgil,També vindrà un vaixell de vela àgil,

esquivant tempestes i roques altives,esquivant tempestes i roques altives,

i s’endurà tot l’or de la terra, mites i falsos déus, i s’endurà tot l’or de la terra, mites i falsos déus, 

i ens deixarà quieta la mar i una barca petita. i ens deixarà quieta la mar i una barca petita. 

Amb ella anirem a saludar els pobles,Amb ella anirem a saludar els pobles,

a l’espatlla un sarró amb eines i amb llibres, a l’espatlla un sarró amb eines i amb llibres, 

als ulls un esclat d’alegria,als ulls un esclat d’alegria,

i creurem en els homes i en els dies.i creurem en els homes i en els dies.

                       Joaquim Horta i Massanés (1930-2013)                        Joaquim Horta i Massanés (1930-2013) 
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L’any 2015 haurà estat un any de prodigis per al poble i per al país. 
Per fi  els vents del canvi han bufat a l’Ajuntament i s’ha creat una 
atmosfera nítida de noves il·lusions per crear un clima de més 
concòrdia, tolerància i diàleg entre el consistori, els ciutadans i les 
associacions. Vam estar convocades totes les entitats associatives 
el mes d’agost i ara existeix una voluntat compartida per celebrar 
els diferents esdeveniments importants de manera conjunta per 
guanyar en brillantor. Aquesta hauria hagut d’estar la manera regu-
lar, i no excepcional, de funcionar durant les darreres dècades.

Per a alguns sembla que a Catalunya després del 27-S plebiscitari 
tot queda igual. Creiem sincerament que no, que el que ha succeït al 
país petit d’en Lluís Llach és un altre prodigi: les lliçons de civisme 
de les manifestacions multitudinàries de les darreres quatre diades, 
l’alt percentatge de votants en aquests comicis de tardor en un clima 
de plena convivència (sense trencar “un vaso” o “un plato”) són 
motiu perquè tots ens sentim orgullosos de ser qui i com som, de 
ser alumnes avantatjats d’una assignatura que es diu Democràcia. 
Podem afi rmar en veu alta que estem en condicions d’assolir 
quan calgui les fi tes que ens proposem col·lectivament (fi ns i tot 
la de trucar a les portes de la llibertat com a nació), sense pors ni 
coaccions i amb plus de respecte per a les diverses opcions.

Amb el núm. 21, Saverdera XXI  torna a arribar a les llars del poble, 
amb independència de si són o no membres de l’associació de 
veïns, de manera gratuïta. També ens plau comunicar que es poden 
consultar els números anteriors (des del 0 fi ns al 20) al web de 
l’associació http://www.veinspalausaverdera.cat. Malauradament, 
l’any 2015 ha estat de traspàs d’algunes persones entranyables com 
ara l’Àngel Roig, aquest estudiós entusiasta i discret de la història 
del poble, de la seva gent i dels seus llocs emblemàtics. Pensem que 
alguns personatges palauencs encara no han rebut un merescut  
homenatge institucional, i l’Àngel en seria un.  

Que tinguem tots plegats salut per entretenir l’hivern gris amb fusta 
eixuta i poder saludar la mimosa de la Candelera, preludi de les 
roselles primerenques que ens esperen.

FE D’ERRATES: A la pàgina 23 del darrer número s’atribuïa el dibuix de Can Casanovas a Lluís Roura quan en realitat l’autora va ser l’artista 
Filomena Batlle (1908-1977), esposa de Joan Baptista Muntada Macau. El dibuix és dels anys 50.
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Itineraris al 
PARC NATURAL
de CAP de CREUS

Ens trobem en un territori muntanyós ple de petites 
valls, carenes, penya-segats, prominències, cims en els 
quals  trobem la petjada més que secular de l’home, 
el qual ha anat transformant segons necessitats i 
possibilitats aquesta dura geografi a. 

Trobem restes d’activitat que arrenquen des del neolític 
fi ns a l’empremta febril del turisme actual. Per tant, 
des de sempre ha estat un territori fortament transitat, 
en unes vies més que d’altres en funció d’amplades i 
destins, i aquest destí en funció del valor que els 
humans li donem. 

En el cas d’aquest àmbit del Parc Natural de Cap de Creus 
el valor s’escapa al sentit ordinari de les necessitats 
del dia a dia, del quotidià per referir-se a un referent 
quasi màgic, si més no simbòlic, i així trobem Sant 
Pere de Roda, l’extrem de Cap de Creus amb el Far, de 
Cadaqués, del Port de la Selva, també darrerament de 
Montjoi-Norfeu-Jóncols i, fortament, de La Tudela. Els 
altres nuclis d’interès són més aviat punts de partida: 
Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau i Roses (tot i que en una 
altra escala també són destí).

És així com ressalten uns itineraris cap aquests llocs 
clau o pols d’atracció principals, això sense menystenir 

Patrimoni

la gran diversitat patrimonial que es va trobant al 
llarg del recorregut: ara ressalta una panoràmica 
paisatgística, ara una troballa de patrimoni construït 
(dòlmens, covals, carrerades, caminois empedrats, creus 
de terme, masos, ermites, o els mateixos pobles amb el 
seu encant singular), o bé una sorpresa naturalística de 
fl ora i fauna o de tota una vessant que encara presenta 
una estructura “salvatge” ben conservada malgrat els 
malaurats focs. 

I com no, en quasi la totalitat de les rutes una om-
nipresent força de la geologia, en afl oraments de 
quarsos, de regalims d’aigua en forma d’encantades 
fontetes, també en conjunts erosionats de la més 
única i pura geologia, territoris torturats, encimbellats, 
trencadissos, tarteres, mines abandonades,... tot 
un sentiment explosiu de l’interior del planeta, dels 
Pirineus endinsant-se a la Mediterrània, que acompanya 
tothora al passejant atent.

I per acabar, o començar, hem d’esmentar les frescals 
marinades, o les furioses tramuntanades que encenen 
el blau del cel i barren camins cap a nord, però que 
tanmateix donen signifi cat, d’alt acolliment, a racons 
arrecerats, difícils d’oblidar.

Patrimoni
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Patrimoni

Una mà palpa en la negrorUna mà palpa en la negror
les corbes femenines de lesles corbes femenines de les
muntanyes que jauen amuntanyes que jauen a
contrallum dins el dia que neix blaucontrallum dins el dia que neix blau
besen els llavis d’una nimfabesen els llavis d’una nimfa
els turmells de l’excursionistaels turmells de l’excursionista

que matina amb ganes deque matina amb ganes de
menjar-se el cim més altmenjar-se el cim més alt
tants pits de formes diferents;tants pits de formes diferents;
tants cims de diferents altura,tants cims de diferents altura,
textura i olor...!textura i olor...!

Maria del Mar Macià ParrisMaria del Mar Macià Parris

SENSE NOMSENSE NOM

Enmig d’itineraris pel gaudi d’aquesta immensa riquesa 
de valors naturals i culturals, trobem que recentment en 
la recerca del valor esportiu —més enllà del tradicional 
excursionisme— es “viuen” itineraris amb unes maneres 
de fer (corrent, corrent amb gran multitud, amb btts 
preparades per fortes baixades, de nit, de resistència, 
de jocs que obliguen a sortir dels camins,...) les quals  
grinyolen en l’encaix amb els altres aspectes i valors 
abans tractats. I més ara que aquest territori està 
protegit i alhora sotmès a una normativa que emana  
de les fi gures legals del Pla d’Espais Naturals d’Interès 
Natural; és per això que l’administració ha d’ordenar els 
usos que hom hi pot fer.

Dit tot això, ens trobem amb uns itineraris senyalitzats, 
per tant acceptats per les diferents administracions, els 
quals s’intenten agermanar i en el possible no crear-

ne de nous. També en trobem que tot i existents no 
es ressalten i, fi ns i tot, alguns que se suprimeixen o 
restringeixen segons èpoques (per protecció d’espècies 
vulnerables o focs).

En quant a itineraris reconeguts i senyalitzats, trobem 
des dels més generals als locals: dos Grans Recorreguts, 
l’11 (que travessa tot el Pirineu per la vessant sud) i el 92 
o Mediterrani (segueix tot el litoral català i en un futur 
connectarà internacionalment), el Camí dels Pelegrins 
de Sant Jaume (que parteix de Sant Pere de Rodes i 
arriba a Santiago de Compostela), el del Recorregut 
de la Marxa de Resistència (marcat amb ratlles verda-
vermella, amb uns seixanta quilòmetres dins el Parc), 
els més de 30 recorreguts locals que parteixen sobretot 
dels municipis cap als pols d’interès principal o d’altres 
amb objectius més específi cs. També hem de recordar 
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la teranyina de senyals del Projecte Itinerària 
que miren d’estimular la descoberta a peu 
seguint corriols existents, també anotem una 
senyalització especial de la Marxa dels Quatre 
Refugis del Centre Excursionista Empordanès, la 
darrera etapa de la qual transcorre pel Parc fi ns 
a Roses.

De tota manera, si ens haguéssim de pronunciar 
pels més demanats i interessants sense cap 
dubte tenim els itineraris pedestres de la zona 
del pla de Tudela, del Far de Cap de Creus, la 
pujada fi ns a Sant Pere de Rodes des de qualsevol 
dels pobles veïns (pel coll Perer  i la Vall des de Llançà, 
des del Port de la Selva per la Selva, des de Vilajuïga pel 
barranc de la Coma de l’Infern i el seguit de dòlmens, de 
Pau pel camí de la Creu Blanca i des de Palau per Sant 
Onofre i Mas Ventós), també els camins de ronda seguint 
alhora GR-92 de l’Almadrava a Jóncols i Cadaqués, o bé 
de Port de la Selva fi ns Cala Fornells o bé seguint GR 
fi ns a Cap de Creus i Cadaqués. També el lligam de Roses 
a Port de la Selva tot passant pel coll de Sant Genís 
i la Selva de Mar. A nivell de bicicleta de muntanya 
—i seguint les pistes— és magnífi c el recorregut de 
Roses cap a Port de la Selva pel Pla de les Gates, Coll 
del Pení, Coll de Sant Genís, la Selva de Mar, Port de 
la Selva cap a Bufadors i Perafi ta, d’aquí a Cadaqués i 
tornada a Roses per Mas Baltré, coll de Norfeu, Montjoi i 
Almadrava per Falconera. I per al nouvingut a l’Empordà 
un itinerari preciós, de descoberta plena i airosa, en 
racons d’un encant inesborrable seria resseguir en cotxe 

Josep  Espigulé 
Tècnic del Parc Natural del Cap de Creus

(qui tingui cama en bici de carretera) el següent: Palau, 
cap a Vilajuïga i pujant cap a Sant Pere de Rodes per 
delicioses parets de pedra seca, oliveres, suros estepes, 
paisatge de molts verds i blaus fi ns a blanques neus de 
les carenes pirinenques o blaus a les costes retallades 
de Llançà, regirant cap migjorn els conreus de la plana i 
la línia de perfectíssima geometria de la badia de Roses, 
i de sobte saltar a la imponent panoràmica del Port de 
la Selva, Mar de Lleó i geografi a despoblada fi ns el més 
orient de la península, amb la presència secular de Sant 
Pere de Rodes, el castell de Sant Salvador i Santa Elena 
a primer terme. Inoblidable. D’aquí baixar embadalit 
cap a Port de la Selva, continuar serpentejant cap a 
Perafi ta, baixar a Cadaqués, anar fi ns al Far de Cap de 
Creus i retornar, quan hom li plagui, cap a Roses i Palau-
saverdera. Un itinerari per sempre. 
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Als pobles de la zona de Cap de Creus els Serra apareixen documentats ja des del segle XIV: 1304 Raimon Serra, 
casat amb la Saurina; 13741 Guillem Serra; 1370 Berenguer Serra... Al segle XV continuem trobant els Serra als dos 
vessants de la muntanya de Verdera, entre Santa Creu de Rodes, Palau i Roses. Al fogatge de 14972, l’Antoni Serra 
viu a Palau i una altra branca dels Serra viu a La Vall. Als segles XVI, XVII i XVIII trobem notícies que donarien per 
fer diverses novel·les: morts violentes, captius dels pirates, capellans que es casen, pubilles amb molta empenta, 
casaments sospitosos, l’enriquiment de la família...

