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Tot el que descobrim és bell i agrest,
fosc en l’origen, però clar en la forma, 
perquè en la forma creix i s’interroga.
Dels ulls estant, tots els secrets són dòcils, 
dòcil l’espai en què els somnis s’exalten
i fecunden el goig i l’esperança,
i dòcil també el riu d’aigües profundes
que ens vincla joncs al fons de la mirada.

Visible a molts miralls, la vida, lenta,
s’escriu a si mateixa en els propòsits
i s’esborra en la por i les defallences.
Només pel foc del desig i l’espera
l’esclat de tot en tot es justifica.
Només pel foc, només amb foc,
cremant-nos,
podem mirar la vida cara a cara.

           Miquel  Martí i Pol

“POEMA 1”
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El núm. 24 de la nostra revista suposa un canvi d’estil promocional 
notable respecte a tot el que s’havia fet fi ns ara. Agraïm de tot cor la proposta 
i oferiment d’espais de l’ajuntament per brindar Saverdera XXI al públic 
abans de fer-la arribar a les mans dels nostres lectors vilatans i forasters. 
La presència d’alguns col·laboradors i les seves breus explanacions sobre 
els continguts dels seus articles pot resultar estimulant per encetar un petit 
diàleg previ a les lectures de les planes en qüestió.

Intentem disposar d’un nombre de col·laboracions cada cop de caire més 
divers, i ens agradaria que el pluralisme es notés amb força especial entre 
els palauencs inquiets que tinguin ganes de relatar aspectes del nostre 
patrimoni cultural d’ara i d’abantes, les seves opinions respecte a la vida 
social del poble... També acceptarem de molt bon grat la col·laboració 
passiva en forma de cessió retornable de documents o fotografi es que 
puguin tenir un interès rellevant de publicació.

‘Pluralisme’ és un mot que forma part del diccionari de la nostra associació. 
En darreres editorials no ens hem cansat d’insistir sobre la importància 
de la cordialitat i el respecte que han de presidir la relació entre veïns i 
entitats que puguin tenir diferents ideologies o punts de vista, darrerament 
centrades en el tema monogràfi c del Procés català. El nostre posicionament 
de suport  com a membres de la junta és clar, el valorem en positiu i 
participem en tots els petits actes puntuals de reivindicació, aplaudim la 
mostra en espais públics de llaços de solidaritat amb persones injustament 
engarjolades. Aquest ha estat un símbol històric arreu de molts països i al 
qual no tenim obligació de renunciar. Les manifestacions ideològiques en 
forma de grafi tisme és un punt més discutible, sobre el que podem opinar 
però que no ens correspon resoldre.

Els esdeveniments des de la diada de l’1 d’octubre de 2017 fi ns al moment ac-
tual tenen títol de pel·lícula: L’any que vam viure perillosament (Peter Weir, 
1982).  Desitgem que el diàleg sincer i sense reserves de les administracions 
polítiques de l’estat i les catalanes fructifi quin i que algun dia no gaire 
llunyà puguem parlar del fi lm Els anys que viurem meravellosament, que 
per ara no té un director i un càsting interpretatiu defi nitius.

Esmenes del núm. 23: A la pàgina 29 on diu “El juny de 2007” hauria de dir “El juny de 2017”.
La inclusió de la foto del castell de Sant Ferran a la pàg. 32 no va ser intencionada.
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Visible a molts miralls, la vida, lenta,
s’escriu a si mateixa en els propòsits
i s’esborra en la por i les defallences.
Només pel foc del desig i l’espera
l’esclat de tot en tot es justifi ca.
Només pel foc, només amb foc,
cremant-nos,
podem mirar la vida cara a cara.

           Miquel  Martí i Pol
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Segons la Gran Enciclopèdia Catalana un ‘antropònim’ 
és un “Nom propi de persona. Són antropònims els 
noms que designen pròpiament l’individu (prenoms), els 
que n’indiquen la família (cognoms o llinatges) i els que 
el designen per al·lusió a una circumstància extralegal 
(malnoms).” En aquest petit estudi ens acostarem al 
signifi cat d’alguns cognoms (‘llinatge’ és més emprat 
en altres àrees catalanoparlants) amb una sòlida i 
mantinguda presència en la història del poble, que 
destaquem en negreta.

Els cognoms tenen el seu origen a l’Edat Mitjana, per 
la necessitat de diferenciar a més d’una persona amb 
la mateixa onomàstica, i el més freqüent era emprar 
l’ofi ci com a element discriminador (Joan el teixidor > 
Joan Teixidor). D’aquesta mena conservem a Palau els 
llinatges Ferrer, Guanter, Mercader i Pagès (del llatí 
pagensis: el que treballa la terra). El segon cognom 
podria procedir del nom personal germànic Wanther.

Molt abundós és el capítol de cognoms derivats 
d’accidents geogràfi cs, hidrogràfi cs, o del relleu: 
Buscató, Canals, Caussa, Claperols, Clos, Font, 
Muntada, Puig, Pujol, Roca, Serra, Padrosa, Sot. 
Buscató prove de ‘bosquetó’ (bosc petit), Canals és el 
plural de ‘canal’, la cavitat per a la conducció d’aigües, 
Claperols és el diminutiu de ‘claper’ (munt de pedres, 
o bé tros de terra de vegetació diferent), Muntada és 
sinònim de ‘pujada, costa’, Padrosa / Pedrosa deriva 
de ‘pedrós’, tot i que també es considera com a llavor 
etimològica la planta crucífera de fl ors violades, que sol 
fer-se entre pedres. Provenen del llatí, Clos (clausum: 
camp tancat), Puig (podium: elevació petita) i Pujol 
(podiolum, diminuti de podium: muntanyeta). Sot vol 
dir ‘clot’, ‘clotada’, o podria derivar-se del llatí saltus:
boscatges, pasturatges, deveses. Caussa prové del 
francès ‘causse’ (altiplà calcari).*

Amb el món agrícola i la natura estan emparentats Furcat
(variant de Forcat: peça davantera de l’arada d’un sol 
animal), Mallol (vinya jove, del llatí malleolum), Ortensi
(del llatí Hortensius: que cultiva l’hort), Sivecas (variant 
de Sibecas, de ‘xibeca’, el nom d’un ocell), Trull / Trulls 
(del llatí torculum: molí d’olives). Del món animal tenim 
Cargol (el mol·lusc terrestre), Cervera (llatí cervaria: lloc 
on abunden els cèrvols), i tal vegada Guday, si donem 
preferència a l’etimologia que el relaciona amb ‘godall’ 
(porc petit) en comptes d’un patronímic, que aporta 
diverses possibilitats com la del llatí Guallus. Dels noms 
d’arbres tenim Freixa / Freixe, Nogué / Noguer, Olivet,
Oliveras / Oliveres, Roura / Roure. Aulet prové del llatí 
ilicetum (alzinar). 

ANTROPÒNIMS PALAUENCS

Conservem cinc cognoms locatius que tenen a veure 
amb l’ambit domèstic: Casanovas / Casanoves (casa 
nova, cases noves), Caselles / Casellas (casa petita), 
Cortada (conjunt de corts rústiques, de ‘cort’: corral), 
Sala (del germànic Sal/ Saal: edifi ci, saló), Soler (del 
llatí solarium: sòl, terreny del qual era propietari el 
portador). Vila (el cognom català més prolífi c fi ns el 
2016), procedeix del llatí villa, una casa de camp o de 
pagès, que ha donat lloc a molts topònims de pobles de 
la nostra comarca.

Tenim cognoms que es desprenen de noms personals 
en diverses llengües: Bret provindria del nom masculí 
llatí Brittus; Deusedas hauria estat el nom del cavaller 
templari francès Gaillard de Diusaide, batejat Gaillard de 
Diosayuda en territoris castellans, Deusedas / Deusedes 
a les ciutats de Barcelona i València. Donat era un nom 
propi d’homes (Donata en femení), i hauria esdevingut 
una fórmula natalícia (‘Donat per Déu’), Guillot és el 
diminutiu del francès Guillaume, o tal vegada un nom 

JLuis
Resaltado
diminutiu
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personal del gòtic Wisila, que també donaria Guisla. 
Isach / Ysach és un personatge bíblic (Isaac, en hebreu 
‘noi alegre’), Massot és el nom personal àrab Mas’ud 
(el poble valencià de Benimassot vol dir ‘fi ll de Massot’), 
un arabisme en voga des de temps antics pel signifi cat 
de bon averany (“l’afortunat”). Molt important en la 
genealogia dels cognoms va ser al segle XVI el dictamen 
del Concili de Trento, segons el qual només es podrien 
imposar noms de sants de l’ortodòxia romana. Aquesta 
manera de lluitar contra l’expansió del luteranisme 
en països amb santoral catòlic va provocar que es 
perdessin noms germànics no santifi cats prèviament, 
conservant-se els ja santifi cats (sant Ricard el Pelegrí, 
sant Albert Magne,..). Els noms vetats, tanmateix, es 
podrien emprar com a llinatge: Ayter  / Aiter (Aechter: 
‘curós, atent’), Berta (nom de dona: ‘brillant, famosa’), 
Espelt (Speut: ‘llança porquera’), Guday / Goday, 
del nom Gaudald (Gaut, nom d’un semidéu, i ald: 
governant) comparteix l’ortografi a en almenys deu 
països, també podria procedir del sobrenom Godall (fi ll 
de la Goda); Imbert / Ymbert (Imbert, podria signifi car 
‘brillant, lluminós’), que també trobem a França i 
Anglaterra;  Ramis (originalment del llatí remigium, 
‘remer’, compartiria amb el germànic Ramió el topònim 
habitual de llogarets a Catalunya (Sant Julià de Ramis), 
Suñer / Sunyer, del germànic sunnia (‘veritat’), llatinitzat 
Suniarius (‘el que diu la veritat’).

Al costat dels cognoms provinents dels nom personals 
tenim els malnoms i sobrenoms: Corcoll (‘corc, corcó’ 
del cereal; el nom d’un personatge i títol d’una comèdia 
de Plaute, Curculio), Manera (‘mansuet, manyac’), Roig 
(de l’adjectiu ‘roig’, del llatí rubeus: vermell), Rosell / 
Rossell, diminutiu de ‘ros’. Hi ha frases populars que 
expressen la idea que les persones de pèl roig són 
geniüdes (“Home roig, no et faci goig”, “Home roig i 
gos pelut, primer mort que conegut”, “Home roig, o és 
molt savi o és molt boig”); però no totes són pejoratives, 
també en tenim sentències reconciliadores, quan es fa 
referència a persones i al color en general: “Tot lo roig 
fa goig”, “El roig, amb el pèl que té, bé pot ser home de 
bé”, “Més val cara roja que cor negre”.

Tenim alguns exemples solitaris de cognoms d’altres 

arrels: Barceló, la forma masculinitzada del topònim 
Barcelona (de la mateixa forma podríem trobar Badaló < 
Badalona, Giró < Girona, Tarragó / Tarracó  < Tarragona), 
Barrot (augmentatiu de ‘barra’, potser pres del castellà 
‘barrote’, o bé amb signifi cat genuí de ‘casa forestal o 
de llenyataires’), el gentilici Castellà, Centena (conjunt 
de cent unitats). Paraules que descriuen fenòmens 
atmosfèrics, Gelada, abreujament de Malagelada. Dos 
cognoms ofereixen més d’una interpretació: Macau (del 
topònim francès Macau?, del nom Maccaldus?, del 
cognom francès Macaud / Macaut, que provindria de 
l’antropònim germànic Makwald?), Montalat (s’ha escrit 
que deriva de ‘mont alà’, per al·lusió al poble germànic 
dels alans, però sembla més factible i convincent que 
es tracti de Mont + talat, ‘muntanya devastada’, com 
succeix amb altres combinacions de mont + adjectiu: 
Montbrú, ‘muntanya bruna, fosca’, Montllong, ‘muntanya 
llarga’, Montsalvatge, ‘muntanya boscosa’, Mont-ras, 
‘muntanya pelada’).

Torró / Turró (diminutiu de ‘torre’, o tal vegada derivat de 
‘terrós, gleva’, aplicat a un tros de terreny i després al 
pagès del lloc), Turrà (del nom llatí Turranus, documentat 
en inscripcions romanes; molts noms de poble catalans 
provenen de noms llatins acabats en –ANU: Albanyà, 
Fluvià...). Per últim, Viusà vindria d’un topònim francès: 
Bioussa (nom d’un poble del Loire), que també existeix 
com a cognom. Els primers Viusà empordanesos són de 
Pedret i Marzà i Garriguella. Cap al 1750 l’Isidre Viusà 
es casa amb la Rosa Martí de Pau. 