Des de 1538 tenim notícia de Salvador Serra, casat amb Narcisa, que vivia a La Vall i “morí en poder de moros” (li 
resen una novena el 20-6-1585). El seu fi ll Antoni, pagès de La Vall, es casa el 1580 amb Joana, vídua de Melcior 
Bru, pagès de Palau Saverdera i s’establiran a Palau3.  Miquel Serra, de Palau, és administrador dels béns dels seus 
fi lls Rafael, Narcís i Margarida (1549). Miquel Serra, de Palau, prevere, el 1570 aproximadament deixa el benefi ci de 
St. Miquel de Palau per casar-se; en un document de 20-10-1578 Francesc de Vilarig, senyor del castell de Palau, 
presenta diversos preveres per substituir el benefi ci de St. Miquel de Palau, vacant pel matrimoni de Miquel Serra. 
Podria ser el pare de Margarida Serra, àvia de Jerònima Serra, que serà la pubilla Serra que es casa amb Pere Hipòliti4, 
àlies Serra, té diverses cases a Palau i fa testament el 1622, tot i que encara és viva el 1639.

El 1598 trobem les dispenses de proclames5 del matrimoni de Baldiri Serra de Palau amb Jerònima Compte.

A mitjan segle XVII, una altra pubilla, Maria Anna Serra, es casa amb Antoni Cardó, àlies Serra; el seu fi ll serà Antoni 
Serra i Cardó, pagès de Palau; ha nascut el 1663 i es casa el 16856 amb Anna Peya7 de Castelló, que aporta 300 
lliures de dot.

Gent de Cap de Creus: 
ELS SERRA

Antoni Serra, jove pagès, natural del lloch de Palau Çaverdera, fi ll d’Antoni Cardó y Serra i de Marianna, cònjuges vivents, 
vol casar ab Anna, donzella, fi lla de Jaume Peya, pagès de la vila de Castelló d’Empúries, y de Clara, cònjuges.



saverdera XXI II 9

Patrimoni

Miquel Serra i Peya, nascut el 1694, aproximadament, es casa el 12-10-1723 amb Maria Serinyana de Cadaqués8 

(morta al 1746) i el 1747 es torna a casar amb Caterina Saló Bellapart (batejada el 3-2-1720), de Castelló9. Hi ha 
un curiós document notarial del 9-4-1747 en què els pares de Caterina Saló perdonen a Jacint Agramunt10 d’haver 
tingut contacte carnal amb la seva fi lla i haver-la prenyat.

 “perdonem a vós, dit Jacint Agramunt…, l’estupre amb mi, dita Caterina”. Al cap de dos mesos hi ha dispensa 
de proclames (12-6-1747) per casar-se amb Miquel Serra, vidu sense fi lls de Palau Saverdera de 43 anys.

Miquel Serra, vidu pagès de Palau Saverdera, d’una part; i Caterina, donzella, fi lla legítima de l’honorable Isidor Saló, 
cirurgià de la vila de Castelló d’Empúries, i de Gertrudis Saló i Bellapart, cònjuge difunta, d’altra part...

Fa testament a Palau11 el 29-10-1760 a 66 anys. Fa usufructuària la seva muller Caterina. Deixa dit que si “no pogués 
viurer ab son hereter, vull se li sia donat per tot son vivent el quarto que jo dormo ab sa camilla, màrfega, matalàs, 
dos llansols, dos coixins y dues coixineras  y una fl asada, tot bo; y reba sis quarteres de blat, ço és, quatre quarteres 
de blat y dos de mestall, sis bótes de vi claret, un mallal d’oli, un quarter de sal, vint lliures de cansalada y vint 
lliures barcelonines, tot est cada any, y que Puga fer foch y aparellar de menjar a la cuyna de ma casa”. A la seva 
fi lla Rosa li deixa 200 lliures de dot “casant-se a gust de sa mare y de mos manumissors” i, a més, “unes faldillas y 
gipó d’escot, un vestit d’escot fi , sis camises de bri de cànem, una caixa de noguer o arbre blanc ab sos caixons y 
unes faldillas y gipó de xamallot de llana”. Fa hereu el fi ll Isidre.
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El 1761 ja és mort i la vídua fa inventari12 dels béns de la casa (notari Camps de Castelló). Era habitual que si, quan 
moria l’amo, l’hereu era menor d’edat, la mare fes fer un inventari dels béns a fi  que, quan el fi ll es fes càrrec de 
l’herència, es pogués comprovar que no hi faltava res. Aquests documents descriuen amb molt de detall tot el que hi 
ha a la casa, habitació per habitació, el celler les quadres, i les terres. Per exemple, a la cuina de can Serra, segons 
el document, hi havia “una pastera de pi; un llit guarnit ab tres banchs, una màrfega, un  llansol y una cuberta, 
tot molt usat; una taula rodona de pi de campanya y tres escambells; dos parols d’aram, lo un gran y lo altre petit; 
una olla de ferro ab sas llevas; dos paellas d’aram; un cassó y una cassarola xica, tot d’aram; un escalfador d’aram; 
una torradora de ferro; una salera petita de pi per posar espècias; dos llums de ferro; tretze culleras y deu forquillas 
de llautó; una olla gran de terra; una mitja de ferro; un tallador de fusta; una sort de plats de terra; un escon de 
fusta; dues dotzenes de plats de pisa; uns carmallers de ferro; una pala y unes forquetes, tot de ferro; unes graelles 
de ferro”... 
Continua l’inventari amb l’aposento que dóna a la cuina: Un llit de peu de gall...; una màrfega y fl assada; dos canast 
buits; dos arques, una gran y l’altra petita; dos caixes de pi ab sos panys y clau; unb garbell de garbellar blat; un 
dabanell ab sa gita de ferro; un garbell de joncs per garbellar olives; una pala de fusta; una troneta d’assentar 
criatures al cap de taula.
A la sala de dita casa:
Una taula de pi llarga, de pagès; un banc de pi; altre banc d’espatllera, de pi; una caixa de noguer, usada, dins la 

El mas Serra (fotografi a publicada per Arnald Plujà a Palau Saverdera. Mil anys de senyors i pagesos, p. 385)
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qual se ha trobat lo següent: dotze llançols de bri y borres; dos estovalles de fi l y cotó; tres estovalles de cànem; 
tres buganters de fi l de estopa; sis eixugamans d’estopa; una vànova d’indiana; setze tovallons, ço és, quatre de fi l y 
cotó, los restants dotze, de cànem y borres; una tovallola de tela prima blanca de combregar, ramejada; una caixeta 
de pi buida; altra caixeta de pi; una lluna de mirall mitjanera; tres peces de llautó...
A la cambra que trau la porta en dita sala, on morí dit quondam:
Un llit de pilans guarnit ab dos matalassos; dos coixins, una màrfega y una vànova de fi .; altre llit de peu de gall ab 
sa màrfega y una fl assada de llana blanca; una caixa xica, dins de la qual se han encontrat alguns ferros vells; altra 
caixa gran de pi, dolenta; dotze lliures de fi l de cànem...; una romana mitjana de ferro; un tabal d’escalfar roba; 
tres canats buits; dos cortans...; dos paneres usades de canyes; vuit sacs de tela, quatre d’usats y los altres quatre 
dolents; quatre gerres de terra de posar olives, nitjanceres.
En l’entrada de dita casa:
Un trull guarnit, ab sa mola, tramuja y demés guarniments; una perola, una cassa, un parrat y una tradora de oli, 
tot d’aram; dos magalls, lo un d’escarpell y lo altre de pinta, ab sos mànecs; dos cavics ab sos mànecs; una aixada 
de ferro ab son mànec; quatre destrals de ferro, quiscuna ab sos mànecs; sis forques de fusta, tres de pallera y tres 
dabanteras; un rampí de fusta; un càbec ab son mànec.
En la establa: vint pots [posts] de pi, noves; sis samals; una tina de teneo de deu càrregas; una bota de teneo de 
quatre botes, buida; altra bota de teneo de sis botes, buida; altra bota de teneo de set botes, plena de vi; altre bota 
de teneo d’altres set botes, plena de vi claret; altra bota de teneo de set botes, plena de vi vermell; altra bota de 
teneo de set botes, buida; altra bota de teneo de sis botes, buida; dos mallals de terra, lo un de mesurar oli y lo 
altre de mesurar vi; una gerreta xica, dolenta; una gerra de posar oli de teneo de quatre botes, buida; altra gerra de 
teneo de set mallals, buida; altre gerra de teneo de cinc mallals, buida; altra gerra de teneo de tres mallals, buida; 
un mig de terra de mesurar oli; un parpal de ferro curt, usat; unes forquetes de ferro d’escampar fems; una pala de 
ferro ab son mànec, usada; un auxol de ferro ab son mànec, usat; una pedra rodona d’esmolar; tres arrellas [relles] i 
un cotell de ferro; tres mitjans; tres clavilles de ferro, dos d’aixada y l’altra de carreta; dos arades planes, cada una 
ab son dental y orellons; dos arades mosses, la una ab son mossatz y l’altra sense mossal; dos jous guarnits ab sos 
entams y clavilles; dos estirandes de cànem; una carreta bordera; setze cledes dolentes; dues baques de pèl roig de 
temps de dos anys y mitg quiscuna; altra vaca de pèl blanc, de temps de cinc anys; un bou magre de pèl vermell 
molt vell; un brau pèl vermell de temps de tres anys; altre bou de pèl mescart de temps d’alguns  dotze anys poc 
més o menos; altre brau pèl negre de temps de dos anys y mitg; quaranta-cinc ovelles de ventre; catorze mascles. 

Finalment descriu fi ns a vint-i-vuit propietats immobles de can Serra (a més del mas de can Serra: camps, feixes, 
codrons [quadrons], closes, dues vinyes, un olivar, cinc hortets, l’era i el paller, un casal als masos de Torroella...).
  
La Caterina Saló s’havia tornat a casar el 1762 amb Josep Esteve, del Puig de Juià, el qual fa donació de la meitat 
dels béns que té a Palau a l’Isidre, que encara és menor de 25 anys. Mentre era vídua del primer marit havien passat 
necessitat i havia hagut de manllevar diners a l'Albert per menjar; els tornen amb la dot de la nora Francisca Torres.13 
Seran els pares de Isidro Serra Saló, hereu, i de Rosa. Quan mor en Miquel, l'Isidre encara és menor d'edat i queda 
sota la tutela d'Ignasi Fuster, doctor en medicina (oncle polític); Sebastià Mercader, cortaler; Pius Saló, pagès de 
Castelló, oncle matern; i Jaume Saló, procurador. 
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L’Isidro es casa el 176614 amb Francisca Torres de St. 
Martí Vell (1740-1770), neboda del segon marit de la 
seva mare. D’un segon matrimoni el 1771 (dispenses de 
proclames de 2-1-1771), amb Caterina Carbó de Peralada 
(o d’un tercer amb Francisca Jutglar de Peralada –
dispenses de proclames de 4-12-1777) neix l’Albert, que 
es casarà el 1804 amb Llúcia Berta de Pau.

L’hereu, Joan Serra i Torres (1754-1828)15 es casa el 
1785 aproximadament amb Caterina Massot i Macau. 
Fills: 1787 Rafael, hereu; Margarida (casada el 1821 amb 
Josep Soler Rubinat). I es torna a casar amb M. Àngela 
Canta (fi lls: Antoni, casat amb Margarida Pujades;  
Rafael, casat el 1824 amb Caterina Fàbrega Noguera, de 
l'Armentera).

Rafael Serra Massot (1787-1837) es casa l’11-12-1815 
amb Margarida Canta de La Vajol (vídua de Jaume Ayné de 
l'Agullana). Fills: 1816 Joan; 1819 Maria;1820 Margarida 
(casada el 1840 amb Narcís Imbert Hymonench); 1823 
Maria; 1826 Pere (casat el 1847 amb Rosa Gifre Macau). 
Fa testament a Palau el 20-1-1837. Deixa una dot de 
1000 lliures a la fi lla Margarida (més 100 lliures de 
legítima materna, “e igualmente se li sian fets cinch 
vestits: un de seda, altre de parcala, altre de paño, altre 
gipó de vellut y faldillas corresponents, i altre de lo que 
més venvist los apareixerà, com y també se li han de fer 
una dotzena y mitja de camisas”. Al fi ll Pere, 900 lliures. 
Fa hereu el fi ll gran, Joan.
La família deu haver assolit una posició econòmica 
molt folgada si comparem el dot que té la Margarida 
(1000 lliures) i els que havíem trobat en les generacions 
anteriors (entre 300 i 400 lliures).

Joan Serra Canta, casat el 1836 amb Llúcia Torró Dalmau, 
fi lla de Josep Torró i Llúcia Dalmau; fi lls: Josep (1838), 
Eugènia, Margarida.

Altres Serra de Palau del segle XVIII:
Francesc Serra, casat al 1760 aproximadament, amb 
Anna Maria Reig. Seran pares d’Abdon Serra, nascut 
el 1765, que fa testament el 1831 i està casat amb 
Emerenciana Castanyer.

Bartomeu Serra, hisendat, casat amb Anna Maria Feliu, 
són els pares de Rafael Serra, que es casa el 1829 amb 
Cristina Caussa Puignau. A la partida de matrimoni es 
fa constar que la mare del nuvi és Anna M. Feliu, ara 
Caussa, perquè  han fet un matrimoni doble i s’ha casat 
amb el pare de la núvia, Francesc Caussa, que també 
era vidu.

Josep Comas i Caussa - Adelina Herrera i Corcoll

1 Relació de caps de casa de Palau assistents a una 
reunió de la Universitat celebrada el 7-8-1374 (AHG, 
Ca 259). Citat per Arnald Plujà a Palau Saverdera. Mil 
anys de senyors i pagesos, p. 55.
2 Fogatge.
3 Fan capítols matrimonials amb un notari de Castelló 
el 1580.
4 En un capbreu de Pau de 1606 fi gura com a teixidor 
de lli de Palau. Al 1623 arrenden a Jaume Casadevall, 
pagès de Palau, la masada d’en Serra (AHG Ro 46, foli 
125).
5 Dispensa d’anunciar el casament a les misses dels 
tres diumenges anteriors.
6 Dispensa de proclames de 15-2-1685. Fan capítols 
matrimonials al 4-3-1685 (Castelló 1505, foli 11).
7 Anna Peya és batejada a Castelló el 25-4-1663.
8 Filla de pares incògnits, però tenia una dot de 200 
lliures que li va fer la seva tia Croses. Dispensa de pro-
clames de 10-12-1725. En un codicil al testament, fet 
a Palau el 8-2-1746, diu que havia fet capítols matri-
monials i testament amb el notari Heres de Castelló.
9 Document notarial a Castelló del 9-4-1747 en què 
el pare de Caterina Saló perdona a Jacint Agramunt 
d’haver tingut contacte carnal amb la seva fi lla i ha-
ver-la prenyat; al cap de dos mesos hi ha dispensa de 
proclames (12-6-1747) per casar-se amb Miquel Serra, 
vidu de Palau Saverdera, de 43 anys.
10 Jacint Agramunt, batejat el 9-10-1712 a Castelló, 
fi ll de Miquel Agramunt i Gertrudis, es casa el 8-5-
1738 a Castelló amb Anna Roca. Bategen fi lls del ma-
trimoni els anys 1739 Miquel, 1740 Maties, 1741 Nar-
cisa, 1744 Joan, 1747 Francisco, 1753 Antoni, 1756 
Miquel. Així, doncs, el 1747 és un home casat.
11 Fa testament el 29-10-1760 a 66 anys.
12 AHG Ca 1667, 31-12-1761, notari Narcís Camps.
13 AHG Ca1716, foli 222: any 1768 època de part de la 
dot (117 lliures 11 sous i 3 diners): s’han recuperat 
dues peces de terra i s’ha pagat un deute a Francesc 
Albert de la seva mare quan era vídua.
14 Capítols matrimonials amb el notari Josep Vila i 
Serra de Borrassà el 15-5-1766  (AHG Borrassà, 7, foli 
109). Hi ha un casament doble: la mare del nuvi es 
casa amb un oncle matern de la núvia, Josep Esteve. 
Ibídem foli 111: donació de Josep Esteve, pagès, pa-
dastre, a Isidro Serra.
15 Testament a la parròquia de Palau el 15-10-1828.

)(
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L’antiga seu 
de l’escola

MARTÍ INGLÈS

«Es dóna lectura al Report sobre edifi cis escolars a Catalunya redactat pel senyor [Eladi] Homs 
seguint instruccions del senyor [Josep] Puig i Cadafalch, el qual acompanya els quatre plans 
d’edifi cis escolars amb destí a la Mancomunitat de Catalunya i executats pels arquitectes 
senyors Florensa, Falguera i Nebot. En l’esmentat report se proposa realitzar la construcció dels 
quatre edifi cis amb caràcter d’ensaig, dirigint les obres els respectius autors i sent la direcció 
pedagògica, inclús la decoració i moblatge, encarregada al Consell d’Investigació Pedagògica». 
És el contingut de l’acta 21 del Consell d’Investigació Pedagògica de la Mancomunitat de 
Catalunya, datada el 21 de maig de 1915, que va culminar amb la construcció de l’edifi ci 
escolar de Palau-saverdera, actualment seu de la casa de la vila. 
Però expliquem-ho més a poc a poc.

L’actual edifi ci consistorial va ser una de les 
quatre escoles de caire experimental que va 
construir la Mancomunitat de Catalunya 
durant el primer terç del segle XX, juntament 
amb les de la Masó (Alt Camp), els Torms 
(les Garrigues) i Sant Llorenç Savall 
(Vallès Occidental)
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La Mancomunitat de
Catalunya
Com és sabut, la Mancomunitat 
de Catalunya fou una federació 
voluntària de les quatre diputacions 
provincials del Principat que 
exercità una important tasca 
cultural i educativa, d’assistència 
social i d’obres públiques. Es creà el 
6 d’abril de 1914 a partir d’un decret 
del govern de l’Estat que permetia 
als ens provincials mancomunar-
se per a fi nalitats administratives. 
Les atribucions de la Mancomunitat 
van ser les traspassades per les 
diputacions ja que l’Estat no cedí 
cap de les seves prerrogatives ni 
serveis. El primer president fou 
Enric Prat de la Riba i, a la seva 
mort, el 1917, el succeí Josep Puig 
i Cadafalch. Amb la dictadura de 
Primo de Rivera –el 1923– Puig i 
Cadafalch fou destituït i rellevat per 
Alfons Sala i Argemí. El 20 de març de 
1925 la Mancomunitat de Catalunya 
fou suprimida defi nitivament.
Com explica Albert Balcells, en la 
introducció del llibre La Mancomu-
nitat de Catalunya i l’autonomia, 
«La Mancomunitat fou el producte 
d’una estratègia gradualista del ca-
talanisme que, sense deixar de con-
siderar que les diputacions eren un 
instrument de disgregació i de pro-
vincialització de Catalunya, va op-
tar per utilitzar-les per a restablir la 
unitat administrativa del Principat, 
un esglaó ineludible en el procés 
de construcció nacional catalana. 
(...) La Mancomunitat fou un com-
promís de solidaritat interna entre 
les comarques de Catalunya, en vir-
tut del qual es podien transvassar 
recursos i inversions públiques de 
Barcelona a les zones menys des-
envolupades del Principat. (...) Ja 
abans del 1914 Enric Prat de la Riba 
havia donat al discurs noucentista 
de la Catalunya-Ciutat un signifi cat 
molt concret en el programa de la 
futura Mancomunitat: “Escola amb 
biblioteca pública i carretera són 

tres elements que no han de faltar 
a cap poble per humil i arraconat 
que sigui”. I s’hi afegia el telèfon 
poc després. Poden semblar uns 
objectius modestos únicament si 
es desconeix que a 518 dels 1087 
municipis de Catalunya no arriba-
va ni un camí veïnal, que només 
38 tenien telèfon, que no hi havia 
biblioteques públiques populars i 
que encara eren analfabets el 48% 
dels habitants de Catalunya. Els ca-
talans havien pres consciència de 
la distància que els separava de la 

major part dels països de l’Europa 
occidental». 

L’obra d’instrucció pública
La Mancomunitat, malgrat les mi-
grades competències que podia 
administrar, de seguida es va preo-
cupar de la cultura i de l’educació. 
L’historiador Enric Pujol explica, en 
un dels capítols del llibre que hem 
esmentat abans, que «L’ensenya-
ment ofi cial no va arribar a depen-
dre mai de la Mancomunitat i només 
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es va poder fer una acció prepara-
tòria, en l’expectativa d’un traspàs 
de serveis futur. (...) Per això no es 
va tenir altra opció que incidir més 
en aspectes qualitatius que no en 
d’altres de quantitatius, la qual cosa 
explica les relativament reduïdes xi-
fres d’alumnes i el limitat abast que 
tingueren les seves escoles, malgrat 
el prestigi i l’indubtable valor pro-
pagandístic que assoliren en favor 
del projecte mancomunal.»

La Mancomunitat de Catalunya 
intervingué en la formació dels 
mestres, creà les Escoles d’Estiu, 
impulsà una política de publicacions 
pedagògiques periòdiques –
Quaderns d’Estudi i Butlletí dels 
Mestres–, va promoure la col·lecció 
popular Minerva, concebuda 
com una mena d’enciclopèdia de 
coneixements bàsics... L’any 1915, 
enllaçant amb el que dèiem només 
de començar, la Mancomunitat 
decidí iniciar la construcció, per via 
d’assaig, de quatre edifi cis escolars, 
que es van adjudicar a raó d’un per 
cada província catalana: a la Masó 
(Alt Camp) s’hi edifi cà un model 
d’escola unitària per a 33 alumnes; 
als Torms (les Garrigues), un 
d’escola unitària per a 60 alumnes; 
a Sant Llorenç Savall (Vallès 
Occidental), un d’escola de dues 
aules de 21 alumnes cadascuna; i a 
Palau-saverdera un d’escola per a 60 
nois i 60 noies. El 12 de febrer de 
1921 s’adjudicà la construcció d’una 

escola graduada a Figueres, que a 
causa de la dictadura de Primo de 
Rivera ja no es va poder construir. 
Havia de tenir una superfície 
edifi cada de 1.645 metres quadrats, 
amb un pati de 1.930 metres 
quadrats.

L’escola de Palau-saverdera
A Palau, doncs, s’hi va construir 
l’edifi ci més gran dels quatre models 
que es van edifi car. El projecte 
va ser redactat per l’arquitecte 
noucentista Francesc de Paula Nebot 
i Torrens (Barcelona, 1883-1965), 
catedràtic i director de l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, tinent 
d’alcalde d’Obres Públiques de 
l’Ajuntament de Barcelona i autor 
de nombroses obres importants, 
com la remodelació de la Plaça 
de Catalunya de Barcelona o la 
remodelació del Palau de Pedralbes, 
entre d’altres. En la Memòria de 
l’obra que va redactar –i que es 
conserva a l’Arxiu de la Diputació de 
Barcelona–, datada el 15 de febrer 
de 1916, es preveu un pressupost de 
23.619,56 pessetes. És interessant 
de reproduir la descripció de l’edifi ci 
que en fa l’arquitecte Nebot: «La 
idea primordial fué disponer la 
Escuela en dos pisos al objeto de 
dar mayor esbeltez al conjunto, 
procurando que sin acudir a la 
simetría se produjera un buen 
efecto estético por medio de la 

buena proporción de unas partes 
con otras, dando en conjunto un 
edifi cio de planta irregular. (...) La 
planta inferior está elevada sobre el 
nivel del terreno al objeto de evitar 
humedades y dar mayor esbeltez 
al edifi cio». La memòria també 
parla dels objectes ornamentals, de 
l’orientació, de la bona il·luminació, 
de la ventilació... És molt clar que 
es volien bastir edifi cis dignes, 
funcionals, de qualitat estètica, que 
poca cosa tenien a veure amb les 
escoles que hi havia pels pobles en 
aquella època. Fou una llàstima que 
tot plegat es quedés en un simple 
assaig i que aquesta iniciativa no es 
pogués generalitzar. 