Es calcula que en català existeixen entre 100.000 i 
200.000 cognoms diferents (és més ric en antropònims 
que el castellà). Lògicament, doncs, no tots tenen cabuda 
en els diccionaris. Algunes recerques o explicacions de 
cognoms ignots, rars o poc comuns poden entrar en 
discussió amb els experts en genealogia. Potser tenen 
més raó els palauencs que reivindiquen Guillot com el 
mascle de la guineu? És més plausible l’origen exòtic de 
Macau, que vindria del nom de navegants portuguesos 
que van mudar el seu llinatge amb el de la ciutat xinesa 
on s’havien establert el 1553? El cantonès A-Me la Gao 
(‘badia de la-Dolenta’) esdevindria Amacao, després 
Macao /Macau. 

JLuis
Resaltado
(nom                    sense negreta
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  “ La boira escompixa” 
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Els cognoms catalans més arrelats a Palau-saverdera 
són Macau, Roig i Turró, una mica menys Ymbert / 
Imbert. El primer Macau del que es té notícia és Carles 
Macau, que va morir a Pau el 1719. Per la mateixa 
època hi ha una dispensa de proclames de matrimoni 
de Pere Macau, de Palau, que es casa el 1687 amb 
Margarida Gifre. Costa de trobar informació anterior a 
1800 sobre Palau perquè els francesos van cremar els 
llibres parroquials a la Guerra Gran entre el 1793 i el 
1795.

Hi dos aspectes que voldria comentar abans de cloure 
aquest menut estudi. El primer és el de les variacions 
ortogràfi ques contaminades (Casellas / Caselles, Suñer 
/ Sunyer...). Les normes rígides d’inscripció al Registre 
Civil, que data de 1871, afavoria l’ortografi a castellana; 
la contaminació també estava present als llibres de 
baptisme de les parròquies. Aquest registre civil també 
imposava el doble cognom, patern i matern, que tenia 
el seu origen en la noblesa castellana, imitat per la 
catalana. Els dos cognoms s’unien amb la conjunció y, 
que la reforma ortogràfi ca de 1913 va canviar a i. Cal re-
cordar que hom pot catalanitzar noms i cognoms sense 
cap més tràmit que manifestar la voluntat de fer-ho.

El segon té a veure amb les zones primigènies i d’ex-
tensió de determinats cognoms. En la magna obra Els
llinatges catalans de Francesc de Borja Moll (1959), 
Palau-saverdera apareix com a bressol d’aquests 
cognoms, compartits sense etcèteres amb altres pobles: 
Ayter, Buscató, Caussa, Deusedas, Macau, Padrosa. 
A nivell de comarca alt empordanesa, els cognoms 
més abundosos en relació al conjunt de Catalunya 
són Buscató (33 del total de 79), Caussa (20 de 55), 
Deusedas (10 de 14), Guday (13 de 21), Macau (83 de 
130), Ortensi (17 de 23), Turrà (27 de 36). El mateix 
fi lòleg atribueix en exclusivitat el llinatge Turrà al poble 
de Pau, que s’hi troba des de 1600. El primer Torrà de 
Pau, Gabriel, venia de Garriguella. El seu fi ll Josep 
(1603-1651) es casà amb la pubilla del mas Garau 
de Pau. No tenen res a veure amb els Torró de Palau, 
però el 1753 en Jaume Torrà de Pau es va casar amb 
la Maria Imbert Hymonenc i es va establir a Palau, al 
mas Hymonenc. El femení de Torró seria Torrona i el de 
Torrà, Torrana. ** 

Només em resta remarcar que l’onomàstica antropològica 
no ha de servir mai per a etiquetar el caràcter, virtuts o 
febleses de les persones o per atribuir trets diferencials 
als descendents (d’això ja se n’encarrega la genètica) 
en funció del seu signifi cat. Ja ho va deixar sentenciat 
Shakespeare a Romeo i Julieta: “Una rosa amb un altre 
nom faria la mateixa fl aire.” 
        

J.L.B.

* Vegeu l’article de Martí Caussa “Els nostres 
avantpassats immigrants”, Saverdera XXI, núm. 20, p. 
9-11.
** Podeu consultar la totalitat dels cognoms i dades a 
www.idescat.cat/cognoms.
Agraïments: al palauenc Pere Montalat, de l’Institut 
d‘Estudis Catalans, pels seus aclariments precisos a 
les consultes formulades. A l’amic pauenc Josep Comas 
per la informació genealògica dels cognoms Macau, 
Turrà i Viusà.

Bibliografi a:
Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Institut d’Estudis 
Catalans (edició online: http://dcvb.iecat.net)
Josep Maria Albaigès, El gran llibre dels cognoms 
catalans (Edicions 62, 2005)
Lluís Almerich, Els cognoms catalans. Origen i defi nició 
(Editorial Millà, 1968).
Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae. Els noms de 
lloc i noms de persona de totes les terres de llengua 
catalana (Curial Edicions Catalanes, 1989-1997).
Sobre l’evolució i origen de les famílies palauenques 
podeu consultar les pàgines 180-182  de Palau-saver-
dera. Mil anys de senyors i pagesos de l’Arnald Plujà 
(2003).
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EL RELLOTGER de
PONT DE MOLINS
Al núm. 20 de Saverdera XXI (“El darrer 
ermità de Sant Onofre”) explicàvem 
una història esdevinguda a la Cova 
dels Lladres que hauria tingut com a  
protagonista al capitost de la banda del 
“Rellotger de Pont de Molins”. En aquells 
moments dubtàvem de l’existència 
d’aquest malfactor, uns dels molts que 
varen mantenir acoquinada  la comarca 
alt empordanesa al llarg del segle XIX.

Al llibre A un racó del Mare Nostrum
(1994, p. 34-35) de Josep Mallol Oriol, el 
popular “Valentí”, historiador i cronista 
del Port de la Selva (1922-2008), ens 
ofereix un relat versemblant d’aquest 
rellotger, competidor en fama amb el de 
Creixell.

Amb aquest nom era coneguda una colla de 
lladregots que feia furor a tot l’Empordà.

Portava aquest nom perquè el cap de la 
banda i director tenia l’ofi ci de rellotger.

Aquest home vivia a Pont de Molins, un 
poble prop de Figueres, i fou tanta la seva 
fama de bon operari que era conegut arreu 
de l’Empordà i de pertot el demanaven 
perquè els arreglés el seu rellotge.

Se’l coneixia pel nom de “El rellotger de 
Pont de Molins”.

En aquell temps sols tenien rellotges les 
famílies acabalades: eren aquells rellotges 
de caixa, amb aquells dibuixos tan bonics 
i senyorials.

Això feia que, amb la fama que tenia, quan 
anava a arreglar-ne algun ningú sospités 
d’ell. Així, passava uns dies per a deixar-lo 
llest mentre anava investigant on tenien 
els diners, veure si eren a la calaixera o a 
l’armari, etc., la forma d’entrar i sortir de 
la casa, i no quedava el rellotge enllestit 
fi ns que s’havia assabentat de tot.

El dia que donava el cop, gairebé era segur.

Ell ho preparava tot. Ho tenia molt ben 
muntat. Tenia l’Empordà repartit per 
sectors. Hi havia uns homes disponibles a 
cada X pobles. Així ell ho havia dividit, i 
els dos o tres del sector més pròxim eren 
els que actuaven.

La companya del 
rellotger

Notes històriques d’un passat
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No es coneixien entre ells pels noms: la seva 
insígnia era un mocador dels d’aquells temps 
que els homes utilitzaven d’un color groguenc 
o ocre, i que ells portaven al cap col·locat de la 
mateixa  manera que els camperols aragonesos 
(baturros).

El d’El Port de la Selva era de la família Vidal 
–n’hi havia tres branques, d’aquest nom-– 
però no dic a quina línia pertanyia per no ferir 
la sensibilitat de la família.

Aquest, quan havia de donar el cop ho feia 
en els pobles de Colera, Llançà, Cadaqués, 
Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga i algun altre 
dels voltants -mai al seu poble-; com que era 
pescador, anava a trobar el patró i li deia: 
”Mireu, avui no m’espereu; tinc un compromís, 
no puc venir”.

Ningú sabia perquè, ni ho sospitaven: com 
que la tripulació eren vint, no el trobaven a  
faltar ni en feien cas que no el veiessin; ningú 
pensava una cosa semblant i menys sobre 
aquest assumpte; no s’assabentaven de les 
coses d’un poble a l’altre, la gent no viatjava 
i així anà passant fi ns que, tant va el càntir 
a la font que al fi nal es trenca, i es descobrí 
l’afer de la “Companya del Rellotger”, com era 
anomenada la banda.

El rellotger de les malifetes, que era, com ja 
he dit, d’un poble molt a prop de Figueres, 

pocs rellotges més arreglà; fou empresonat i 
es passà la resta de la seva vida tancat, i els 
altres de la companya també hi passaren un 
bon temps.

Llavors la gent dels pobles se separaren no 
sols d’ells, sinó de tota la família, deixant-los 
marginats.

No era com ara; llavors hi havia justícia.

A diferència d’altres criminals alt empordanesos 
llegendaris del segle XIX, com Narcís Serra Sanz  
(el Rellotger de Creixell, Ordis, s. XIX - Girona, 
28.VI.1882) i les colles de bandolers dels temps 
de l’època de la Guerra del Francès (Pepus de 
Castelló, Silot de Vilamalla, Pi de Llers, Matamala 
de Riumors, Ferrer de Vilafant...) de la romança del 
Rellotger de Pont de Molins no ens queda clar el 
seu marc cronològic d’actuació, ni tan sols el seu 
nom. Formarà part d’aquest estol de gentalla que 
l’historiador Eduard Rodeja descrivia amb termes 
pejoratius: ”Las partidas de bandoleros, brivalles, 
infestaban la comarca, en ellas encontraban 
cobijo el vicio, y la verdadera escoria de todos los 
pueblos.” (Figueras. Noticias históricas, 1944).

Potser algun document inexplorat ens ho aclarirà 
millor en el futur.
                                                                                                                        

  J.L.B.
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“Aquella mateixa tarda [del dia 21 d’agost de 1928] 
sortim cap a Palau-saverdera. Portem una recomanació 
per al metge Sr. Mateu Turró, el qual visitem i, en 
exposar-li el motiu del nostre viatge, es posa a la nostra 
plena disposició. Recorda que una noieta que ell sol 
llogar per a la collita de les olives, tot fent aquesta feina, 
acostuma a cantar cançons populars. Seguidament 
l’envia a buscar. No triga a venir i, un cop passada la 
sorpresa, es posa a cantar. Es diu Concepció Padrosa, 
de 16 anys, natural de Palau-saverdera, i amb una 
estona ens canta fi ns a set cançons, una variant literària 
del Comte Flores força interessant i una altra de caire 
amorós de La fi lla d’un notari i un soldat dragó, de 
text desconegut per nosaltres, si bé la melodia és molt 
vulgar.

L’endemà al matí entaulem conversa amb la vella 
hostessa, la qual remuga una cançó mentre ens fa 
l’esmorzar. Aviat ens entenem i la bona jaia ens aboca 
un seguit de cançons, que dissortadament totes les 
sabem i cap no ens és aprofi table, però la cosa ha caigut 
en gràcia de la bufona, que no para de començar-nos 
cançons per veure si en trobem alguna, i en efecte, ens 
n’inicia alguna que fa per al nostre objecte, però tenim 
compromís d’anar a casa del Dr. Turró, que ens espera 
per presentar-nos una vella cantaire amb la qual ja vam 
quedar entesos el vespre abans.

DE L’ESTADA DE 
JOAN AMADES A PALAU-SAVERDERA
En el marc de les missions de recerca de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que es van 
iniciar a les primeries dels anys 20 del segle passat, el 1928 una missió composada pels músics i 
folkloristes Joan Tomàs i Joan Amades va recórrer part de la comarca de l’Alt Empordà entre el 19 
de juliol i el 22 d’agost.

Durant el mes llarg de la missió van recollir el testimoni de noranta-vuit cantaires, amb un total 
de 532 documents dels pobles de Llers, Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Maçanet de 
Cabrenys, Tapis, Costoja, Boadella, Agullana, la Vajol, Espolla, Vilajuïga, Campmany, Llançà, el 
Port de la Selva, Selva de Mar, Cadaqués i Palau-saverdera.