Martí Inglès i Folch

Qui va ser Martí Inglès, que va 
donar nom al centre escolar? [A la 
foto que reproduïm el veiem al mig 
de la fi la de darrere]. La veritat és 
que, tot i que hem fet una petita 
recerca bibliogràfi ca, de moment 
poca cosa en podem dir. Espero que 
algú, un altre dia, amb més criteri, 
ens en pugui aportar més dades. 
De moment només puc explicar 
que Martí Inglès i Folch va ser un 
polític gironí d’origen tarragoní, 
republicà federal, que durant dues 
legislatures va ser diputat provincial 
pel districte de Figueres. Vivia a 
Portbou i feia d’agent de duanes. El 
6 d’abril de 1914 –i posteriorment, 
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també, en dues ocasions més: el 
29 de novembre de 1917 i l’11 de 
setembre de 1919– va ser elegit 
membre del Consell Permanent 
de la Mancomunitat de Catalunya 
per la Unió Federal Nacionalista 
Republicana. L’any 1917 el trobem 
com a conseller d’Agricultura. 
Com a anècdota, Martí Inglès va 
participar en la festa popular feta 
per a col·locar la primera pedra de 
la nova biblioteca de Figueres, el 
22 de desembre de 1918. Segons 
explica l’historiador Alfons Romero, 
«Martí Inglès, diputat que hi 
anava en representació del Consell 
Permanent de la Mancomunitat, es 
va felicitar per l’adhesió de la ciutat 
de Figueres a l’obra de cultura del 
Govern català, obra de govern a 
Catalunya que volgué adscriure a les 
paraules de Joan Maragall referents 
a la vida política d’Espanya ‘oberta 
als quatre vents dels mars que la 

«El Noucentisme va ser un moviment catalanista cívic 
i cultural que, a principis del segle XX, va aconseguir 
modernitzar Catalunya. (...) Llàstima que el programa 
d’acció de la Mancomunitat quedés estroncat per la 
dictadura del general Miguel Primo de Rivera i que la 
represa republicana encapçalada per Francesc Macià fos 
tan breu per culpa d’un altre general colpista, Francisco 
Franco. Per desgràcia, el període democràtic en què vivim 
fa un quart de segle no sempre ha estat conscient del que 
va signifi car la Mancomunitat de Catalunya i respectuós 
amb el que n’ha quedat». 

volten, vivint en la llibertat dels seus pobles, cadascun lliure en si, traient 
del terrer propi l’ànima pròpia, i de l’ànima pròpia el govern propi’. El que 
queda clar és el reconeixement que va rebre del poble de Palau, ja que el 
carrer Nou abans s’havia anomenat Martí Inglès.

Per acabar, voldria reproduir unes paraules de l’Ignasi Aragay, en un article 
sobre l’antiga escola, publicat en aquesta mateixa revista el desembre de 
2002:

Espero que aquest modest article ajudi a fer-ne memòria.
David Pujol i Fabrelles - Mestre i pedagog



saverdera XXId XXI II 1818

Patrimoni

EL PAISATGE 
DE PEDRA SECA

Els corriols de la serra de Verdera ens 
immergeixen en un espai sobri, mineral 
i aspre, traçat per la geometria de les 
construccions de pedra seca, sovint 
camufl ades en estat latent sota una capa 
vegetal. Josep Pla deia que formaven 
“una estructura de música d’orgue greu 
i lenta” i “un jardí de pedra”; de fet, 
van merèixer molts dels seus adjectius 
precisos, inesperats i brillants, ja que, tal 
com confessava, li agradaven “els paisatges 
ben cultivats i que donin un rendiment”.

De fet, el conreu i el rendiment són el 
motiu d’aquesta ordenació d’uns terrenys 
de pendent esquerp, de terra escassa i 
pobra, amb el resultat d’una transformació 
del paisatge, humanitzant-lo i fent-lo útil 
per a les activitats agrícoles, especialment 
la vinya i l’olivera, amb la tècnica humil i 
primària de la pedra seca. Aquesta consisteix 
a emprar les pedres irregulars que forneix 
el mateix lloc on s’emplaça la construcció 
que en resulta sense usar cap mena de 
material d’unió; esdevé un exponent de 
la pragmàtica fi losofi a pagesa d’aprofi tar-
ho tot: utilitzar les pedres que fan nosa 
per aconseguir terrasses superposades 
sostingudes per parets de contenció, a fi  
de fer rendible qualsevol minúscula porció 
de terra. Els seus constructors anònims 
obtingueren parets sòlides que crearen 
un teixit d’estructures que generen un 
paisatge cultural (en termes de la UNESCO), 
etnològic, integrat absolutament a l’entorn, 
del qual forma part i que al mateix temps 
modela. 
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                   Il·lustració de Lluís Roura de Can Casanovas

Els constructors

Algunes feixes de les parts més enlairades de la serra 
de Verdera pertanyen a l’època medieval i responen a la 
desforestació i l’explotació del territori duta a terme des 
del monestir de Sant Pere de Rodes. Ara bé, la majoria 
de construccions i el canvi en el paisatge que se’n 
derivà se situen en els segles XVIII i XIX; s’expliquen 
per l’augment demogràfi c que s’hi produí i, per tant, 
per la necessitat d’augmentar el terreny disponible per 
al conreu; així, la vinya i l’olivera s’escampen per tots 
els pendents de la muntanya, en uns espais que fi ns 
aleshores eren alzinars o brolles i que tenien sobretot 
usos ramaders.

Els seus constructors anònims van bastir en els vessants 
accidentats de la serra un seguit d’estructures lligades 
entre si, que anivellaven el terreny, organitzaven 
l’explotació agrícola i permetien els accessos, tot en 
pedra seca, amb la perfecció que només donen els 
segles. Eren pagesos o pastors que compaginaven 
la construcció en paret seca amb les seves feines 
agrícoles i ramaderes, i també amb la pesca, com a 
Cadaqués: es diu que quan no es podia sortir a pescar 
a l’encesa, en nits de lluna plena, aprofi taven per fer 
parets. Tothom mirava d’espavilar-se tant com podia en 
el seu tros, i hi podien ajudar les dones de la família 
i jornalers, sobretot a l’hora de traginar pedres, però 
els constructors professionals experts en la tècnica 

(picapedrers, margeners o barracaires) eren escassos 
i cars; entre aquests, tenien fama els de la Segarra 
i els de la Cerdanya. Empraven eines relacionades 
amb els ofi cis de la construcció (martells, escarpres, 
tallants, buixardes, escodes, macetes, etc.), amb les 
quals trencaven, desbastaven, picaven, rebaixaven, 
escantellaven...

Tipologia de construccions

L’arquitectura de la pedra seca és pròpia no solament 
de l’espai rural català, sinó també del conjunt de l’àrea 
mediterrània i de molts altres indrets, en tots els quals 
comparteix la integració amb el territori i la lluita per 
adaptar-se al medi on es genera, en el nostre cas amb la 
fi nalitat de crear infraestructures agrícoles i ramaders, 
amb propòsits molt clars: facilitar la feina a l’agricultor 
perquè es redueix la inclinació del terreny; retenir millor 
la humitat i regular l’aigua; incrementar la superfície 
útil per al conreu; fi xar el terreny i minvar els efectes 
de l’erosió del sòl i les esllavissades; establir de manera 
precisa la separació entre propietats; bastir refugis i 
espais per deixar-hi eines; facilitar els accessos a les 
zones de treball...

Un dels elements més visibles són les feixes o terrasses, 
és a dir, les porcions de terra de conreu que s’emplacen 
en els pendents muntanyosos, algunes en indrets 
impensables i per poder acollir un únic cep; eviten 
que la terra s’escoli i els seus anònims constructors 
utilitzaven fórmules sorgides de l’experiència personal i 
de l’acumulada per generacions anteriors, amb les quals 
podien calcular de forma proporcionada la inclinació del 
terreny i l’alçada i la profunditat de les feixes. Aquestes 
se sostenien amb les travesseres o marges, d’alçada 
diversa segons el pendent; unes lloses horitzontals les 
rematen a fi  d’aguantar-les i a vegades per fer de camí 
en feixes de poca amplada; l’aigua de la pluja circula a 
través de la paret seca i n’erosiona la part baixa, i calia 
“remuntar” la feixa, és a dir, col·locar a la part superior 
de la feixa la terra que s’havia acumulat a la part baixa.

Per poder anar d’una feixa a una altra es podien fer 
escales, a vegades amb lloses llargues i fortes que 
sobresortien del mur, en el qual estaven encaixades 
perpendicularment a la travessera; n’hi ha també de 
molt més complexes, com si fossin escales d’una casa, 
adossades a la paret (poden tenir més esglaons) o 
perpendiculars (amb menys esglaons). Amb la fi nalitat 
de delimitar camins o fi nques es construïen parets, i 
quan hi havia un hort eren més altes per impedir que 

Construcció per conduir l’aigua
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hi entressin animals; les més complicades de fer eren 
d’una sola fi lera de pedres (d’una fulla) d’una mida 
similar o que es poguessin arrenglerar, i també n’hi ha 
de dues fulles, entre les quals es posaven les pedres 
que es treien quan es netejava el sòl. Per enfortir la 
paret i evitar que caigués, es rematava amb lloses 
horitzontals, verticals (“plec de llibre”) o que poden 
sobresortir. Algunes d’aquestes parets feien de tallavent 
per esmorteir l’erosió de la tramuntana sobre el sòl, i 
n’hi ha de petites dimensions usades com a refugi per 
reposar quan el vent bufava fort.

Una de les estructures més espectaculars de pedra seca 
són les barraques o cabanes, construïdes amb la millor 
pedra; es feien per arrecerar-s’hi en cas de mal temps 
o per passar la nit al terreny, i també per deixar-hi el 
que es collia, l’utillatge agrícola o el menjar i el beure; 
tenen en comú que estan protegides de la tramuntana, 
amb mides i estructures diferents: si hi havia molt 
d’espai en un terreny net i planer solien ser circulars, 
amb una cúpula construïda amb la tècnica de la falsa 
volta coberta de pedres (es van superposant anells 
concèntrics de pedres planeres de manera que mentre es 
guanya alçada es va tancant l’obertura per aproximació 

Barraca en una feixa ben estreta i amb interior amb forma de L. 

de fi lades), però en espais estrets i en feixes solien ser 
quadrades, de construcció més complexa perquè s’havien 
de buscar pedres grosses per als angles de la barraca. Les 
portes tenen una gran llosa per llinda, són baixes, per 
poder estar a l’interior més resguardats, i calia entrar-hi 
de quatre grapes; a dins hi podia haver un pedrís o banc 
de pedra adossat a la paret com a seient, una petita llar 
de foc, forats a les parets per fi car-hi objectes (el gerrer, 
per exemple, era un forat per mantenir fresc el càntir)...  
A vegades s’aprofi taven dòlmens per fer la barraca.

Els clopers o clapers de lluny es confonen amb barraques, 
però no són res més que piles on s’amunteguen 
ordenadament les pedres que sobren del terreny, si 
és possible sobre una roca, amb l’objectiu d’obtenir 
el màxim espai útil: les pedres grosses es posaven a 
l’exterior i s’omplia amb les petites.

En els pendents forts l’aigua pot malmetre les feixes 
després d’una pluja forta, per la qual cosa es construïen 
d’agulles o clavegueres, és a dir, desguassos i conduccions 
per recollir l’aigua per evitar esvorancs; es feien oblics 
respecte del terreny per disminuir la velocitat de l’aigua 
que hi baixava, que podia ser duta a cisternes de reserva 
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amb petits canals de terrissa; quan eren amples, també 
servien com a camí, i, si no hi havia roca al fons, 
s’empedraven. Tot aquest repertori de construccions 
entrellaçades es pot completar amb ponts, cisternes, 
fi tes, camins, carrerades, pous, abeuradors, amagatalls 
i, fi ns i tot, algun mas proper, com el de la Llobatera, 
als peus del Pení, extraordinari, amb parets de més de 
quatre metres d’alçària sense materials d’unió.

La pedra seca ara

Amb l’arribada de la fi l·loxera a fi nal del XIX les vinyes 
s’abandonaren o es dedicaren a l’olivera, i s’inicià un 
procés d’emigració dels habitants del territori per la crisi 
econòmica que en resultà; el paisatge de pedra seca 
sofrí el cop de gràcia defi nitiu amb el fred de 1956, que 
matà les oliveres. Aleshores va desaparèixer el tràfec de 
gent per les feixes, avui solitàries, trepitjades només 
per excursionistes, caçadors i buscadors de dòlmens o 
espàrrecs.

Malgrat la pèrdua de la funció original del paisatge 
de pedra seca, aquest segueix sent una imatge 
identifi cativa d’un territori i conserva un caràcter 
simbòlic de patrimoni cultural i històric, en espais com 
la serra de Verdera o zones properes, com el Montgrí, 
el cap de Creus, la serra de la Balmeta, el paratge de 
la Garriga (als termes de Vilanant, Llers i Avinyonet), 
al qual es pot afegir el de la serra de Tramonts (en els 
termes de Biure i de Pont de Molins), o a Vallfogona 
del Ripollès, on hi ha hagut esforços de recuperació 
i conservació. Aquests han estat molt reeixits al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb el parc 
de Pedra Tosca a les Preses i Olot, (amb murs de pedra 
tosca i basalt, i un recorregut senyalitzat), i ben a prop, 

Dolmen de mas Bofi ll, reconvertit en barraca

Espai per guardar objectes a l’interior d’una barraca

al Parc Agrícola i de Pedra Seca de Comes Tortes de 
Vilajuïga, amb recuperació de camins, parets, dòlmens i 
barraques. On és ben viu i conservat perquè s’hi manté 
l’activitat vitivinícola tradicional és a l’Albera Nord i a 
la Costa Vermella.

Una de les possibles línies d’actuació seria convertir 
aquest paisatge en un punt d’atracció turística i de 
coneixement del territori mitjançant la potenciació dels 
itineraris existents, la creació de recorreguts amb plafons 
explicatius, el manteniment d’algunes estructures 
remarcables, etc.; malgrat que aquestes construccions 
no van ser generades amb cap fi nalitat estètica, en surt 
una bellesa pètria, geomètrica, adaptada al medi que 
les ha creades, i respiren mediterraneïtat, i tota la serra 
de Verdera n’és plena. Així podria seguir viu un paisatge 
perdut, una altra vegada segons Josep Pla, quan “la gent 
va deixar de fer el que sabia per dedicar-se al turisme”.

Barraca de planta quadrada

Santi Puig - Professor i escriptor
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XAVIER 
TURRÓ CORTADA 

Per a molts palauencs de la 
seva generació en Xavier Turró 

de Can Casanovas (1949-) 
representa el canvi de motlle i tendència 
del que se suposava que havia de ser 
el modus i locus vivendi d’un jove del poble 
a la dècada dels 60. Es va casar amb 
una anglesa i va anar a viure 
al seu país. Ara, jubilat, 
torna a terres empordaneses.

Quins records conserves de la teva 
infantesa i adolescència a Palau?
Tots els meus records de la infància 
a Palau són entranyables, des de 
l’excitament i emoció de les grans 
diades com la festa major, els Reis, 
el dia de fer bunyols, etc. Sols ens 
mancava la platja, en rares ocasions 
la meva mare ens portava amb 
autobús fi ns a Roses i el meu pare 
ens recollia al caient de la tarda 
amb la mula i el carro. El meu pare 
sempre rondinava quan havia de fer 
això, perquè era diumenge i havia 
de deixar la partida de cartes en el 
cafè per venir-nos a buscar.

D’on et va venir la vocació per 
estudiar magisteri?
Quan jo era jove la gent gran sempre 
em deien que era molt “mainader”.  
És veritat que sempre he trobat 
temps per parlar i escoltar els 
nens, sempre els trobo interessants 
i graciosos. Suposo que també em 
vaig adonar que calia trobar una 
manera honesta per guanyar-me la 
vida!

La discoteca Picasso, sens dubte, 
és un lloc rellevant en la teva 
biografi a
Que bonic que és tenir vint anys! Va 
ser genial treballar com a  discjòquei 
en el Picasso de Roses, poder tocar 
i gaudir de la música moderna 
d’aquells temps, sobretot rock i 
blues. El Picasso era en aquella 
època un dels clubs on s’escoltava 
la música més “avant-garde” dels 
moments. El lloc sempre estava ple 
de turistes i joves del país ballant 
i gaudint de la música. S’escoltava 
Pink Floyd, John Lee Hooker, 
Ten Years After, etc. Una raresa a 
Espanya de principis dels 70.

Com vas decidir  “emigrar” cap a 
Anglaterra?
Jo havia acabat la mili i estava a 
Holanda per al casament del meu 
germà. Coneixia la Debbie (ara 
la meva dona) de Roses, així que 
vaig decidir visitar-la a Anglaterra 
i millorar el meu anglès. Mentre 
aprenia anglès vaig trobar feina a 
temps parcial ensenyant espanyol  i 

vaig decidir quedar-me... la resta és 
història.

Ens pots explicar la teva trajectòria 
professional allà?
Després de llicenciar-me en Applied 
Languages vaig estudiar un curs 
al King’s College (Universitat de 
Londres) per esdevenir professor. He 
treballat  a diverses escoles del nord 
de Londres i abans de retirar-me 
era el cap de la facultat d’idiomes 

1973 (anys del Picasso)
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a l’escola de Stoke Newington on 
ensenyàvem francès, espanyol, turc 
i bengalí. Les dues últimes com a 
llengües maternes.

Com t’imagines la teva vida com 
a mestre si t’haguessis quedat 
aquí? Quines diferències hauries 
trobat?
És difícil especular com m’hauria 
anat la vida si m’hagués quedat 
aquí. De segur que en aquell temps 
no tenia una direcció molt clara.

Ens pots presentar la teva família 
anglesa? 
Fa 41 anys que estic casat amb la 
meva dona Deborah Jones (Debbie 
per als amics). Era directora comer-
cial per a un diari de Londres. No 
tenim fi lls, però tenim una gosseta  
molt simpàtica que es diu Doris Day.

Quines són les teves afi cions?
Durant molts anys hem viscut en 
una farmhouse, una  masia a uns 40 
quilòmetres de Londres. Allà teníem 
pastures i cavalls, sobretot cavalls 
d’esport irlandesos i pura sangs. 
Els cavalls eren el nostre hobby i la 
nostra passió. Muntàvem tan sovint 
com podíem i també competíem fent 
eventing, que és una combinació de 
les tres disciplines de salt, cross 
country i doma clàssica. Viatjàvem 
molt per tot el sud d’Anglaterra fent 
competicions eqüestres. Fantàstic 
quan tot sortia bé! No tant quan 
plovia tot el dia i el cavall tenia un 

dia “tonto”. Hem viatjat a moltes 
parts del món, i volem continuar 
fent-ho ara que tenim més temps. 
Ah! I som fans del Barça i no ens 
perdem cap partit!!

Has perdut el contacte amb la 
realitat  empordanesa durant tant 
de temps?
Bé, sempre ens hem mantingut 
en contacte amb amics i familiars 
d’aquí i hem visitat amb freqüència  
Palau, Roses i l’Empordà, tot i que 
és difícil estar al corrent del que 
passa en el dia a dia dels pobles.

Com has vist l’evolució de Palau al 
llarg d’aquestes dècades?
Palau-saverdera ha canviat consi-
derablement en els últims 40 anys 

Fent la verema amb la Debbie als anys 70

ven asfaltats i el trànsit eren sobre-
tot mules i carros. Palau era un lloc 
molt diferent!

Moltes famílies britàniques viuen 
ara a Palau i pobles veïns com a re-
sidents permanents o estacionals. 
Com ha anat, en el vostre cas, això 
d’anar a parar a Peralada? Serà una 
tornada a Ítaca defi nitiva o teniu 
altres plans per al futur?
Estem vivint en el Golf de Peralada 
simplement perquè no vam trobar el 
que buscàvem a Roses o a Palau. Ens 
hem retirat aquí i el nostre futur es 
queda aquí. Hem tornat a casa! Poc 
a poc estic recuperant el contacte 
amb vells amics. Vaig trobar en 
Jack Palanques (Joan Padrosa) 
per casualitat al Molí d’en Robert. 
Acabàvem d’arribar aquí. He parlat 
amb en Sebastià Viusà per telèfon 
i espero que ens veurem aquesta 
tardor. He trobat també en Francisco 
Xiquet i hem intercanviat telèfons i 
espero que ens veurem en el futur. 
Gradualment aniré contactant amb 
més gent. Sempre és un gran plaer 
veure i parlar amb la gent del meu 
poble.

T’agradaria afegir alguna cosa?
Sempre Visca Palau-saverdera!!!!!

        J.L. Bartolomé

que jo he estat vi-
vint a Anglaterra. 
Quan jo vaig marxar 
de Palau encara anà-
vem a buscar aigua 
a la font (de petit 
en Pito Fuster em 
donava 10 cèntims 
per anar-li a buscar 
l’aigua a la Font de 
Dalt; aquí vaig per-
dre l’oportunitat de 
fer-me milionari!). 
Els carrers no esta-
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Des de fa vuit anys l’Institut Illa de Rodes de Roses im-
parteix els estudis de formació professional de grau mig 
en conducció d’activitats físicoesportives en el medi na-
tural (CAFEMN).

Es tracta d’uns estudis de 1400 hores lectives eminent-
ment pràctiques en queè destaquen les assignatures de 
conducció de grups a peu, en bicicleta de muntanya i a 
cavall. A més a més d’altres com Medi Natural, Seguretat 
i Supervivència, Fonaments de l’Activitat Física, Caiac, 
Vela, etc. Aquestes assignatures tenen una part teòri-
ca, que es treballa a l’aula, però el gruix principal de 
l’assignatura es concentra en les excursions pel nostre 
entorn natural.

Conscients que el nostre centre es troba en un indret 
privilegiat, els nostres alumnes i futurs guies recorren 
a peu i en bicicleta molts dels indrets que envolten Ro-
ses. Sobretot del parc natural dels Aiguamolls i del parc 
natural del Cap de Creus. Puntualment també realitzem 
sortides a altres zones de muntanya com les Alberes, 
l’Alta Garrotxa a fer cims com el Puigneulós, la Mare de 
Déu del Mont o el Puigsacalm.

Les excursions se solen desenvolupar als matins tot i 
que un cop al mes realitzem sortides d’un dia sencer o 
travesses de tres dies en total autonomia com la que 
fem de Sadernes fi ns a Camprodon.

Pel que fa referència a la conducció de grups a cavall, les 
classes es realitzen a l’hípica Aiguamolls de Palau-saver-
dera. Els alumnes tenen una part teòrica i de condicio-
nament de les quadres, però el gruix de l’assignatura es 
fonamenta en el maneig i la muntada dels cavalls.

A l’inici de curs es treballa molt a la pista i de manera 
progressiva es van realitzant excursions pels camins dels 
Aiguamolls que envolten l’hípica: es visiten els estanys 
de Vilaüt, la Torre de Mornau, la Torre del Vent, etc.

Com hem dit anteriorment, a peu i en bicicleta els alum-
nes es divideixen en classes de 25 alumnes aproximada-
ment acompanyats de dos professors especialitzats en la 
matèria. Al llarg del primer trimestre són els professors 
els que proposen i preparen les rutes que es realitzaran 
amb els alumnes. A partir del segon trimestre ja són els 
alumnes els que preparen les rutes i comencen a simular 
situacions reals amb els futurs clients.

Estudiar i conèixer 

LA NATURA

AiguamollsAiguamolls
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Les sortides habituals a peu i en bicicleta tenen una 
durada d’entre dues i cinc hores. A peu recorrem les 
muntanyes que envolten Roses (Pic de l’Àguila, Puig 
Alt, Puigrom...) i arribem fi ns al Montperdut passant 
per tota la serra Verdera i Sant Pere de Rodes.

En bicicleta podem ampliar l’abast de les nostres rutes 
amb més quilometratge i arribem fi ns a la costa nord del 
Cap de Creus (Llançà, Port de la Selva...) i també bus-
quem el planer per les pistes i camins dels Aiguamolls.

Totes aquestes activitats van dirigides a la formació dels 
nostres alumnes com a futurs guies d’activitats en el 
medi natural especialitzats en conducció a peu, en BTT 
i a cavall. La seva inserció laboral comença amb un bloc 
de 410 hores de pràctiques que es realitza al fi nal del 
cicle i que serveix per completar de manera encara més 
“real” tots els continguts que s’han treballat al llarg del 
curs.

Després de vuit anys, els nostres alumnes tenen una 
bona acollida a la xarxa d’empreses dedicades al turis-
me actiu de la nostra comarca. Empreses amb les quals 
col·laborem i que estan en un clar creixement i deman-
da de professionals amb titulació i una bona formació.

Més info a
 http://cafemnilladerodes2014.blogspot.com.es/

Departament d’Educació Física Institut Illa de Rodes

Puig SequeraPuig Sequera
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Navegant per l’extensa i moderna biblioteca virtual que tots tenim a 

casa, que és internet, trobem escrits i informacions molt interesants 

que fan elevar el nostre nivell cultural i també l’estima pel nostre país.  