Les descripcions de les visites a aquests pobles són un bon testimoni de la seva realitat social 
a fi nals d’aquella dècada, dels personatges que anaven trobant i de les hostatgeries. En el cas 
de Palau, personalitats com el doctor Mateu Turró o el mestre Isidre Macau no necessiten foto 
ni postal de recordança, com tampoc el Cafèd’en Met, espai emblemàtic en la història del poble, 
polivalent aleshores (hostal, sala de ball, cine...) com ho va ser després. 

Anem a casa del doctor i ens diu que la vella que ens 
havia promès cantar s’ha repensat i que té por de fer un 
mal paper, per la qual cosa li ha enviat un avís dient-li que 
no vindria, però el bon senyor ja ens n’havia cercat una 
altra que gaudeix també de fama de gran cantaire. Es diu 
Antònia Ferrer, dita la Godaia, compta 63 anys i és nada 
a Palau-saverdera. La bona dona és fl uixa de memòria, 
de moltes coses no se’n recorda i el poc que aconsegueix 
recordar ho fa molt defi cientment sols li podem apuntar 
una tonada de la cançó d’Els tres dallaires. El Dr. Modest 
Turró ens en canta una que encara avui solen cantar els 
capellans i escolans després d’haver fet el salpàs, que té 
el sentit d’una cançó de capta en la qual demanen menjars 
en pagament del salpàs.

Rebem la visita del Sr. Macau, mestre, conegut nostre 
per ser professor de Verges quan visitàrem aquella 
població per estudiar la notable processó de Setmana 
Santa que s’hi celebra, el qual, assabentat que ens 
trobàvem a Palau, ens ha volgut saludar. El Sr. Macau és 
actualment mestre de Sarrià de Ter, prop de Girona, i es 
troba a Palau aprofi tant les vacances. Volent contribuir 
a la nostra tasca, ens canta una cançó que va aprendre 
d’unes dones de Verges, titulada El castell de Vilana. És 
una cançó cavalleresca de tonada molt bonica i la versió 
literària de la qual ens és del tot nova, i constitueix una 
bella peça cançonística, força interessant en conjunt.

JLuis
Resaltado
Cafè d'en
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Tornem a l’hostal del Met. La vella hostessa, dita la 
Meta, ja ha esvalotat mig poble amb cançons. La seva 
nora té un taller de modistes tocant al cafè i fonda, i ja ha 
interpel·lat totes les treballadores sobre les cançons que 
saben. Té una febre de cantera que ens fa molta gràcia. 
La jaia té 70 anys i es diu Modesta Olet, coneguda per 
la Meta. Ens canta fi ns a disset cançons, de la majoria 
de les quals sols li’n recollim la tonada, puix que són 
versions de lletra ja conegudes i que no ofereixen cap 
particularitat.

Així donem per fi nida la nostra missió, que ha durat 
trenta-sis dies. Hem recollit cançons de boca de noranta-
vuit cantaires i n’hem interrogat potser més d’altres 
cinquanta sense obtenir-ne cap resultat, els quals no fem 
constar en la crònica per no considerar-ho interessant. 
Entre cançons, ballets, jocs i crits de baladrers de carrer, 
hem recollit fi ns a 532 documents. Si haguéssim recollit 
totes les cançons que ens han estat cantades i que tenien 
un valor, hauríem passat de les 1.500, però hem trobat 
molta cosa que ja ens era coneguda.”

Cançons recollides, transcrites i amb anotació musical

“LA MONJA PER FORÇA”

  Els pillots dels meus germans  El dia de la profecia
  m’han quitada l’alegria.   mos germans, vulgueu-hi ser.
  Ells no s’han fet capellans   Sigueu tots del meu parer,
  mongeta volen que sia.   no vulgueu que monja en sia.
  Si voleu que monja en sia,   Ai, mare, la meva mare,
  deixeu-me’n casar primer,   un consell de vós voldria.
  que si l’estat no m’agrada,   De quan vos vàreu casar,
  jo mongeta me’n faré,    de monges si n’hi havia
  [Diuen] les meus germanes,   del convent de les Dolors.                         
  que el casar a mi no em convé;  Ai, mare, la meva mare,
  jo veig que amb els seus marits  per què no us en fèieu vós?—
  totes hi viuen prou bé.   La seu mare, repentida,
  M’han tancada dintre un quarto  se’n genolla i goita el cel,
  per més pena i més tristor,   suplicant Verge Maria,
  i amb una santa alegria   gloriós sant Miquel.
  s’hi ha obert un fi nestró.

                
Cantaire: Concepció  Padrosa
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 “CANÇÓ DEL SALPÀS”
(cantada pels escolans i capellans en fer el salpàs)

 Sal i aiga de bons ous,   
 la cistella plena d’ous.    
 Si no hi ha nous,    
 vinguen diners,    
 que en valdran la meitat més.  
 Fora, fora ganyes,    
 que ara en venen banyes.
 Fora, fora peixaters,
 que ara venen carnissers.
 El pic de l’arengada, 
 El pic del brunyol, 
 la quaresma se’n va al sòl.       

  Cantaire: Mateu Turró

“EL CASTELL DE VILANA”
  El castell de Vilana,    Deixeu-me’n vostra espasa,
  voga, voga el bon mariner, voga  que me la’n desfaré—
  El moro l’en té pres,    L’espasa no és de palla,
  voga el bon mariner.    ni tampoc de paper;
  No le n’ha pres per lladre   si és estada de bronzo,
  ni tampoc per diners.    al pit se la’n planté.
  Si n’hi ha una nina blanca,   Quan se la’n veu morteta,
  fi lla del comte d’Argelé.   ja no se’n sap què fer.
  Ja n’entren dins la cambra,   L’agafa per ses mans blanques,
  van al llit a cotxer.    en el mar la’n tiré.
  --Desfeu’s- en vostra roba;   Ditxosos són els peixos,
  si no, us la’n desfaré.    ditxosos deuen ser
  --La roba més justeta    de menjar una carn tan blanca,
  no me la’n puc desfer.    blanca com el paper.

                                Cantaire: Isidre Macau

 la quaresma se’n va al sòl.       
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Notes sobre els palauencs
protagonistes de la crònica

La Modesta Aulet (Olet en el text) era la mare d’en 
Jaume Canals Aulet (1892-1984), l’ànima i empenta 
de l’establiment durant dècades, que curiosament 
no surt esmentat en la crònica. Hauria estat un 
document excepcional haver pogut disposar d’una 
gravació dels tres cantaires, i encara més haver 
pogut enregistrar una cançoneta popular cantada 
en duo per dos dels pròcers més insignes en la 
història de Palau al segle XX. 

La Concepció Padrosa (la cantaire que va superar 
el càsting). Nascuda el 12 d’agost de 1907, era fi lla 
de Martí Padrosa y Bosch, i Florentina Casanovas 
Oliva. Tenia doncs aleshores 21 anys acabats de fer.

Antònia Ferrer (la Godaia). Nascuda el 8 de 
novembre de 1863, era fi lla del palauenc Joan 
Ferrer i de la Julita Argelés, de Vilajuïga. Tindria 
aleshores 64 anys.

Dr. Modest Turró: es tracta d’una errada de 
transcripció. Es referia òbviament al Dr. Mateu 
Turró, però el nom de la Modesta s’hi va interposar 
en la mecanografi a.

La nora de la Meta, que tenia un taller de modistes 
tocant al cafè i fonda, era la Isabel Soler Suñer 
(vegeu “Sastres i modistes” al llibre Palau-
saverdera. Mil anys de senyors i pagesos, de 
l’Arnald Plujà, p. 273-6)

J.L.B.
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Els arbres singulars són determi-
nats exemplars d’espècies arbòries 
que pel seu valor monumental, his-
tòric o científi c, formen part del pa-
trimoni cultural de Catalunya, o que 
destaquen per les seves caracterís-
tiques i popularitat dins el municipi 
o comarca. 

La declaració d’un arbre/arbreda 
d’interès local i/o comarcal implica 
la prohibició de tallar-los i d’arren-
car-los total o parcialment, així com 
danyar-los per qualsevol mitjà. I 
la seva declaració és per part de 
l’Administració pública competent. 
Actualment a la comarca de l’Alt 
Empordà existeixen alguns arbres 
protegits (ja sigui en el planejament 
municipal o en la declaració d’arbre 
monumental declarat per la Genera-
litat o d’interès local i/o comarcal), 
però tot i això, es detecta una gran 
quantitat d’arbres d’interès “no pro-
tegits”.

Per aquesta raó, la IAEDEN durant 
l’any 2015 va elaborar un Inventari 
d’arbres singulars i d’interès no pro-
tegits de la comarca de l’Alt Empor-
dà.  És un recull d’un total de 151 
arbres en 35 municipis i 14 arbredes 
de la comarca de l’Alt Empordà que 
no estaven protegits sota cap ca-
talogació. D’aquests exemplars se 
n’ha elaborat una fi txa informativa 
que s’ha fet arribar als ajuntaments 
i consell comarcal, animant-los a 
aprovar una moció de protecció dels 
arbres singulars del seu municipi. 
Tota aquesta informació està dispo-
nible a la web de la IAEDEN
http:// iaeden.cat/arbres-singu-
lars-a-protegir/

ARBRES SINGULARS A PROTEGIR 
A PALAU-SAVERDERA

Nom de l’arbre: Olivera bifurcada
Nom científi c: Olea europaea var. 
europaea
Característiques físiques: 
 - Alçada: 6,2 metres
 - Volt de canó: 7 metres
 - Capçada: 10,7 metres

Coordenades UTM d’ubicació:
X:512316 Y:4682730
(expressat en E(X) m N(Y) m 31N/
ETRS89)

Foto de Marta Ball-llosera

Nom de l’arbre: Suro de la 
urbanització Bellavista
Nom científi c: Quercus suber
Característiques físiques: 
 - Alçada: 10 metres
 - Volt de canó: 4,26 metres
 - Capçada: 16,5 metres

Coordenades UTM d’ubicació:
 X:512856 Y:4683629
(expressat en E(X) m N(Y) m 31N/
ETRS89)

Foto de Marta Ball-llosera

Us llistem a continuació els cinc arbres considerats en el 
catàleg de la IAEDEN al terme municipal de Palau-Saverdera. 

Patrimoni
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Nom de l’arbre: Lledoner 
de la Font Mallola
Nom científi c: Celtis australis
Característiques físiques: 
 - Alçada: 12,1 metres
 - Volt de canó: 2 metres
 - Capçada: 10,2 metres

Coordenades UTM d’ubicació:
X:512264 Y:4684082
(expressat en E(X) m N(Y) m 31N/
ETRS89)

Foto de Marta Ball-llosera

Nom de l’arbre: Sureda Roja - 
Suro Mas Bohera
Nom científi c: Quercus suber
Característiques físiques: 
 - Alçada: 14,2 metres
 - Volt de canó: 3,36 metres
 - Capçada: 9,80 metres
Coordenades UTM d’ubicació:
 X:511790 Y:4684297
(expressat en E(X) m N(Y) m 31N/
ETRS89)

Proposta de catalogació
Proposta de catalogació com a 

arbre d'interès local.

Foto de Marta Ball-llosera

Nom de l’arbre: Suro de l'Estany 
de Vilaüt
Nom científi c: Quercus suber
Característiques físiques: 
 - Alçada: 10,5 metres
 - Volt de canó: 3,02 metres
 - Capçada: 15,25 metres
Coordenades UTM d’ubicació:
X:509259 Y:4681817
(expressat en E(X) m N(Y) m 31N/
ETRS89)

  Marta Ball-llosera 
(Secretaria tècnica IAEDEN-Salvem l’Empordà)

Fotografi a de David Ibáñez

Patrimoni
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La meva afi ció a la genealogia m’ha portat a investigar 
els diferents llinatges que han estat “senyors” (també 
anomenats barons) del castell de Boadella. Així vaig 
descobrir que durant uns tres segles els pobles de 
Palau-saverdera i Boadella van compartir els mateixos 
senyors, o senyores, feudals.

El primer document on surt anomenat el castell de 
Boadella és de principis del segle XII (1121) on el comte 
Ramon Berenguer donà en feu al noble Ponç Hug 
d’Empúries els castells de Ceret, Boadella, Terrades, 
Molins i Figueres, tots ells dins el comtat de Besalú.

Fixem-nos en l’entrada actual d’aquest castell de 
Boadella. Mirem la part superior de la magnífi ca 
portalada d’arc de mig punt feta amb grans dovelles. 
Allà trobarem el nom que relaciona els castells dels dos 
pobles. Hi ha una làpida amb tres escuts i una inscripció 
que diu així:             

ELS POBLES DE PALAU-SAVERDERA I
BOADELLA UNITS PEL MATEIX LLINATGE

Portalada d’entrada al Castell-palau de Boadella. Es troba a 
la plaça del poble i és un dels pocs edifi cis d’arquitectura civil 
gòtica de la comarca.