He cregut convenient reproduir part d’algun d’aquests escrits trobats 

dedicats a l’excursionisme a Catalunya. El primer és d’en Pau Vinyes i 

Roig, que refl ecteix d’una forma molt senzilla i curta la importància 

que ha tingut l’excursionisme per la cultura, per la llengua, per 

la història i pel patrimoni a casa nostra. L’altre són un petit recull 

d’apunts del llibre de Francesc Romà i Casanovas titulat Història Social 
de l’Excursionisme Català. El Franquisme, de Cossetània Edicions, que 

demostra clarament que tot el que era cultura, el franquisme  ho havia 

de fer desaparèixer i l’excursionisme, que també és cultura, va estar 

sota el punt de mira del règim feixista que va manar a casa nostra 

durant tota aquella llarga i negra nit.

“Un gran arbre ajagut és lo Pirene
que mira ses brancades poderoses
esbadiar-se de Valencia a Roses,
entreteixir-se amb serres i turons”
                Jacint Verdaguer (del Poema “Canigó”)  

Pic de l’Àliga de RosesPic de l’Àliga de Roses
11 de setembre 201011 de setembre 2010

EXCURSIONISME
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El poeta Joan Maragall deia en re-
ferència a l’excursionisme: “El nos-
tre excursionisme no és pas un es-
port, no és pas un esbarjo, no és 
pas un estudi, que és amor”. L’ex-
cursionisme al nostre país va ser 
en els seus inicis, a fi nals del segle 
XIX, una manera d’entendre l’oci. Va 
signifi car la redescoberta de Cata-
lunya, tot resseguint les seves arrels 
mil·lenàries. La cultura, la llengua, 
i sobretot el territori i la pròpia his-
tòria esdevindran  referents a tenir 
en compte. Les primeres entitats 
excursionistes de Catalunya neixen 
amb la ferma voluntat de revalorar 
la història i la cultura pròpies.”

La primera entitat netament dedi-
cada a l’excursionisme als Països 
Catalans és l’Associació Catalana 

29 de desembre de 2012    

INICIS DE L’EXCURSIONISME A CATALUNYA

d’Excursions Científi ques, fundada 
a Barcelona el 1876. Anys més tard 
l’Associació Catalana d’Excursions 
Científi ques i l’Associació d’Excur-
sions Catalana –creada el 1878– es 
fusionaren per crear el Centre Ex-
cursionista de Catalunya. L’asso-
ciacionisme lligat  a la pràctica i la 
difusió del muntanyisme va prenent 
volada a casa nostra. Entre els pri-
mers afi cionats a l’excursionisme hi 
podem trobar personalitats de re-
lleu cultural i cívic com el poeta Ja-
cint Verdaguer, el dramaturg Àngel 
Guimerà, el cartògraf August Torras, 
el fi lòleg Pompeu Fabra, l’historia-
dor Francesc Carreras Candi, l’etnò-
graf Josep Maria Baptista i Roca, el 
meteoròleg Eduard Fonsaré, els geò-
grafs Pau Vila i Josep Iglesias, etc. 

Els primers excursionistes són per-
sones de classes benestants, vincu-
lades a la burgesia  catalana, homes 
i dones que es poden permetre el 
luxe de viatjar pel territori jornades 
senceres tot allargant l’estada força 
dies. Joves que fan de la muntanya 
un espai d’oci nou. El moviment ex-
cursionista es va escampar entre la 
classe treballadora al llarg del segle 
XX, quan moltes entitats cíviques 
i culturals en crearen seccions. Els 
butlletins i les revistes de principi 
de segle es feien ressò de les sor-
tides i dels treballs relacionats amb 
la muntanya. 

Pau Vinyes i Roig

Santa Elena a Sant Pere de RodesSanta Elena a Sant Pere de Rodes

Excursionistes, que pel pla i la serra
en lo camp de la pàtria espigolau,
ajudau-li a cobrir lo que és a terra,
ajudau-li a servar lo que li cau.
Puix vostre cor en son passat s’abeura,
aconhartau-lo de tan bé perdut;
per ello sou vosaltres un brot d’eura
que s’enfi la amorós a son escut.
                                                    Jacint Verdaguer
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INTRODUCCIÓ

Ja fa anys que Josep Iglesias 
(7-11-1964) va escriure que 
la Guerra Civil espanyola 
“colltorçà prematurament en el 
moment de la collita, la gran realitat 
del nostre excursionisme”. 
Cal reconèixer que en el moment que 
es van publicar aquestes paraules la 
llibertat d’expressió era poc més que 
un desig al nostre país i que 
per tant Iglesias no hauria tingut 
prou llibertat per dir el que se suposa 
realment pensava. Però també ha 
de ser fàcil d’acceptar que de la 
manera que el gran historiador de 
l’excursionisme s’expressava sembla 
voler donar la impressió que la culpa 
del caràcter de l’excursionisme català  
calia buscar-lo de manera gairebé 
exclusiva en les conseqüències dels 
fets bèl·lics i del règim posterior.

HISTÒRIA SOCIAL DE
L’EXCURSIONISME CATALÀ

“Noufonts, Carlit i Canigó i Meranges
són ses quatre ciclopiques torrelles
i són eixos turons ses sentinelles
on encara les aligues fan niu”                      

             Jacint Verdaguer (del Poema “Canigó”)

Pica del CanigóPica del Canigó
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En diferents obres es pot llegir que 
de les 236 entitats que existien a 
Catalunya al 1936, l’any 1939 en 
seguien en vida vint. És cert que 
la guerra va suposar un daltabaix 
quantitatiu, que aquestes dades 
mostren amb força claredat. Però 
tampoc és menys cert que amb el pas 
del temps el moviment associatiu 
s’anà recuperant, seguint el mateix 
model atomitzat de preguerra.

-  Segons dades de l’anuari de la 
F.E.M. a tot Catalunya hi havia 28 
entitats el 1941: vint radicaven al 
Barcelonès i les altres es repartien 
entre el Vallès (5), el Bages (2) i 
l’Alt Camp (1). Deu anys més tard 
(1951) es parla de 53 entitats, 33 
de les quals es troben al Barcelonès, 
al 1961 ja són 77. L’any1958 hi 
havia 64 clubs amb 7.842 socis a 
Catalunya.

-Segons l’anuari de la F.E.M. de 
1968 hi ha 98 entitats amb 14.518 
federats i 30.646 persones inscrites.

Aquesta evolució creixent de l’asso-
cionisme excursionista es va donar 
en un context que durant bona part 

del període estudiat va intentar evi-
tar l’atomització del fet excursionis-
ta.

En alguns moments la creació de 
nous centres excursionistes va 
ser difi cultada expressament pels 
rectors del nou règim; en altres el 
debat públic es va centrar en la 
necessitat d’unir entitats fi ns llavors 
independents que duien a terme 
les seves activitats en un mateix 

LES ENTITATS  
QUE SOBREVISQUEREN

marc geogràfi c. Aquest procés 
d’atomització es va dur a terme 
malgrat l’interès de certs federatius 
i de les juntes d’alguns clubs 
per evitar l’increment d’entitats 
excursionistes al nostre país.

Onze anys més tard (1968), en 
el mateix sentit el president de 
la Federació (Francesc Martinez 
Massó), exposava que hi havia 
hagut uns 500 casos nous de clubs 
que havien demanat l’admissió a la 
F.C.M., però que aquesta els havia 
estat denegada perquè estaven en 
llocs on ja hi havia altres entitats 
i així s’evitaven duplicitats. Malgrat 
tot, la xifra de 10 noves entitats 
admeses l’any 1967 ens parla del 
dinamisme del fet de l’excursionisme 
català dels anys seixanta.

Amb aquestes dades a la mà, parlar 
d’entitats que sobrevisqueren al 
confl icte és una mica agosarat. 
Més aviat caldria parlar d’entitats 
que es reorganitzaren abans i altres 
que, per diverses raons, ho feren 
més tard. Vist des d’aquest punt de 
vista, el nou règim estava ajudant, 
encara que no ho reeixís en absolut, 
a consolidar un model excursionista 
que volia evitar l’atomització en 
iniciatives individuals i localistes.
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L’EXCURSIONISME SOTA CONTROL 
El control estatal a les entitats ex-
cursionistes no es devia tant a les 
seves activitats de tipus esportiu 
(aspecte aquest que en força casos 
va ser potenciat), sinó més aviat per 
la seva capacitat per crear un estat 
de consciència col·lectiva contrària 
al nou règim i als seus principis més 
importants. Acabar amb l’excursio-
nisme no semblava factible ni tam-
poc desitjable: el que es pretenia 
era enquadrar-lo en un nou marc i 
així poder-lo controlar millor. D’aquí 
la supressió de la Federació de l’En-
titat Excursionista de Catalunya i la 
posada d’entrebancs a la creació de 
noves entitats. I d’aquí tot el pro-
cés de control vertical que s’anava 
establint en el nou context excur-
sionista. 

L’any 1957 apareix un altre cas in-
teressant, quan es produeix una 

denúncia contra el Centre Excursio-
nista de Banyoles. Un comissari de 
la Falange havia denunciat l’entitat 
per “rojos separatistas y desafectos 
al régimen”, l’acusació que sembla 
que s’originà per l’ús del català en 
el seu butlletí era molt greu. De se-
guida tres socis de l’entitat van anar 
a veure el Governador Civil de Giro-
na i el tema quedà paralitzat.

Els clubs estaven sotmesos a impor-
tants processos de control social. 
Una darrera forma consistia en la 
possibilitat que a les juntes i as-
semblees de les entitats hi assistís 
sense previ avís un delegat gover-
natiu. (Francesc Romà i Casanovas)

Afortunadament avui dia els centres 
excursionistes com totes les altres 
entitats a Catalunya gaudeixen de 
llibertats democràtiques i a més són 

molt nombrosos; podríem dir que 
a cada municipi amb una població 
de més de 1000 habitants hi ha un 
centre excursionista i que aquests 
ofereixen variades activitats tant 
culturals, d’esbarjo, com esportives.

Les escoles de poblacions rurals 
haurien d’ésser el cultiu d’iniciar-se 
en el món de l’excursionisme, totes 
les instal·lacions són fetes; només 
cal tenir els camins nets i senyalit-
zats i una voluntat per part de mes-
tres i dels pares i mares per donar 
a conèixer als infants l’entorn del 
territori on viuen que segur que està 
ple de patrimoni,  d’història, de fau-
na i de fl ora.

                            

  Joan Padrosa

L’ESPERANÇA, ENCARA
En la meva donzellesa

ja et portava dins el pit, 

Esperança, Confiança,

moviment de l’esperit!

“Sempre invoca l’esperança”

-diu un crític- “i de què?”

Mai no m’he sentit ben sola

que Esperança vol dir Fe.

I la casa se’m fa ampla

quan aquest vent s’hi expandeix,

alades paraules sento

veig l’arbre que refloreix. 
     

         Clementina Arderiu (1889-1976)
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Al Memorial que trobem al mirador del Balcó de l’Empordà hi fi guren els 
noms dels 21 soldats palauencs que van morir durant la confl agració. 
D’aquesta nòmina tres pertanyen a la quinta del biberó. Un d’ells és 
en Pere Parxès Pagès, nascut el 19 de juliol de 1919, fi ll d’en Jaume 
Parxès Macau i la Margarita Pagès Mercader; la seva germana Teresa 
era quatre anys més gran. Eren de cal Músic i vivien al carrer Roses. 
En Pere i la Teresa van quedar orfes de pare de ben jovenets, ja que en 
Jaume va morir als 29 anys.

En Pere era un noi obert, bromista, amb moltes ganes de treballar per 
casar-se amb la xicota (Catalina Turró  Isaac) i prosperar com a pagès.  
En una carta a Jaume Roca de l’11 de juliol de 1937, un any després 
que esclatés la guerra, en Pere lamenta la temporada trista que es viu 
a Palau perquè ja eren més de trenta els joves que havien marxat al 
front (“penses que avui són ells, demà nosaltres”). El seu torn arribà 
el 10 març de 1938 (era de la lleva del 40), quan l’Ajuntament li envià 
l’ordre de reclutament. Embarcats en un camió sense saber on anaven 
van aterrar al Collell a les cinc de la tarda del dia 12 –data de la seva 
primera lletra–, on els esperaven els de la quinta del 29. Les primeres 
impressions no podien ser més encoratjadores (“és un edifi ci molt 
bonic i molt gran”) i nutritives (“mig xusco per cadascú, i després el 

Quinta del Biberó fou el 
nom que van rebre les 
lleves republicanes del 
1938 i 1939 durant 
la guerra civil espanyola, 
mobilitzades pel president 
de la Segona República, 
Manuel Azaña, a fi nals 
d’abril del 1938. 
En aquell moment havia 
començat l’ocupació 
franquista de Catalunya i 
l’Exèrcit Nacional 
havia atacat Lleida, 
Gandesa, Balaguer, 
Tremp i Camarasa. 
Eren nois de 17 i 18 anys 
que encara no havien 
fet el servei militar 
(no l’havien de complir 
fi ns el 1941; de fet, 
segons la llei republicana 
la majoria d’edat es 
complia als 23 anys 
en un noi, o als 25 
en una noia).  
L’expressió “quinta del 
biberó” s’atribueix 
a la ministra 
Frederica Montseny, 
qui en conèixer la notícia 
d’aquest reclutament va 
exclamar: “Disset anys? 
Però si encara deuen 
prendre el biberó”. 
El fet esfereïdor va ser 
que en comptes de cobrir 
tasques auxiliars a la 
rereguarda 
van ser enviats 
al front amb una pèssima  
instrucció militar. 
Una barbaritat més 
en temps de convulsions 
bèl·liques.

CARTES des de la 
MALEÏDA GUERRA

El testimoni  d’un soldat palauenc 

de la quinta del biberó
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ranxo, ens han donat unes llenties molt bones”). Els de 
Palau s’aplegaven per dormir junts a l’església. Formant 
part de la 12ª Compañía del Collell va aprendre a agafar 
el mosquetó i disparar-lo. A la tercera carta (30-3-38) 
en Pere sembla estar infl amat d’un ardor guerrer: “Cada 
dia perdem terreny que pel que sembla ja estan [l’exèrcit 
nacional] molt a prop de Catalunya, però quan nosaltres 
hi anirem els matarem a tots.”

El mes d’abril és un període de frenètiques mobi-
litzacions. Les primeres jornades la 12ª Compañía es 
troba a Olot (on hi havia un camp d’instrucció), el dia 
9 a Girona, uniformats i a punt de traslladar-se a una 
nova destinació –Incidències–, que no sap el que és 
però que suposarà anar al front (“serà mala sort!”). El 
dia 11 escriu des de l’estació de Barcelona, esperant 
el tren que els durà a Cervera, a vint kilòmetres de 
les trinxeres, un viatge de 130 km que gairebé tota la 
colla de Palau (faltava en Casanovas) van fer contents i 
animats. Després sabrem que els cinc palauencs s’havien 
fet una fotografi a vestits de caqui que enviaria més tard 
des de la capital de la Segarra. Aquí, prop del front, 
sentirà les primeres canonades i sol·licituds de fer-se 
voluntaris per anar a les trinxeres. De Palau n’hi van 
anar dos: José Luyo, amb fusell metrallador, i Jaime 
Casanovas, artiller. A Prats de Noia (?) arribaren dos 
palauencs més, en Fermo i en Raimundo, que deien que 
serien també metralladors. En Pere té assignat el servei 
de cura, neteja i alimentació de bestiar de càrrega 
(“tinc una poltra molt mansa i bonica”) i del transport 
de queviures i municions als llocs inaccessibles amb 
camió. En dues cartes successives (23 i 28 d’abril) des 
de les Borges Blanques tranquil·litza la família, perquè 
ells no han d’anar a les trinxeres, només a mitja hora 
(dos kilòmetres) del foc i l’únic perill per als carreters és 
l’aviació, però ell ja ha après la manera de posar el cos 
a terra i evitar que “et rebentin el ventre”.

La seva destinació és la 144 Brigada Mixta 44 Divisió 
574 Batalló CCB Base 8, Máquinas de acompañamiento. 
Prop de Lleida, instal·lat en una casa de pagès reitera el 
seu optimisme en el seu diari: “Al matí anem a pasturar 
el bestiar, i després pots anar a dormir tota la tarda. 
Quina vida més tranquil·la per estar en la guerra”.  
“No sembla que aquesta guerra pugui durar perquè 
avui han arribat molts homes de les quintes 22, 23, 
24, 25, 26 que ja semblen els nostres pares [...] ens 
han portat bones notícies que demà s’ha d’acabar, per 
a nosaltres si és veritat haurà estat una excursió”.  I de 
gana poca, perquè la teca era abundant: cafè amb llet 
al matí, mongetes, cigrons i carn d’ovella per a la resta 
d’àpats. A més, els paquets postals no escassejaven 
amb llonganisses i botifarres, que compartien amb 

l’Isidro i la resta de la colla de Palau. L’únic però era 
haver de banyar-se per matar els nombrosos polls, i la 
manca de tabac, paper de fumar i pedres d’encenedor, 
que seria reparat en paquets posteriors juntament amb 
melmelada, sardines, alls per fer torrades i bon vi.

De la resta del dietari del mes de maig en Pere fa constar 
que dels dotze “biberons” que van sortir de Palau n’han 
quedat cinc al poble d’on no se separen mai, i dóna 
informació d’altres (“L’Isidro ha marxat al front, en Calo 
s’ha fet voluntari, he rebut carta del camarada Guday”).

El dietari del juny comença amb rumors –que no es 
compleixen– que podran anar a Girona (“han sortejat 
per donar permisos però no ha tocat cap a ningú de 
Palau”). La seva estada al poble de Torrebesses (al 
Segrià) s’eternitza, de fet no conclou fi ns que marxa al 
front a fi nals de juny. La dispersió dels soldats palauencs 
cada cop es fa més gran (“Guday està a Granadella”, 
“Isidro sempre amb el metge per la vista”, “Narciso es 
troba a les trinxeres”, “En Firmo ja és a la província de 
Lleida”, “On són en Jose de la Beba i els altres?”). En 
Pere té notícies desagradables del que està passant prop 
de Palau, de l’arribada d’avions feixistes al poble veí, de 
la caiguda d’un caça republicà en terrenys de la Torre, la 
qual cosa –afi rma- demostra que no hi ha censura a les 
cartes. Els seus relats  van plens de missatges balsàmics 
(“la meva vida és molt bona, que no haig de fer guàrdia, 
i jo cada dia a les 10 ja sóc a dormir”, “Estem en una 
brigada de xoc, que és el millor per nosaltres perquè 
només et toca un dia o dos i després a descansar”, “En 
aquest front hi ha molta calma, no sembla que sigui 
el front”). La seva feina segueix essent la de transport 
de subministrament. L’únic afegit d’instrucció militar 
consisteix en la neteja d’un morter, que comparteix amb 
l’Isidro, en Luis i en Juan, i la d’un fusell pesant que 
hauran de provar per fer tir al blanc.

Un xic de tot
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Quan marxa de Torrebesses en Pere és l’únic de Palau 
que s’ha quedat fent d’acemilero. La feina de transport 
al front a bestiar de càrrega es fa a la nit, i a les quadres 
i intendència fa amistat amb atzemblers de Sant Pere 
Pescador i de Marzà. Les nou cartes del dietari del 
juliol, des del front, no minven el seu optimisme (“Estic 
encantat de la vida, a la cuina amb els cuiners”, “Aquí 
hi ha unes coves on no ens pot arribar a tocar l’aviació”, 
“En quatre dies he sentit dotze trets”, “Et pots passejar 
per les trinxeres i no passa res”). A més, ha sentit rumors 
que el 10 de juliol es trobaran Negrín i Franco per arribar 
a un acord (“Quina sort que s’acabés aquesta maleïda 
guerra!”). La seva aparent indolència li permet guardar i 
engreixar amb blat una perdiu que canta molt dins d’una 
gàbia de canaris i que vol emportar-se a Palau quan tot 
acabi. Visita als vespres els companys de Palau a qui fan 
treballar a la nit. El 14 de juliol sent que hauran d’anar a 
Tortosa perquè es pugui donar permís als veterans, però 
el dia 19 escriu que a fi nals de mes aniran a rereguarda i 
si troba un retratista al poble es farà una fotografi a amb 
el mul (“perquè vegeu que estic més gras que a casa”).  
Hi ha un component de nostàlgia i desànim, però, en 
aquesta mateixa lletra

          “L’altre any la diada d’avui encara la vaig passar 
al vostre costat, ja feia un any de guerra, però avui ja fa 
dos anys i encara no se sap quan acabarà. Que joiós serà 
aquest dia quan s’acabi aquesta maleïda guerra.”

Les dues darreres cartes forçosament havien de ser 
planyívoles i preocupants per a la Margarita i la Teresa, 
tot i que en Pere no va deixar d’intentar alleujar-les i 
fer-se el valent fi ns el darrer minut.

       “A la quinta hi ha mols malalts, l’Isidro té una 
mica de mal de cap i tot ve de l’aigua, la fruita i el sol.”         
(23 juliol)

     “Em trobo a l’hospital d’Arbeca, una mica lluny, 
potser m’hi estaré uns quinze dies perquè tinc una mica 
de febre, vosaltres no m’escriviu a cap adreça i encara 
que trigueu sis o vuit dies [a rebre notícies d’ell] que 
això no us estrany, i no patiu que es porten molt bé, així 
que no heu de patir per mi. [...] L’Isidro també està en un 
hospital prop del meu.” (28 juliol)

Un escrit del jefe de la 144 Brigada Mixta-44 División, 
de data 10 de setembre de 1938, certifi cava que el 
soldat Pedro Parxes Pages havia mort el dos d’agost a 
l’Hospital Militar de Vallfogona de Riucorb [municipi de 
la Conca de Barberà al límit amb la comarca d’Urgell] a 
conseqüència de febres tifoides, malaltia adquirida en 
campanya. Prèviament, i en resposta a una carta del 
5 d’agost de la Margarita Pagès Mercader, el director 

d’aquell hospital –que havia notifi cat  per telegrama la 
mort d’en Pere a la família–  ratifi cava la causa de la 
defunció, expressava novament el seu condol i informava 
que el cos havia rebut “sepultura en el Cementerio 
Municipal de este pueblo, sin que sea posible por el 
momento el traslado de sus restos a esa, por razones 
sanitarias.” (carta del 10 agost de 1938).

La causa de la defunció del nostre jove soldat va tenir 
un to premonitori en un dels consells de la seva mare 
en una de les primeres cartes. “Beu vi, no beguis molta 
aigua, que és plena de microbis”. El 22 de maig en Pere 
va rebre la primera injecció contra el tifus (“que encara 
no m’ha fet res, potser les altres perquè ens han de 
donar dos més”). El 25 de juny la segona, al braç, “que 
per ara no em fa ni una mica de mal però als altres sí 
perquè els han punxat a l’esquena”. De la tercera dosi no 
arriba a parlar. És un fet prou conegut que malalties com 
el tifus i el paludisme van omplir hospitals de campanya 
i hospitals d’infecciosos durant la guerra. 

Els “biberons” van viure una segona guerra paral·lela: 
sobreviure a l’enyorança de trobar-se lluny de casa i 
apaivagar el sofriment dels seus familiars. Les nom-
broses cartes i postals d’en Pere a la seva mare i 
germana mostren la preocupació que sent havent-les 
deixades soles angoixades pel seu destí. En Pere reitera 
les mateixes fórmules d’encapçalament  i comiat, insis-
tint sempre que no cal patir per ell, que està bé de salut 
i en alguna ocasió –amb molta candidesa– manifesta 
que les seves noves vivències semblen com si es tractés 
d’una excursió. Presumeix de menjar bé, d’estar tan gras 
que no el reconeixeran de tornada, que no cal amoïnar-
se pels diners (ell envia girs de la paga mensual de 
soldat, 300 pessetes), que dorm bé (encara que sigui en 
pallers, a camp ras o en somier com si fos un burgès).  
Qualsevol lloc i hora són bons per confortar la família 
amb epístoles llargues, curtes, amb defi cient cal·ligrafi a 
quan escriu amb poca llum a la nit, fi ns i tot quan fa una 
imaginària de dues hores, canviant de color de tinta (“el 
vermell  m’agrada”).  En Pere sembla més preocupat per 
sostenir l’abatiment i donar força, coratge i esperança 
a les seves estimades (aquí podríem  incloure la seva 
xicota Catalina) que per la seva sort en el front. Hi ha 
línies d’eufòria en alguns comiats (“Visca jo i tothom!”, 
“Visca la República!”, “Visca Palau-saverdera!”).  No es 
pot saber del cert fi ns a quin punt era del tot sincer en 
les seves manifestacions, ja que la correspondència, tant 
la que entrava com la que sortia, passava per la censura, 
així que confi dències i comentaris sobre el veritable 
estat d’ànim dels soldats no l’haurien superada.