BN DE VILAMARI ME FECIT/ ANNO DNI M CCCC L 8 (= Bernat de Vilamarí em feu l'any del senyor 
de 1458, o potser vol dir el mes d'agost de l'any 1450?)

Aquest castell-palau de Boadella ha estat habitat fi ns 
els nostres dies i es troba en ple nucli urbà. Segurament 
per això conserva força bé l’estructura gòtica del segle 
XV. Aquest edifi ci gòtic es va construir sobre un altre 
castell, més petit, però situat al mateix lloc, que podia 
ser del segle XI. En diem castell-palau perquè no 
només fou una fortifi cació de defensa, sinó que també hi 

En aquesta inscripció fi gura un Bernat del llinatge dels 
Vilamarí, que també foren senyors del castell de Palau-
saverdera.

Làpida amb escriptura gòtica on es pot llegir el nom del senyor que feu ampliar i millorar l’antic castell del segle XI o XII, en 
Bernat de Vilamarí. Segurament es troba al mateix lloc on fou col·locada el 1458. L’escriptura diu: BN DE VILAMARI ME FECIT 
/ ANNO DNI M CCCC L 8. També hi ha tres escuts: el de Catalunya, un altre amb un castell i l’escut d’armes dels Vilamarí.

habitaren els senyors durant molt temps. No m’estendré 
en la genealogia dels Vilamarí, perquè està molt ben 
explicada en el llibre de l’Arnald Plujà Els Vilamarí i el 

castell de Palau-saverdera. Només voldria remarcar 
alguns fets en la possessió d’aquests dos dominis per 
part dels Vilamarí i els personatges que consten com a 
residents, en alguna època de la seva vida, a Boadella, o 
que s’han destacat particularment en la història d’aquest 
castell.
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En el segle XIII (1242) la família Vilamarí ja  posseix 
uns masos a Boadella1, ben segur ja eren senyors del 
castell. Es diu que Bernat de Vilamarí, bisbe de Girona, 
nasqué a Boadella el 1292 i també el seu nebot Guillem 
de Vilamarí, qui va succeir al seu oncle com a bisbe de 
Girona.2  No se sap ben bé com i quan entroncaren les 
dues baronies, la de Palau i la de Boadella en la família 
Vilamarí. Potser a la segona meitat d’aquest segle XIII 
quan Bernat I de Vilamarí es casa amb Francesca de 
Palau-saverdera? 3

Hi ha un altre fet que s’ha de destacar en la relació 
entre aquests dos feus dels Vilamarí. No sempre hi va 
haver una bona relació entre ells! Un fi ll de Bernat I, 
Joan de Vilamarí i de Palau, casat amb Esclarmunda de 
Sagarriga (una altra família molt important dins la noblesa 
catalana i emparentada amb els Vilamarí), va assetjar el 
castell de Palau (1408) ocupat pels Sagarriga, perquè 
considerava que en morir el seu sogre i els hereus era a 
ell a qui li corresponia el castell de Palau. Va perdre i va 
venir a refugiar-se al seu castell de Boadella.4

Una altra fi lla d’aquest Bernat I, Francesca de Vilamarí 
i de Palau, va ser la mare de Sibil·la de Fortià, quarta 
esposa del rei Pere III el Cerimoniós. Ja podem imaginar 
que la reina va infl uir, i molt, per afavorir la seva família i 
molt especialment els Vilamarí. 

A la primera meitat del segle XV trobem un important 
personatge per a la història de Boadella: 

Finestra gòtica del pati d’armes del castell de Boadella, 
d’obertura biforada amb arquets trilobulats. Les impostes te-
nen decoració fl oral. Una fi na columna separa les dues ober-
tures i té un capitell decorat amb fl ors en relleu.

BERNAT II de VILAMARÍ: (1403/ 1411, Boadella? Palau? - 1463 en plena mar, prop d’Itàlia). Senyor de Palau-
saverdera i de Boadella. Almirall, capità de galeres,... governador del Roselló,... Lluità contra els turcs, contra els 
genovesos,... al servei de: Alfons IV de Catalunya-Aragó, de Ferran I de Nàpols, de Joan II de Catalunya-Aragó,…5  
(És en aquesta època quan s’engrandeix el castell-palau de Boadella i se li dona l’aspecte actual. La làpida gòtica 
així ens ho diu.)

No té descendència i nomena hereu el seu nebot Joan III de Vilamarí.

A mesura que aquests “cavallers” anaven pujant en la 
jerarquia de la noblesa i participaven en les expedicions 
pel Mediterrani com almiralls de galeres, menys 
degueren venir a viure a Boadella. Els era més fàcil, 
quan podien acostar-se a terra, anar a Palau. Arribaven 
amb les seves embarcacions fi ns a Roses i d’aquí a 
Palau ho tenien ben a prop. 

En el llibre El sindicat remença de 1448, on es parla 
de la formació dels sindicats remences, trobem la crida 
que es feia als diferents pobles convocant els caps de 
casa en assemblea. En una d’aquestes convocatòries 
s’esmenta un Pere de Vilamarí domiciliat a Boadella. 
Diu així:

“1448 novembre 15, divendres. Boadella d’Empordà

En presència de Pere de Puig, notari, substitut de 
Jaume Coma, notari i dels testimonis, el venerable 
Pere de Vilamari, donzell, domiciliat a Boadella, 
i Hipòlit Geronella, de Terrades, són congregats 
a Boadella d’Empordà els homes del terme del 
castell de Mont-roig, diòcesi de Girona, batllia de 
Figueres,... 6

Document de l’Arxiu Municipal de Girona on es manifesta que 
un membre de la família Vilamarí està domiciliat al Castell-
palau de Boadella. (15-11-1448)

En aquest mateix document hi ha una relació dels caps 
de casa del poble.



Patrimoni
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El 15 de desembre del mateix any es fa la convocatòria 
remença a la plaça de Palau-saverdera. En ella no hi 
fi gura cap Vilamarí. Durant la segona meitat del segle XV 
els Vilamarí, senyors de Boadella i de Palau, segurament 
ja no viuen en aquests castells, ni tan sols a Catalunya. 
Es passen la vida navegant i s’estableixen a Nàpols. De 
Boadella i de Palau només en degueren aprofi tar les 
rendes que recaptaven els seus administradors. 

El darrer personatge Vilamarí que ostentà els títols de la 
senyoria de Boadella i de Palau va ser la fi lla de Bernat 
III de Vilamarí i d’Elisabet de Cardona-Anglesola i de 
Requesens: Elisabet de Vilamarí i de Cardona. Potser 
nascuda a Palau-saverdera, però aviat passà a residir 
a Nàpols. Fou una dona excepcional en el temps que 
va viure. Culta, protectora de poetes i intel·lectuals, 
coneixedora de varies llengües, bonica físicament. ...Es 
casà amb el Príncep de Salern, Ferrante de Sanseverino, 
un altre intel·lectual i poeta. Però aquest va caure en 
desgràcia a la cort de Nàpols i va haver d’exiliar-se a 
França. Per poder pagar les multes que li posaren, la 
seva esposa, Isabel de Vilamarí, es va anar venent 
les propietats que tenia a Catalunya. Això va passar a 
mitjan segle XVI. Així és com els Vilamarí van deixar 
de ser senyors de Boadella i de Palau. Aquesta última 
descendent dels Vilamarí va morir l’any 1559 a Madrid, 
on havia anat a veure uns familiars, i quan es preparava 
per tornar cap a Nàpols. No va tenir descendència.

El castell de Palau va anar a parar a Jofre de Vilaritg i el 
de Boadella a Galceran Albanell, cavaller de Barcelona 
i que era administrador d’Isabel de Vilamarí. Durant tres 
generacions va ser de la família Albanell i després ha 
anat passant per diferents propietaris. Crec que encara 
actualment existeix el títol de senyor de Boadella i el té 
la família Dou, de Barcelona.

Aproximadament durant tres segles la història dels 
nostres pobles, Palau i Boadella, va estar dirigida pels 
interessos i vicissituds d’aquesta família Vilamarí. Ells 
van formar part activa d’una història que està en les 
nostres arrels. 

Dolors Padrós Fulladosa
- Mestra jubilada-

Notes
1 Serra i Busquets, David, Boadella d’Empordà, Quaderns 
de la Revista de Girona, núm. 90, pàg. 6
2 Plujà i Canals, Arnald, Els Vilamarí i el castell de Palau-
saverdera, pàg. 80
3 Gran Enciclopèdia Catalana. Volum 15, pàg. 486
4 Plujà i Canals, Arnald, obra citada, pàg. 78
5 Gran Enciclopèdia Catalana. Volum 15, pàg. 486
6 Homs i Brugueroles, M. Mercè, El sindicat remença de 
l’any 1448, pàg.196. Ajuntament de Girona. Col·lecció de 
Documents de l’Arxiu Municipal. Any 2005.
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LA BADIA QUE 
DIVISA PALAU

En síntesi, l’estudi determina que “la forma de la 
platja és perfectament el·líptica, com si hagués estat 
traçada amb tiralínies”. En el seu treball indica que “la 
forma de la platja de la badia de Roses està defi nida 
per dos arcs d’el·lipse tangents entre sí. Els seus 
centres estan sobre una paral·lela a la tangent comú, 
que a la vegada ho és a la direcció de la tramuntana. 
Els eixos petits d’aquestes el·lipses coincideixen en 
direcció i situació amb la prolongació cap a dins el 
mar, de la que porten els dos rius que desemboquen 
en aquesta platja”.

La seva observació, feta amb dibuixos i plànols 
i realitzada sobre el terreny des del Balcó de 
l’Empordà, entre Vilajuïga i Sant Pere de Rodes, 
determina que “totes aquestes coincidències no 
són purament casuals, ben al contrari totes tenen 
la seva raó de ser. La naturalesa i la constitució 
geològica del país, la presència dels dos rius que 
com a subministradors dels materials de que està 
constituït hi han jugat un paper molt important i el 
vent, la nostra tramuntana tan característica, que en 
defi nitiva, a l’organitzar gràcies a la seva potència 
i constància la distribució d’aquests materials, ha 
sigut sens dubte el gran dibuixant de la badia”.

Frederic Macau assenyalà, en el seu treball, que 
“aquí potser tenim un dels secrets de la bellesa de la 
nostra badia, a l’estar els eixos grossos d’aquestes 
el·lipses lligats per la relació àuria que tant sovint 
trobem a la naturalesa, a part de la geometria, com 
per exemple en la distribució de les fulles en els 
troncs de certs arbres, en la dels pètals de moltes 
fl ors, en les estrelles del mar...”. Recorda que la 
relació àuria va ser descoberta pels grecs “i fou 
adoptada per aquell poble d’artistes com una de les 
regles fonamentals per aconseguir les proporcions 
de totes les fi gures”.

“L’enginyer Frederic Macau va 
determinar l’any 1966 que el golf de 
Roses guarda la relació àuria en les 
seves proporcions.”

saverdera XXI I

L’any 1966 l’enginyer fi guerenc
 Frederic Macau publicava l’estudi 
“L’Alt Empordà geometritzat per la 
tramuntana”, un treball publicat en tota 
la seva extensió en una publicació de 
l’aleshores Ministerio de Obras Públicas i 
posteriorment divulgat a través dels Annals 
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, que 
fi ns i tot 
en va editar una separata per poder ampliar 
la seva divulgació. 
Aquest treball pren especial signifi cació 
quan el golf de Roses es troba dins del 
selecte Club de les Badies més 
Belles del Món. Una badia que 
poden veure en perspectiva els veïns 
de Palau-saverdera i corroborar, per tant,
les tesis de Macau.

JLuis
Resaltado
fins i tot en va editar...no trencar el paràgraf
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El teorema de Macau

En el seu treball assenyala que “no seria res d’estrany 
que aquesta fos una de les causes de la placidesa i 
estètica emoció que hom experimenta al contemplar 
el conjunt d’aquest dibuix que qui sap si no va ser 
el que insconscientment va encisar als fundadors 
d’Empúries quan allà pel segle VI abans de Crist 
triaren aquell lloc per a establir-hi el seu empori”. A 
més, es van fundar dues colònies, una a cada extrem 
de la corba, a Roses i a l’Escala.

Amb tots els elements matemàtics i geomètrics 
recopilats durant la seva investigació, Frederic 
Macau va formular el Teorema de l’Empordà. El 
publica en un annex al seu estudi i té el següent 
enunciat: “Donades dues famílies d’el·lipses, tangent 
en un punt P, i tals que llur ratlla dels centre sigui 
paral·lela a la tangent comú, cada un dels altres dos 
punts d’intersecció de cada parell d’el·lipses F i E i el 
punt P determinen dues rectes sobre les que es tallen 
els parells de tangents a les el·lipses, paral·leles als 
diàmetres que passen per al punt P”. Evidentment, la 
seva comprensió només és apte per a entesos en la 
matèria. Un enginyer molt avançat a la seva època

Frederic Macau i Vilar va néixer a Figueres l’any 1917 
i va morir prematurament a Barcelona el 1970. Va ser 
doctor enginyer de Camins, Canals i Ports. També 
era geòleg. Va ampliar estudis a les universitats de 
Minneapolis i la Sorbona, va impartir conferències 
i cursets per Europa i Sud-amèrica, va dur a terme 
estudis hidrològics a Portugal i estudis geològics 
als Andes. Professionalment va treballar a les illes 
Canàries abans de ser destinat a Girona. 

Als anys 60 va ser posat al capdavant de la Jefatura 
de Carreteras de Girona i de la Delegació del Ministeri 
d’Obres Públiques. Va ser així com va forjar projectes 
fantàstics, fi ns ara no realitzats, com ara el túnel de 
la collada de Tosses o el canal que havia d’anar de 
Roses a Figueres. També planejà la modernització 
dels principals vials de la demarcació. Fins a la seva 
mort, fou un dels professors de la càtedra de Geologia 
a l’Escola d’Enginyers de camins de Madrid. Publicà 
Mapa de situación de los terrenos yesíveros en 
España (1962), Evolución sedimentaria del delta del 
Ebro (1962) i Los depósitos miocenos y cuaternarios 
del bajo Ebro (1965), en col·laboració amb Solé i 
Sabarís, Llamas i C. Virgili. És remarcable l’estudi 
de la costa del golf de Roses, Geología, viento y 
geometría (1966). Va deixar inèdit un voluminós 
tractat de fotogeologia. 

JOSEP M. BERNILS
Periodista

PUC POSAR AQUESTA FOTO?
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LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
A L’ALT EMPORDÀ

Corria l’any 1993 quan una jove Societat Astronòmica de 
Figueres (SAF) presentava als mitjans una campanya 
de denúncia del problema de la Contaminació Lumínica 
(CL en endavant) a l’Alt Empordà, instant a les autoritats 
municipals a prendre mesures per tal de frenar-lo. Era la 
primera vegada que, a tot l’estat, algú ho feia. El ressò 
fou quasi bé nul. Ningú (ni tampoc els ecologistes) 
havia sentit a parlar del fenomen i, quan l’exposàvem, 
l’interlocutor creia que era poc menys que una fi cció 
inventada  per quatre llunàtics que només volien mirar 
les estrelles. De poc servia que parlessis de l’estalvi 
energètic i econòmic, de l’agressió al medi ambient 
nocturn i a la salut, del canvi climàtic! i de la generació 
de residus contaminants. Les vaques grasses durarien 
sempre i, a més: com una cosa tan benefi ciosa com la 
il·luminació artifi cial podria ser quelcom perjudicial per al 
medi ambient i les persones? Ves quina ximpleria!

No obstant això, aquell mateix any hi hagué eleccions 
municipals i la SAF presentà als partits que concorrien 
a Figueres un informe que demostrava que, amb pocs 
canvis, s’estalviava fàcilment un 25% del consum elèctric 
en l’enllumenat públic. El nou Ajuntament, presidit per 
l’alcalde Armangué, urgit per l’escassetat econòmica, 
encarregà a FISERSA un estudi que confi rmà la nostra 
predicció (s’estalviaven 16 milions de pessetes/any 
sobre 60) i fou així com, des del 1995, Figueres va ser la 

primera ciutat de tot l’estat en disposar d’un Pla Director 
per a prevenir la CL. Era el començament d’una bola de 
neu que ens ha conduït al present.

25 anys després les coses són molt diferents. Existeix una 
associació estatal anomenada Cel Fosc, que vam fundar 
el 1996 i legalitzar el 2005, que lidera la lluita contra la  
contaminació lumínica a tot l’estat. Dels seus membres 
en sortí la Red Española de Estudios de la Contaminación 
Lumínica, avui capdavantera a nivell mundial en l’estudi 
científi c del fenomen. El 2001 s’aprovà al Parlament la 
primera Llei que regulava la CL a Catalunya. Després en 
vingueren d’altres: Balears, Navarra, Cantàbria, Castilla 
y León, Andalusia i, fi nalment, les normatives estatals 
que regulen les instal·lacions d’enllumenat i incorporen 
criteris i paràmetres per a “evitar la contaminación 
lumínica”. S’han multiplicat els estudis mediambientals 
que certifi quen l’impacte catastròfi c que la llum artifi cial 
té en la fl ora i fauna nocturnes i també ha aparegut una 
disciplina mèdica, la cronobiologia, que estudia i certifi ca 
els efectes negatius sobre la salut de l’exposició a la 
llum artifi cial en hores nocturnes: insomni, migranyes, 
obesitat, diabetis, envelliment cel·lular, dèfi cit del 
sistema immunitari i major probabilitat de càncer de 
mama i de pròstata. 

L’any 2007 vaig participar en la fundació de la Iniciativa 

Cel d’hivern. Panoràmica des de dalt de les Salines. Esquerra de la caseta: Vilajuïga, Pau, Palau, Roses, Santa Margarida i una 
part d’Empúriabrava. A l’extrem dret: Figueres i el Polígon de Vilamalla.
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Starlight, que té com a fi nalitat la protecció del cel nocturn 
i del dret a observar les estrelles. La fundació Starlight 
esperona la preservació del territori concedint etiquetes 
de qualitat del cel nocturn als llocs on aquesta és bona a 
fi  de mantenir-la i impulsar el turisme astronòmic. Ja són 
molts els indrets de l’estat que n’han aconseguit alguna. 
Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya, segueix un camí en 
paral·lel, basat en l’aplicació de la llei catalana del 2001, 
consolidant la protecció de determinats espais naturals, 
assignant-los la categoria de Punt de Referència 
i Espai amb un Cel Nocturn de Qualitat: Montsec, 
Montsant, Aigüestortes, Saldes, Alta Garrotxa... Els 
municipis inclosos dintre d’aquests espais han de tenir 
un enllumenat màximament respectuós amb el medi 
nocturn, mantenint  i divulgant els seus valors naturals, 
científi cs i culturals. Hom té la intenció d’anar creant una 
gran reserva de cel fosc que abastaria tots els Pirineus 
catalans i que inclouria l’Albera.

Tot plegat ens acaba retornant a l’Alt Empordà, i la raó 
és que aquest juliol passat s’ha anunciat la pretensió 
d’aconseguir l’any 2020 la designació de la Costa Brava 
com a Reserva de la Biosfera per la UNESCO. La 
Diputació de Girona impulsa amb entusiasme aquesta 
iniciativa i, a banda de l’interès que pugui tenir en 

això la ciutadania, el principal interessat és el sector 
turístic, que sembla tenir clar que el futur passarà per 
la promoció i preservació dels elements naturals del 
territori, abandonant progressivament el turisme de 
masses depredador i potenciant la captació d’un tipus de 
turisme respectuós amb el medi, que valori el paisatge, 
la cultura i la gastronomia de la zona. 

La prova que aquesta línia d’acció funciona i que el turisme 
astronòmic és una bona aposta de futur per al sector 
perquè, a més, desestacionalitza, la tenim al càmping 
Bassegoda d’Albanyà. Els seus propietaris van fer a 
inicis del 2017 una valenta aposta per aquesta mena de 
turisme, amb el decidit recolzament de l’ajuntament del 
poble, primer construint en un temps rècord (i amb l’ajut 
de la SAF) una esplèndida infraestructura astronòmica 
orientada a la divulgació, però també a la investigació 
científi ca, amb un observatori magnífi cament equipat i 
un programa de divulgació consistent en sessions de 
videoastronomia per al públic del càmping i un complet 
programa pensat per a colònies i estades d’alumnes 
d’escoles i d’instituts. Això es va complementar, primer, 
amb l’obtenció de l’etiqueta Càmping Starlight i, 
després, amb la d’International Dark Sky Park, única 
a tot l’estat, concedida per la International Dark-Sky 
Association dels EUA. Les xifres canten: de juliol a 

Cel d’hivern. Panoràmica des de dalt de les Salines, amb el dibuix de les constel·lacions.
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novembre es feren sessions per al públic, cosa que 
allargà la temporada del càmping, amb més de 5.000 
assistents. Enguany han millorat la infraestructura amb 
la construcció d’un amfi teatre, amb grades climatitzades, 
un nou programa astronòmico-musical i una bateria de 
telescopis per a observar després de la sessió.

Els empresaris turístics de l’Alt Empordà farien bé de 
prendre bona nota d’aquest èxit. No per clonar-lo, sinó 
per trobar per a la resta de la comarca una fórmula 
diferent de potenciació del turisme astronòmic que 
hauria de passar per obtenir les etiquetes de qualitat 
del Cel Nocturn de la llei de Catalunya i també les de 
la Fundació Starlight. Els elements per assolir-ho hi 
són: tres parcs naturals que reuneixen les condicions 
de foscor exigides per tal d’aconseguir-les. La Direcció 
General de Qualitat Ambiental ja ha fet mesures de 
la brillantor del cel nocturn a tots ells i, que jo sàpiga, 
almenys en un Parc (el de Cap de Creus) ja s’ha 
començat a caminar en aquesta direcció. Ara bé, hem 
de ser realistes: la comarca té, en determinats punts, 
focus de contaminació lumínica greus que caldrà regular 
i disminuir. I no són, solament, nuclis  de població. 
Per citar-ne algun: Empuriabrava i Santa Margarida 
(en especial la seva zona lúdica nocturna), la zona 
comercial i de camions de La Jonquera i els polígons 
industrials de Vilamalla, Figueres i Vilafant, deixant 
de banda certes instal·lacions industrials que queden 
aïllades entre poblacions, com ara les graveres. Podeu 
veure una panoràmica de la contaminació del Vallespir, 
Roselló i Alt Empordà des de dalt de Les Salines en un 
video del nostre soci José Jiménez a You Tube escrivint: 
Stop CL José Jiménez.

Per acabar, un consell i una alerta per a aquells municipis 
que tinguin futurs projectes de substitució de làmpades 
antigues pels ara populars Leds. La Llei catalana (per 
pressió dels fabricants) accepta encara la instal·lació de 
leds de llum blanca-blavosa de temperatura de color de 

4200K (la més nociva per al medi ambient i la salut i la que 
genera més contaminació lumínica), tot i que promou les 
làmpades de llum més càlida iguals o inferiors a 3000K. 
Si la proposta de declaració de la Costa Brava com a 
Reserva de la Biosfera té èxit, això exigirà la redacció 
de nous plans de protecció del medi ambient entre els 
que hi fi guraran criteris restrictius de l’enllumenat que 
exigiran làmpades amb baixa temperatura de color. Ja 
hi ha Leds efi cients que compleixen aquest requisit i 
també uns nous dispositius d’il·luminació de Base de 
Plasma, amb baix consum, que reprodueixen molt bé 
els colors amb temperatures de color molt baixes i que 
es comencen a fer un lloc al mercat i poden ser una 
bona opció de futur. La tecnologia i la normativa que ens 
han de permetre salvar la nit hi són. Ara ens cal el seny 
i la voluntat d’usar-les.

Al centre l’Albera; a l’esquerra, el Roselló i, a la dreta, Alt Empordà fi ns Empuriabrava.

Al centre el Canigó i, a la seva dreta, el resplendor 
de Perpinyà.

PERE HORTS
President de la Societat Astronòmica de Figueres

Vicepresident de Cel Fosc. Associació contra la 
Contaminació Lumínica
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Sona l’alarma del meu mòbil el 23 de maig, a les 
5 del matí, per recordar-me que avui he d’impartir 
la conferència “Elogi de l’olivera” a Palau, convidat 
gentilment per José Luis Bartolomé. La xerrada és a 
les 7 del vespre. Com sempre, vaig amb força antelació 
al lloc on he de parlar, per tenir temps de saludar els 
organitzadors i provar el material. A més, em sobra una 
estona per passejar i visitar de nou alguns dels atractius 
del poble relacionats amb el món de l’oli i l’olivera. 

A un quart de set arribo a la rotonda d’entrada al casc urbà 
i, amb la bella llum de tarda, me n’adono d’una imatge 
preciosa, que em fa girar en rodó. Em fi co ràpidament 
a la carretera del cementiri i aturo el cotxe. Miro cap 
a ponent, on apareix l’espectacular panoràmica: sota 
la cresta de Sant Salvador, despunten el Fitó i l’ermita 
de Sant Onofre. Més avall, sobresurt el campanar de 
l’església de Sant Joan i el quadre de la vinya amb cel 
de tempesta, creació de Josep Oliveras. A la peanya, la 
banderola de benvinguda a la fi ra Balcó de l’Empordà / 
El món de l’Olivera. El paisatge està il·luminat amb un 
to viu, que delecta els sentits. Faig clic a la màquina 
fotogràfi ca.

“ELOGI DE L’OLIVERA” 
a Palau-saverdera

Aparco el cotxe i enfi lo amunt. M’aturo per contemplar 
la façana de la cooperativa agrícola, on estan 
representades les tres plantes més importants de 
l’alimentació mediterrània: el cep, l’oliu i el blat. O sigui, 
la terna que no hauria de faltar mai a cap taula: vi, oli i 
pa; perquè ja sabeu: “Amb pa i vi es fa camí” i “Oli i vi, 
remei diví”. Aquesta mateixa tríada està plantada amb 
molt d’encert a la rotonda de l’Escala-Empúries, amb la 
gràcia que el blat se sega i s’hi deixen els rostolls i les 
bales de palla.

Continuo pel carrer Nou i veig el trencant del carrer de 
l’Oli i la plaça del Trull. Dos noms molt escaients en un 
poble productor d’olives i oli. Veig l’antiga premsa, que 
recorda com es feia abans l’oli: s’esperava a que una 
tramuntanada de gener fes caure les olives i després 
es recollien per portar-les a moldre al trull. Ara això ha 
passat avall i m’ho explica un gran productor, que ho 
clava amb una frase sensacional: “Els estornells ens 
han ensenyat a fer bon oli”. De fet, per evitar que els 
estols d’ocells plomin els arbres, les olives es cullen 
abans, són més verdes i en resulta un oli afruitat, que 
agrada més als consumidors. M’hi faig una selfi e. 

Per anar al Centre Cívic, 
faig una petita marrada 
per admirar l’olivera 
de la plaça Jardí de la 
Generalitat, que sempre 
m’ha cridat l’atenció. 
L’arbre és prop dels 
gronxadors i, tot i tenir 
una mida discreta, és 
un veritable monument 
vegetal, ja que està 
format per dues soques 
que s’entortolliguen en 
espiral. Recorda alguns 
quadres de Salvador 
Dalí, on es representa 
la doble hèlix d’ADN, la 
molècula on es troba la 
informació genètica dels 
éssers vius. Disparo una 
altra foto.

L’olivera és planta que 
embelleix quan envelleix. 
Així, els exemplars més 
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Des de Palau-saverdera, 
els cims nevats del 
Pirineu emmarquen la 
trilogia mediterrània: vi, 
oli i pa.

longeus són els que et deixen bocabadat. Arbres senils, 
podats manta vegades perquè no creixin massa amunt 
i sigui fàcil abastar les olives, i també esberlats per la 
fred, que esdevenen autèntiques escultures vegetals. 
Cada individu és únic i de bellesa singular. Caldria fer 
una crida perquè els arbres més vells romanguin en 
el seu lloc i se’ls garanteixi la cura necessària perquè 
s’acampin bé i puguem continuar gaudint de la seva 
presència. 

Pujo pel carrer Figueres i veig una il·lustració amb una 
olivera monumental. Es tracta del logotip de Can Carriot, 
conegut i concorregut restaurant que comercialitza allioli 
fet amb l’or líquid  –l’oli–  de les olivedes dels topants. Tant 
l’oli com l’allioli fan excel·lir una torrada. Queda apuntat 
en el Dioscórides, la bíblia de les plantes medicinals: 
“una tostada de pan sin requemar, untada con buen 
aceite y un poquito de sal saben a gloria. Es de fácil 
digestión y está al alcance de todas las posibilidades 
económicas”. 

Arribo al Centre Cívic, on tindrà lloc la xerrada. Saludo 
els organitzadors i els pregunto si porten una oliva a la 
butxaca. Com és natural, queden desconcertats. Amb un 
somriure franc, els comento que hi ha una moneda que 
mostra un brot d’olivera al costat d’una òliba. Un dels 
presents, que fa cara de ser molt observador, respon 
a l’instant: -És clar! Es tracta de l’euro grec! Elemental, 
aquesta moneda s’inspira en la dracma hel·lènica, la 
qual representa el mite en què Atenea, que tenia per 
símbol una sàvia òliba, va regalar l’olivera a la ciutat 
d’Atenes.

Començo la xerrada i els explico que l’olivera és l’arbre 
10, un vegetal que té –com a mínim– una desena de 
propietats, un decàleg d’avantatges. A grans trets és un 
arbre mitològic i mític, de fet tots recordem que el colom 
de la pau en porta un brot al bec. L’oliu és emblema 
del Mediterrani i del seu paisatge i, amb els anys, els 
olivassos esdevenen escultures vegetals. Al seu torn, 
l’olivereda constitueix un ecosistema, que redueix el 
risc d’incendi. A més, l’oli forma part de la cultura i de 
la religió, ja que s’empra en quatre sagraments de la 
religió catòlica i apareix en molts cognoms i noms de lloc. 
Aquest or vegetal és ingredient bàsic de la gastronomia 
i dieta mediterrània. Finalment, les visites a trulls, a 
olivets, amb experiències que s’ofereixen al visitant, 
com que es faci ell mateix l’oli, i restaurants que empren 
l’oli verge extra constitueixen l’oleoturisme, una activitat 
que ha de tenir més futur a les nostres contrades, que 
viuen en gran part del sector serveis.

Acabem la conferència. Tot ha anat “com oli en un llum”. 
Desitjo que vagi molt bé la fi ra dedicada al món de l’oli 
i de l’olivera, però sobretot que faci bon temps i  hagi 
bones vendes. En el moment d’acomiadar-nos, l’amfi trió, 
José Luis Bartolomé, em convida a redactar un article 
per a la revista local Saverdera XXI, i és aquest que 
esteu llegint. A més, em proposa que li redacti l’epíleg al 
llibre que està preparant, que es titularà L’arbre evitern, 
elogi de l’olivera empordanesa, però això ja és una altra 
història ;-) . 

Josep Ma. Dacosta 
Naturalista i biòleg                         Naturalista i biòleg                         
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La sequera o secada és un extens període que 
pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona 
experimenta una defi ciència en el subministrament 
d’aigua. Generalment això succeeix quan una zona rep 
una precipitació meteorològica per sota de la mitjana del 
seu clima. Des del punt de vista humà, la secada no 
és simplement un fenomen físic, sinó sobretot un esde-
veniment que senyala el trencament de l’equilibri entre 
la disponibilitat natural d’aigua i el consum que en fa 
l’activitat humana i que pot causar greus danys a l’eco-
sistema natural o a l’agricultura de la zona afectada. 
La sequera es diferencia de l’aridesa perquè aquesta 
descriu una zona geogràfi ca amb unes característiques 
climàtiques de baixa pluviometria relativa.

La sequera és una de les situacions meteorològiques 
adverses de majors repercussions en el nostre territori; 
unes repercussions que notem no només a escala me-
diambiental, que també, sinó que s’hi afegeixen conse-
qüències socioeconòmiques.          

LA SEQUERA Comencem, però, per les mediambientals: són nombro-
ses les espècies tant animals com vegetals que es ve-
uen afectades d’una manera o altra per la falta d’aigua. 
I és que la sequera fa que els rius baixin amb menys 
cabal i els hàbitats canviïn, situació que obliga les es-
pècies a ressituar-se, quan els és possible, en la nova 
situació. Un dels casos que ens trobem són les pobla-
cions d’amfi bis dels Pirineus, que han disminuït de ma-
nera alarmant, en part, per la sequera. I a Lleid a, els 
nius amb posta d’esparver cendrós, per posar-ne un 
altre exemple, són molt menys també per l’escassetat 
d’aigua.           

Altres espècies, en canvi, revifen amb la falta d’aigua. 
És el cas de la falguera americana invasora, que ha 
reaparegut espectacularment al pas del riu Ter per Giro-
na, i de les molestes meduses, que proliferen al Medi-
terrani i s’han convertit en una plaga per als banyistes. 
El motiu és que la sequera fa que els rius aportin menys 
aigua fresca i dolça a la costa, que era el que les mante-
nia allunyades fi ns ara.               

Aquestes conseqüències mediambientals de la sequera 
no deixen d’estar relacionades amb les socioeconòmi-
ques. La proliferació de meduses, per exemple, ha obli-

El record guarda el riu per on naveguen
vaixells de la infantesa enmig d’arcades
de branques inquietes que despleguen
damunt l’aigua les fulles retorçades.
Hi ha un batre de rems ben compassat
dins un silenci llis de matinada,
on es suaus que corren al costat
amb el so de la seda masegada. 

Hi ha un néixer del sol al lloc exacte
a l’hora que més compta d’una vida, 
un despertar-se la mirada, el tacte,
un ansiar de set inextingida.
Hi ha un retrat de l’aigua i del lament
que s’ha arborat del fons de la memòria
i el riu sencer en el cant es fa present
per contar del retrat la vella història. 

José Saramago

UN RETRAT, UN POETA i UN RIU

El riu La Muga, al fons la seva desembocadura a Empuriabrava (Castelló d’Empúries)
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gat les administracions a posar en marxa mesures i, fi ns 
i tot, plans de xoc per frenar-ne el creixement, ja que 
s’han convertit en un problema seriós. I això, és clar, 
costa diners. La falta de pluges també s’ha traduït en 
una mala temporada de bolets.           

Un dels sectors que s’han vist més afectats per la falta 
de pluja han estat els pagesos, especialment els que es 
dediquen al cereal de secà, que han perdut gran part 
de les collites. Els més afectats han estat els conreus 
de la plana de Lleida. De fet, els pagesos calculen que 
enguany deixaran d’ingressar 103 milions d’euros per 
la greu sequera. Tot plegat, provocarà indemnitzacions 
sense precedents per al sector. També els productors 
d’arròs del delta de l’Ebre i els de fruita seca, especial-
ment l’ametlla i l’avellana, pateixen les conseqüències 
de la falta d’aigua, i els productors d’oli i raïm han vist 
minvar la collita.           

Tampoc no podem oblidar que sectors com el de la jar-
dineria o els fabricants de piscines pateixen de manera 
directa els efectes de la sequera, ja que la seva activitat 
es veu frenada per la posada en marxa del nivell d’ex-
cepcionalitat 2 del Decret de sequera. Segons el gremi 
de jardiners, per exemple, la prohibició de regar plantes 
posa en perill 2.000 llocs de treball i ingressos per valor 
de 120 milions d’euros. I més enllà del fet que municipis, 
instal·lacions esportives i comunitats de veïns i famílies 
es quedin aquest estiu sense poder-se banyar a la pis-
cina, els fabricants en deixen de construir i s’han arribat 
a plantejar solucions alternatives per omplir-les, com fer 
servir aigua del mar.

Finalment, cal tenir en compte que embassaments buits 
suposen automàticament un descens de la producció 
d’energia. En el cas de la hidroelèctrica, per exemple, 
del gener a l’abril la caiguda ha estat superior al 60%. El 
volum hidroelèctric també ha disminuït en totes les con-
ques i a l’abril era, de mitjana, un 27,5% inferior al del 
2007. La falta d’aigua als embassaments també ha obli-
gat a aturar la producció d’energia hidràulica. Tot plegat 
sense oblidar que com menys aigua té un embassament 
pitjor n’és la qualitat. És per això, per exemple, que el 
pantà de Sau ha hagut d’obrir comportes i desguassar 
aigua cap al de Susqueda per intentar, d’aquesta mane-
ra, evitar perdre qualitat. 

I un altre apunt: la sequera es tradueix en un risc més 
elevat d’incendis, cosa que obliga les administracions a 
extremar les mesures de prevenció i a reforçar els bom-
bers i agents rurals que treballen sobre el terreny, un 
terreny, enguany, extremadament sec.

Generalment la pluja està relacionada amb la quantitat 
de vapor d’aigua a l’atmosfera, combinada amb l’ascen-
sió forçada de la massa d’aire que conté aquest vapor 
d’aigua. Si qualsevol d’aquestes es redueix el resultat 
serà la secada. Les altes pressions i els vents de recor-

regut terrestre són poc proclius a donar precipitacions. 
Amb el Niño passa també que dóna origen a zones amb 
secada. Les activitats humanes com la desforestació, 
erosió de terrenys de cultius i sobrepastureig, entre al-
tres, exacerben les secades. 

A Catalunya, el règim pluviomètric es caracteritza per 
una gran irregularitat general i per una variabilitat inte-
ranual elevada, fruit del clima típic mediterrani, la qual 
cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis 
de sequera, especialment a les conques internes que és 
on es concentra el gruix de la població (més del 80%), 
però només el 40% de la disponibilitat d’aigua (essenci-
alment la que es troba als embassaments, als aqüífers 
i dins els pous). De fet, Catalunya ha patit al llarg de 
la història recent diversos episodis de sequeres entre 
moderades i rigoroses. Un dels més importants és el 
que va afectar el nostre país i el conjunt de la península 
Ibèrica entre 1944 i 1950, que va motivar restriccions en 
el subministrament a diverses poblacions i durant dife-
rents períodes. El 1953 només va ploure la meitat del 
que era normal i les restriccions en el servei van arribar 
a Barcelona, on a mitjan maig es van iniciar talls en el 
subministrament d’aigua als habitatges durant un 30% 
de les hores del dia.

Els anys 1973, 1985, 1988 i 2008 Catalunya va patir 
diversos episodis de sequera rigorosa que van provocar 
restriccions importants en el subministrament i els talls 
van estar a punt d’afectar la capital fi ns que va ploure. 
Per això, al llarg dels anys s’han anat multiplicant les 
infraestructures d’abastament per donar resposta als 
dèfi cits estructurals del sistema i millorar la capacitat de 
reacció amb l’objectiu de garantir el subministrament, 
entre els quals destaquen l’ampliació de la dessalinitza-

El canvi climàtic, les fortes 
temperatures, les sequeres i els 

incendis forestals podrien fer canviar 
l’actual paisatge de Catalunya. 

Hi ha un néixer del sol al lloc exacte
a l’hora que més compta d’una vida, 
un despertar-se la mirada, el tacte,
un ansiar de set inextingida.
Hi ha un retrat de l’aigua i del lament
que s’ha arborat del fons de la memòria
i el riu sencer en el cant es fa present
per contar del retrat la vella història. 

José Saramago
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dora de la Tordera, la construcció de la dessalinitzadora 
del Prat del Llobregat, la connexió entre els dipòsits de 
Trinitat i de Fontsanta o la recuperació de més de 300 
pous arreu del territori.

Tanmateix, l’escenari del canvi climàtic planteja la ne-
cessitat de ser encara més efi cients en els usos de l’ai-
gua per compensar els seus efectes sobre la disponibili-
tat d’aigua a mig termini i llarg termini, ja que es reduiran 
les pluges, les nevades i, en conseqüència, també els 
cabals del riu. Gastar més aigua de la que necessitem 
és un comportament insolidari amb les persones i també 
amb els altres éssers vius. Per això, hem de fer servir 
només l’aigua imprescindible per satisfer les nostres ne-
cessitats. La manca continuada de pluges en episodis 
de sequera provoca la reducció de les reserves d’ai-
gua als embassaments i aqüífers i, per aquesta raó, en 
aquests casos, és encara més important utilitzar l’aigua 
d’una manera racional. L’Agència Catalana de l’Aigua, 
seguint les directrius de la Directiva marc de l’aigua, de-
senvolupa una sèrie d’instruments i plans de gestió que 
tenen com a fi nalitat que es tendeixi a l’ús responsable, 
a la reutilització i per tant, a la reducció del consum, al 
mateix temps que es recuperen els aqüífers contami-
nats.

                              
ABASTAMENT

L’aigua que consumim a les conques intercomunitàries 
prové bàsicament de l’Ebre, el Segre i els seus afl uents, 
i també, de la Garona i dels rius de la conca catalana del 
Xúquer, que aporten entre tots globalment 6.389 hm3. 
En el cas de les conques internes, les conques dels rius 
Muga, Llobregat, Fluvià, Ter, Tordera, Gaià i Francolí, 
aporten 2.657 hm3 anuals.

Conques internes
A la meitat més poblada del nostre territori, el consum 
d’aigua per a usos domèstics és el més important, fet 
que ens obliga a adoptar mesures d’estalvi individual, i 
emprar només l’aigua que necessitem.
Demanda domèstica i industrial a les conques internes: 
65%.

Regadiu i ramaderia: 35%.

Conques catalanes de l’Ebre
El reg de goteig té un 30% més d’efi ciència que el reg a 
manta i és més efi cient fer ús de les aigües reutilitzades 
al reg agrícola. Aquestes mesures són indispensables 
per fer efectiu un estalvi signifi catiu.

Demanda domèstica i industrial: 4,5%.
Demanda del regadiu i la ramaderia: 95,5%.

Mar d’Aral Nord és un llac salat derivat del Mar 
d’Aral. A causa de la destrucció d’aquest segon, 
causada pel desviament de gran part del cabal dels 
principals rius que hi desemboquen (el Sirdarià 
i l’Amudarià) per a destinar l’aigua als cultius, so-
bretot de cotó, el mar es va separar en dues parts el 
1987: la del nord i la del sud, essent molt més pe-
tita la primera. Es va arribar a construir un canal 
per tornar-los a unir, però el 1999 va acabar desse-
cant-se pel descens del nivell de l’aigua. L’única ciu-
tat costanera del llac és la ciutat d’Aral.

Abans de 1960, es calcula que ja es desviaven a la 
terra entre 20 i 50 quilòmetres cúbics d'aigua. Així, 
la major part del subministrament d'aigua del mar 
d'Aral s'havia desviat i en la dècada dels 60, el mar 
va començar a minvar. Entre 1961 i 1970, el nivell 
del mar d'Aral va descendir a un ritme mitjà de 20 
cm l'any. En els anys 70, el ritme de descens del ni-
vell gairebé es va triplicar, � ns a assolir entre 50 i 60 
cm anuals. En els anys 80, el nivell del mar es reduïa 
una mitjana d'entre 80 i 90 cm cada any. I malgrat 
això, el volum d'aigua utilitzada per a la irrigació va 
continuar augmentant: La quantitat d'aigua extreta 
dels rius es va duplicar entre 1960 i 1980. Mentres-
tant, la producció de cotó gairebé es va duplicar en 
el mateix període.
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Embassaments: Des de cada embassament, l’aigua 
arriba a les plantes de potabilització a través del propi 
riu (cas del Llobregat) o d’un sistema de canalitzacions 
(cas del Ter). Un cop tractada, es distribueix cap als di-
pòsits de capçalera de cada municipi i des d’aquests 
fi ns a les nostres aixetes en condicions òptimes per ser 
consumida.

Aqüífers: L’aigua destinada al consum prové de pous 
(que connecten amb els grans embasaments subterra-
nis que són els aqüífers), o es capta directament d’un 
riu. L’itinerari és molt semblant: un cop bombejada i trac-
tada a les plantes potabilitzadores, es condueix cap als 
dipòsits i es distribueix als centres de consum.

COM ES CAPTA L’AIGUA?

EL DECÁLOGO DE DEMANDAS DE GREENPEACE
La organización insiste en su informe en la necesidad de aplicar una “gestión holística” del agua y de sus crisis, que 
abarque el consumo humano, el agrícola, los ecosistemas terrestres y acuáticos, los incendios, la energía, el cambio 
climático, la salud y la seguridad pública. A ello van orientadas estas diez exigencias a las administraciones, para 
prevenir sequías como la actual:

1.- Cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras.

2.- Luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales 
(superfi ciales, subterráneas y costeras).

3.- Implantar regímenes de caudales ecológicos científi camente establecidos.

4.- Poner freno a la edifi cación y a la construcción de instalaciones muy demandantes de agua (campos 
de golf, parques temáticos...), especialmente salvaguardando emplazamientos cercanos a espacios 
protegidos o costas.

5.- Cerrar los más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía.

6.- Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.

7.- Establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superfi cie dedicada a la agricultura ecológica 
y el uso de variedades locales adaptadas al clima.

8.- Reconversión del regadío intensivo y súper intensivo a explotaciones sostenibles, diversifi cadas y 
de bajo consumo de agua.

9.- Prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de 
calidad y ecológica.

10.- Establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa del sistema energético actual 
hacia un sistema 100% renovable.
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En aquest moment, llegint aquestes 
paraules a mida que els teus ulls 
avancen per aquestes línies amb la 
revista oberta entre les mans, pots 
sentir el tacte relliscós de les fulles 
a les puntes dels dits. Alhora pots 
adonar-te dels pensaments que 
et passen pel cap i també pots ser 
conscient del sentiment que t’acaba 
de despertar tot plegat. Si has acon-
seguit notar tot el que s’ha descrit 
fi ns aquí, acabes de tenir un mo-
ment d’atenció plena.

Instants semblants els podem tenir, 
per exemple, en contemplar una 
posta de sol vora el mar o bé un 
matí de primavera caminant per la 
muntanya, moments on, captivats 
per la bellesa del paisatge expe-
rimentem amb plena consciència 
cada sensació que ens arriba. En 
moments així els colors que ens en-
volten semblen més vius, molt més 
intensos i brillants. Si ens aturem a 
escoltar bé ens arribaran amb niti-
desa els sons de la natura o bé el 
silenci que se’n desprèn. I pot ser 
que portats per la intensitat d’aquest 
moment els nostres pensaments 
passin a un segon pla i els podem 
observar com a distància. El resul-
tat de tot plegat és una sensació de 
calma i de benestar profund.

Instants com aquest es coneixen 
com d’Atenció Plena i són la base 
per practicar la tècnica que porta 
el mateix nom: “Atenció Plena” −
mindfulness en anglès−. Aquesta 
tècnica prové del budisme, però 
per practicar-la no és en absolut 
necessari convertir-se en budista. 
Observar de forma concentrada és 
una capacitat simple i universal que 
tenim tots els éssers humans de ser 
conscients de què passa pels nostres 

COM MÉS ATENCIÓ,
MÉS QUALITAT DE VIDA

sentits i per la nostra ment i, per 
tant, no depèn de l’educació, de cap 
religió ni de cap ideologia. L’Atenció 
Plena es pot considerar una forma 
de meditació però a diferència 
de la meditació més clàssica no 
consistiria a pensar o refl exionar 
sobre un tema (com l’amor o la 
compassió, per exemple), sinó 
deixar que les nostres sensacions i 
pensaments, siguin els que siguin, 
fl ueixin lliurement per tal d’observar-
los en el moment present, aquí i ara.
Amb aquesta tècnica es pretén 
aconseguir un estat de serenitat i de 
calma, sense tensió, per observar 
els nostres pensaments i les nostres 
emocions sense jutjar-les ni quedar 
atrapats en elles. Posar la nostra 
atenció en el moment present fa 
que augmenti la nostra conscièn-
cia. I com més grau de consciència 
aconseguim, més real serà la nostra 
experiència per aprendre a saber 
quins són els nostres pensaments, 
a reconèixer les nostres emocions 
i els nostres sentiments. A la llarga 
això es traduirà a conèixer-nos molt 
més a nosaltres mateixos i a saber 
com responem a cada moment de 
la vida.

Ben al contrari, l’estat oposat a ser 
conscient seria estar absent, anes-
tesiat mentalment, distret, a funcio-
nar amb un “pilot automàtic” sense 
cap consciència de què motiva les 
nostres reaccions.

Quan ens concentrem plenament 
en allò que estem fent, aquella ac-
tivitat és la cosa més important de 
la vida. Si em concentro quan par-
lo amb algú, si em concentro quan 
llegeixo, quan camino, quan faig 
qualsevol activitat, no hi ha res més 
important que el que estic fent, aquí 

i ara. Malgrat tot, la major part de 
les persones viuen contínuament 
rememorant situacions, paraules i 
decisions que ja han passat o bé en 
la preocupació d’algunes que poden 
venir en el futur, però que ni tan sols 
saben del cert si arribaran. Però tant 
el passat com el futur no existeixen 
en aquest moment present. De fet, 
només existeix l’Aquí i l’Ara.

Durant els darrers anys, la Neuro-
ciència, la part de la ciència que es 
dedica a investigar el funcionament 
del cervell, ha estudiat amb detall 
els canvis que provoca la pràctica 
continuada de l’Atenció Plena en 
un gran nombre de persones. Així, 
s’ha descobert que aquesta tècnica 
produeix efectes molt benefi ciosos 
en diferents àrees cerebrals i per 
tant ha passat a formar part de di-
verses teràpies psicològiques. Els 
benefi cis que s’han observat, entre 
altres, són un millor control davant 
les situacions que generen estrès 
així com la reducció de l’ansietat. 
També s’utilitza per a millorar el do-
lor crònic, augmentar la qualitat de 
la son i de l’estat d’ànim i per po-
tenciar la memòria i la concentració.

Per tant, si volem augmentar la nos-
tra qualitat de vida en general, tant 
física com psicològica, cal que ens 
acostumem a viure en l’instant pre-
sent, l’únic que realment vivim, i en-
trenar plenament la nostra atenció.

Tal com ens recorda un antic pro-
verbi hindú: “Quan mengis, menja; 
quan resis, resa; quan estimis, es-
tima”.

Rosa Puig Puig
Metgessa 



Llibres per estimar la terra

BRUIXES I INQUISIDORS 
AL PEU DE L’ALBERA
Joan Vergés i Pineda
Autoedició, març 2018
266 pàgines

Infatigable en les seves 
recerques de la història 
del seu poble i contrades, 
Joan Vergés ens ofereix 
un retrat ben documentat, 
verídic i creïble de la per-
secució i processos inqui-
sitorials contra  les bruixes 

al segle XVI, i que té com a protagonista a una dona 
espollenca, Joana Salaverda.

NOUS MONUMENTS ME-
GALÍTICS DE L’ALT EM-
PORDÀ
Isidre Macau i Teixidor
Girona: Diputació de 
Girona, 1985.
57  pàgines

Ara que ja es pot veure a la 
seva sala de l’Ajuntament 
de Palau el recull-mostrari 
del treball naturalista del 
nostre insigne pedagog, 
seria bo combinar la visita 

amb la lectura d’aquesta reedició en facsímil del llibret 
feta la vigília de la inauguració de la Sala Macau del 
Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants. Es pot 
consultar a la biblioteca local i adquirir en el mercat de 
llibres d’ocasió de vell.

HISTORIAL DE 
GARRIGUELLA
Mossèn
Salvador Anticó i Compta
Figueres: Editora Empor-
danesa, 1986.
135  pàgines

És bo recuperar la memòria 
i la lectura de llibres que 
han signifi cat tant per al 
coneixement de les arrels 
i desenvolupament dels 
nostres pobles. En el cas 

de l’eclesiàstic i historiador garriguellenc (1880-1949), 
va ser una sort que els seus nebots fessin possible la 
publicació d’uns manuscrits que ens parlen des de la 
prehistòria de Gerisena fi ns a la Segona República.

FAGES DE CLIMENT A 
L’EMPORDÀ
Joan Ferrerós (curador)
Girona: Càtedra de Patri-
moni Literari Maria Àngels 
Anglada-Carles Fages de 
Climent, 2018.
81  pàgines

Celebrem aquest any el 
50è aniversari de la mort 
del gran geni de la lite-
ratura alt empordanesa. 
Aquesta autoguia és indis-
pensable per conèixer els 

textos més representatius lligats al territori, que inclou 
(cap. 26) Palau-saverdera. 

ELS RAÏMS JA 
VIROLEN. LITERATURA 
DELS CELLERS 
EMPORDANESOS I 
ALTRES EST[R]OFES
José Luis Bartolomé
Figueres: Fotocomposició 
Roger,  2017.
183 pàgines

Un llibre ple de curiositats 
per als amants del món 
cultural del vi, amb reculls 
fi lològics de les marques 

dels cellers empordanesos, de la poesia de les contrae-
tiquetes, i unes suggeridores antologies de poetes co-
marcals i pancatalans que han cantat a la nostra vinya. 
No hi falta un joc de Trivial per comprovar qui en sap 
més de la família sobre els continguts del llibre.

CORTAL MARÍ
Marquès de Camps
Figueres: Brau edicions, 
2017.
175 pàgines

En aquesta faceta literària 
desconeguda per a molts, 
Carles de Camps i d’Olzi-
nelles (1860-1939), va pu-
blicar (1921) aquesta no-
vel·la d’intrigues amoroses 
i judicials, de costumisme 

i de descripció dels aiguamolls i d’escenes de cacera, 
ambientada en un mas de Castelló, amb un capítol trà-
gic que té lloc a Les Torruelles.

i de descripció dels aiguamolls i d’escenes de cacera, 

dels cellers empordanesos, de la poesia de les contrae-
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CLUB DE LECTURA VERDERA
Aquesta tardor hem encetat la quarta temporada 
del Club de Lectura al poble. Contràriament al 
que és habitual en aquest tipus de dinamització 
cultural, les nostres sessions són setmanals en 
comptes de mensuals. Una vegada al mes llegim 
a casa un llibre que després comentem en grup; a 
les altres tres sessions mensuals llegim de manera 
espontània un conte o capítol de novel·la o assaig, 
fem activitats lúdiques per enriquir el lèxic, i alhora 
fem debats suggerits pels textos. Ocasionalment 
llegim articles de diari o revistes, i participem en 
alguns concursos.

En diversos col·loquis hem comptat amb la 
presència dels mateixos autors: M. Mercè Roca, 
M. Mercè Cuartiella, Joan Vergés, Octavi Dalmau, 
Josep Torrent. Les seves aportacions han estat 
molt alliçonadores. Com a grup, col·laborem en 
alguns dels esdeveniments locals (Nadal, Sant 
Jordi...) amb la recitació de poemes temàtics que 
cadascú recull per a aquesta avinentesa.

Fins ara hem llegit uns 25 llibres, i més de 60 
contes. Alguns dels títols i autors més ben valorats 
han estat Camí de sirga de Jesús Moncada, A peu 
per la Llitera de Josep Maria  Espinàs, La plaça del 
Diamant de Mercè Rodoreda, L’hereu Noradell de 
Carles Bosch de la Trinxeria o Balzac i la petita 
modista xinesa de Dai Sijie; també els contes 
de Mario Benedetti i Roald Dahl. La majoria de 
les lectures són d’autors catalans o traduïdes al 
català, però també abracem originals i versions en 
castellà.

La participació en el Club de Lectura és del tot 
gratuïta. Els exemplars els facilita la xarxa de 
biblioteques de Catalunya, les còpies setmanals 
de contes i altres materials les proporciona 
l’Ajuntament. Molt sovint intercanviem entre 
nosaltres llibres que ens han agradat fora de l’àmbit 
del club de lectors.

Està demostrat que la lectura i les tertúlies són una 
forma d’entreteniment brain gym per mantenir en 
forma el nostre cervell i millorar la nostra salut. Això 
sí: s’ha d’exercir de manera regular (Nulla dies sine 
littera, com deien els clàssics).

Colla de lectors Verdera

Col·loqui amb la M. Mercè Roca (temporada 2015-2016)

Si us voleu afegir 
a la colla de 
lectors Verdera, 
ens trobareu fi ns 
al mes de juny 
els dijous de 4 a 
5 de la tarda, a la 
Biblioteca Isidre 
Macau.

La primera lectura 
de l’actual 
temporada



Entreteniments
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PALAU LITERARI
1) Trinxat de la Cerdanya per a ella, coca de recapte 
amb escalivada i anxoves per a ell, i de segon els dos 
van menjar lluç a la marinera. El vi era negre, un Empor-
dà de Palau-saverdera, un Puig de Guàrdies del 2014.
La novel·la de la qual prové aquest fragment (El testament 
transcendental de Herr Rocamora, de Pere Colomer) va ser � -
nalista el 2017 del Premi...
a) Ramon Llull    b) Sant Jordi c) Ramon Muntaner

2) A les Torruelles
Com que el vilar o llogarret d’aquest nom on tenia son 
casal major en Josep Maria era un bon tros de cortal 
Marí, allà al terme de Pau, sota el de Palau-saverdera, 
el guarda de don Ramon, per anar a complir sa coman-
da sens dany de sos serveis casolans, prengué el carret 
de bon matí.
L’autor de Cortal Marí (1921) va ser...
a) Narcís Oller
b) Carles de Camps i d’Olzinelles 
c) Carles Bosch de la Trinxeria

3)
—Aquest és el salt de la reina mora, saps, Pere?
—Què dius d’una reina mora?
—Diu la llegenda que en temps de la reconquesta 
aquest castell estava habitat pels sarraïns...
—I que els cristians el varen conquerir. I que llavors la 
reina dels moros, perseguida pels cristians, es va llançar 
cingle avall per evitar caure en les mans dels...

El títol d’aquesta novel·la de Joan Constans, publicada el 2008, 
és..
a) El Roenc de Quermançó
b) El Bruel de Selva de Mar
c) El vent de l’infern

4) Onofre, capella blanca de llum
    Plena de màgia i llegenda
    Roca d’esquist i d’orgull.
L’autor de la lletra i música d’aquesta cançó (“Albera”) és...
a) Lluís Llach       b) Gerard Quintana       c) Joanjo Bosk

OFICIS D’ABANTES
Alguns sobrenoms de famílies palauenques provenen de l’ofi ci dels seus avanpassats.  

A veure si sabeu esbrinar aquests nou motius amb l’ajut de les defi nicions.

MOTS AMB PA I OLI
Completa aquestes paraules horitzontalment amb l’ajut del nostre oli més apreciat.

1. Colpejar les oliveres
2. Molí per premsar les olives
3. Oliva petita i seca a Cadaqués
4. Taca d’oli  (‘unteli’ a Cadaqués)
5. Les olives batudes que queden 
    a peu de terra (al revés)
6. Olivar productiu
7. Varietat d’oliva de color vermellós (al revés)
8. Olivera borda

(Solucions a la pàg. 34)
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c/ de la Plaça, 2 - Tel. 972 53 02 17
PALAU-SAVERDERA

c/ Padró, 2
Tel. 972 53 02 89

PALAU-SAVERDERA

FORN
PASTISSERIA

SOLUCIONS ENTRETENIMENTS:
PALAU LITERARI:
1-a / 2-b / 3-c / 4-c

OFICIS D’ABANTES:
1.- Baster - 2.- Carter - 3.- Corder 
4.- Ferrer - 5.- Peroler - 6.- Rajoler
7.- Sabater - 8.- Sastre - 9.- Sedassaire

MOTS AMB PA I OLI

Jo us mostro el camí.
Seguiu-me, Reis nobles;
sóc per reis i pobles
l'estel del matí.
Amb roba daurada
jo enfi lo en l'atzur
el camí més pur
que hi ha a l'estelada.
Ròssec de claror
vaig deixant per rastre,
tinc corona d'astre.
i aroma de fl or.
Tres Reis tinc darrere
i un àngel davant
i a prop de l’Infant
un cel que m’espera.
Gemadet i ros
vostre Fill, Maria,
a qui semblaria?                                            
A qui, sinó a Vós?
               Jacint Verdaguer

CANÇÓ DE L’ESTRELLA Vers de Nadal



   

Secció de cuina

 Ingredients per a 4 persones:
 • 4 galtes de vedella petites
 • 2 cebes grans
 • 4 pastanagues mitjanes
 • 300 grams de ceps
 • Oli, sal i pebre
 • 1 got de vi ranci 
 • Picada amb ametlles, avellanes, all i pa sec

- Salpebrar les galtes polides i posar-les en una cassola amb una mica d’oli. 
- Quan estiguin rossejades, es posen a l’olla a pressió 20 minuts i cobertes d’aigua. 
- Amb l’oli sobrant es fregeixen les cebes i les pastanagues tallades a trossos. 
- Quan estigui pràcticament cuit, s’afegeix el vi ranci, que cogui fi ns que la verdura estigui feta i seguidament 
  es tritura i es tornar a posar a la cassola. 
- Posteriorment, s’hi afegeix el brou d’estofar les galtes. 
- Quan les galtes estiguin fredes, es tallen ben fi nes i es posen a la cassola amb la salsa, es fa coure tot junt fi ns 
  que la galta estigui tendra, s’hi afegeixen els ceps descongelats, en conserva o hidratats. 
- Finalment la picada i rectifi car de sal i/o pebre si cal.

A l’hotel ho servim amb un timbal petit d’arròs salvatge i ho decorem amb pètals de clavell moro 
o alguna fl or comestible que doni color al plat.

GALTES DE VEDELLA 
AMB CEPS
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Pujals vinaters de la campinya empordanesa,
dins l’aspre terroç, a l’hivern cru,
hi serveu la pruïja sucosa del raïm madur:
la fruita daurada, de fulla pomposa.
vostre pell n’és rugosa de maldar-hi l’aixada,
i el bigoç i l’arada,
que fan llevar.
D’arreu del Pla, la vista s’hi para sotjada
pel fruitós oliverar que us engalana.

ALS TURONS DE PALAU
De cor, a D. Onofre Pont cap-pare de la terra

I quan surt, la tramontana bat i aclapara,
sorruts i ben arrapats, li planten cara,
refiats de Sant