Un xic de tot
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Un xic de tot

A les seves cartes són abundants les notícies a 
permisos que no arribarien mai, les indagacions 
sobre assumptes agrícoles del poble, preguntes 
sobre la salut de familiars i coneguts, el 
desig d’un feliç retrobament quan la maleïda 
guerra acabés. En terres lleidatanes observa  
l’agricultura que li recorda l’empordanesa d’oli-
veres, ametllers, vinya i cereal. En temps de 
sega es rebel·la contra la notícia que la mare 
hagi de fer de jornalera.  La calor forta de 
l’estiu i les mosques li recorden que aviat serà 
temps de verema i s’alegra que la família hagi 
pogut sulfatar i salvar els raïms que assegura 
que podrà tastar, perquè preveu retornar aviat. 
Se n’alegra que les patates hagin estat collides 
i que la mare i la germana hagin fet 100 kg de 
sabó. Les súpliques demanant a la família que 
no estalviïn per ell i que mengin són constants, 
fi ns i tot presumint de no saber què fer amb 
tants diners com porta al cim. Hi ha un element 
de solidaritat i companyonia important: molts 
soldats no sabien llegir ni escriure, i són els 
camarades més lletrats qui els auxiliaven a 
mantenir el contacte amb els familiars. A les 
cartes del juny en Pere s’enorgulleix de ser qui 
rep més notícies del poble (“tots estan vuit 
o deu dies sense, i jo no puc passar més de 
tres o quatre sense saber res de vosaltres”), 
de vegades el seu correu serveix d’enllaç 
(“Juan de Cordera fa dies que no sap res de la 
seva mare, li direu que està amb nosaltres en 
perfecta salut”).

En Pere Parxès Pagès va ser un més 
dels 30.000 joves anònims que van 
veure truncada la seva adolescència 
pel trauma terrible de la guerra. Molts 
com ell no van sobreviure, aquesta va 
ser també la fi  dissortada d’altres dos 
biberons palauencs: Narcís Barceló Fà-
brega (de la lleva del 41, mort als 17 
anys a Villalba), i Josep Macau Serra 
(lleva del 40, mort als 19 anys a Valèn-
cia). Gràcies a la fervorosa conservació 
de les seves cartes per part de la fa-
mília* el seu periple de quatre mesos 
i mig sense retorn no ha quedat ente-
rrat dins de l’enorme calaix històric de 
l’oblit.

                              

 J. L. Bartolomé

Darrera carta d’en Pere Parxès (28-7-38)

*El plec de correspondència i altres documents m’ha estat facilitat per la 
seva neboda, Anna Roca Parxès, a qui agraeixo la confi ança i deferència 
per poder-la estudiar. He optat per reproduir en català els fragments de les 
seves cartes. En Pere feia molt bona lletra, com era costum a l’època, però 
la seva ortografi a en castellà era força rudimentària, amb abundants mots 
i girs catalans, que era la llengua amb la qual pensava i sentia.
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Llibres per estimar la terra

GUIA DEL MEGALITISME DE L’ALT EMPORDÀ
Vicenç Armangué i Ribas
Impremta Pagès, 2015 (163 pàgines)

Aquesta nova guia –resultat de nombroses hores de treball de camp rigorós–  té la 
intenció de difondre el nostre patrimoni megalític i socialitzar el seu coneixement. La 
informació sobre les diferents rutes i monuments és actualitzada i precisa, amb l’afegit 
d’haver geoposicionat cadascun dels megàlits. Ja no ens hi podem perdre!

SEGREST A L’ALBERA
Joan Vergés i Pineda
Edició de l’autor, 2015 (258 pàgines)

És admirable la capacitat de l’autor espollenc de desenterrar històries reals del seu poble 
com aquesta, on narra el segrest de l’hereu Coderch per part d’un escamot de carlins el 
mes d’agost de 1848. Un segrest que conduiria a la pèrdua de la seva hisenda a través 
d’un matrimoni poc convencional amb la vídua de Mascort.

VIURE EN UNA PARRÒQUIA CATALANA BAIXMEDIEVAL.                     
Pedret i Marzà (1285-1348)
Josep Maria Gironella i Granés
Ajuntament de Pedret i Marzà. Diputació de Girona (188 pàgines)

Dos anys de recerca del jove historiador de Castelló d’Empúries han servit per donar 
resposta a moltes de les preguntes que els marzanencs es formulen sobre el seu passat, 
l’organització social i les seves formes de vida pagesa de fa set segles.

MAR DE TOTS. Viatge literari pel Cap de Creus
Carles-Jordi Guardiola
Diputació de Girona. Col·lecció Josep Pla, 1913 (161 pàgines)

Com explica l’autor al pròleg, aquest és un llibre “nascut de la passió per aquesta terra”. 
En una tria de més de quaranta autors, en vers i en prosa, ens proposa una aproxima-
ció al paisatge i als llocs del Cap de Creus a través de les corresponents descripcions 
literàries. Un llibre de lectura estimulant per acompanyar-nos per les passejades als 
pobles i geografi a costanera que tenim ben a prop.

EINES I FEINES DE PAGÈS
Llorenç Ferrer Alòs
Figueres. Brau edicions, 2013 (2ª edició 2015) (139 pàgines)

Un retrat viu de la pagesia tradicional, del llegat d’eines per fer les principals activitats 
agrícoles i ramaderes: cereals, vinya, arròs, oli, bosc, pastura, pastors, transport, hort... 
Un llibre molt ben il·lustrat amb dibuixos dels utensilis i imatges d’època, i un sugge-
ridor llistat dels 44 museus de la pagesia que cal visitar escampats arreu de Catalunya.
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Una estrella cau al prat,Una estrella cau al prat,
una flor s’ha esbadellat,una flor s’ha esbadellat,
tot belant juga el ramattot belant juga el ramat
amb la rossa macaruia.amb la rossa macaruia.

Al·leluia, cor lassat!Al·leluia, cor lassat!
Al·leluia, Déu és nat! Al·leluia, Déu és nat! 
Al·leluia, món gebrat!Al·leluia, món gebrat!

Al·leluia!Al·leluia!

Cap herbei té tenebror,Cap herbei té tenebror,
ni cap déu fa el ploricó;ni cap déu fa el ploricó;
no hi ha fred ni tremolor,no hi ha fred ni tremolor,
que un pas d’ala se n’ho duia.que un pas d’ala se n’ho duia.

Al·leluia en tot racó!Al·leluia en tot racó!
Al·leluia en tot dolor!Al·leluia en tot dolor!
Al·leluia al pecador!Al·leluia al pecador!
 Al·leluia! Al·leluia!

A Betlem van els infants,A Betlem van els infants,
i els amics dant-se les mans,i els amics dant-se les mans,
i els promesos i els germans,i els promesos i els germans,
i la vella en sa capuia.i la vella en sa capuia.

Al·leluia, vianants!Al·leluia, vianants!
Al·leluia en nostres cants!Al·leluia en nostres cants!
Al·leluia, catalans!Al·leluia, catalans!
 Al·leluia! Al·leluia!
                                                   Josep Carner (1884-1970) Josep Carner (1884-1970)

EL RÚSTIC 
VILLANCET



Espai de cuina
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Ingredients per a 4 persones:
36 Calçots

Salsa romesco:
100 grams ametlla torrada

1 nyora
Pebrot escalivat vermell + màniga pastissera

Oli d’oliva, sal i pebre
Brandada de bacallà:

400 grams de bacallà al punt de sal esqueixat
100 grams ametlla torrada

Oli d’oliva: un bon raig
Una mica de llet + màniga pastissera 

Preparació:
*Agafarem els calçots nets i els emboliquem 
amb paper d’alumini i els posem al forn 15 – 20 
minuts a temperatura 170 ºC.

*Per fer la salsa romesco:
Agafem el pebrot escalivat, la nyora, les amet-
lles i l’oli d’oliva amb un pols de sal i ho tritu-
rem ben triturat que quedi una salsa cremosa.

*Per fer la brandada de bacallà:
Posem el bacallà esqueixat al punt de sal, les 
ametlles, una mica de llet i l’oli i ho triturem tot 
fi ns que quedi una pasta melosa.

Presentació del plat:
Posarem salsa romesco al fons del plat amb 
ziga-zaga. 
Col·locarem tres calçots, al damunt i la 
brandada de bacallà pel cim amb ziga-zaga. 
Podem fer-hi tres pisos, o sigui 9 calçots per 
cada persona.

BON PROFIT........

CALÇOTS amb 
brandada de bacallà

Entreteniments

TEST DE LECTURA
Si heu llegit atentament les diferents seccions d’aquesta re-
vista, podreu respondre les vint preguntes següents.

1. Nom de l’artista que va fer el dibuix de Can Casanovas al 
nº 20 de Saverdera XXI (8 lletres)
2. Coma que es troba a Vilajuïga 
(el lloc de càstig de les ànimes dels morts) (6)
3. Un dels paratges emblemàtics del Parc Natural del Cap 
de Creus, també un municipi navarrès (6)
4. Nom de l’institut on es pot estudiar el CAFEMN (11)
5. Lloc on realitzen les classes d’hípica els estudiants 
del CAFEMN (10)
6. L’àlias d’Antoni Cardó (5)
7. Cognom de l’home perdonat pels pares de Caterina Saló 
per haver-la prenyat (8)
8. Nom de la gosseta d’en Xavier Turró 
(també cantant i actriu nord-americana) (8)
9. Nom d’una discoteca famosa a Roses els anys 70 
(també d’un pintor malagueny) (7)
10. Ciutat de naixement de l’arquitecte noucentista 
que va projectar l’escola de Palau (9)
11. Municipi on treballava d’agent de duanes el polític 
Martí Inglès (7)
12. Nom actual del carrer abans batejat Martí Inglès (3)
13. Guia de l’Alt Empordà escrita per Vicenç Armangué  (11)
14. Cognom de l’hereu terratinent d’Espolla 
segrestat pels carlins el 1848 (7)
15. Escriptor que descrivia les construccions de 
pedra seca com “jardins de pedra” (8)
16. Nom del dolmen reconvertit en barraca (9)
17. Nom de la mare d’en Pere Parxès Pagès (9)
18. Cognom de la ministra a qui s’atribueix l’expressió 
“quinta del biberó” (també nom d’un massís muntanyós) (8)
19. _______________de Riucorb, municipi de la Conca 
de Barberà on va morir Pere Parxès (9)
20. Reina de les fades al poema èpic 
“Canigó” de  Jacint Verdaguer (9) 

SOLUCIONS:

8. Doris Day 
9. Picasso  
10. Barcelona
11. Portbou  
12. Nou  
13. Megalitisme 
14. Coderch 

15. Josep Pla
16. Mas Bofi ll 
17. Margarita 
18. Montseny 
19. Vallfogona 
20. Flordeneu

1. Filomena 
2. Infern 
3. Tudela 
4. Illa de Rodes 
5. Aiguamolls
6. Serra  
7. Agramunt

RESULTATS
16-20    Ets molt bon lector 
10-15    Pots millorar la teva concentració 
 0-9      Has de tornar a llegir la revista



FLORDENEU
La meva ànima encara inquieta serpenteja per corriols de boscúria prima

Voltats de megàlits que broden els llençols verds d’un antic castell de llegenda.

Deixo enrere la cova penitent de l’ermità pilós dels goigs en la meva partença

On he plantat cendra viva d’un cos que arrelarà dins l’entranya de la fullaca.

Un oreig suau i càlid m’empeny a vol d’ocell ara cap al pic de la cresta blanca

Fent drecera sense treva per les clapes de la boira d’aquesta tarda silenciosa.

Entre solc i solc d’aquest joc de penyores es dilueix i mor la vostra tristesa:

A la nit exhalaré un darrer sospir a la cort fetillera de la reina de les fades.

José Luis Bartolomé
Al nostre amic Àngel Roig i Turró, in memoriam

Col·labora:Col·labora:


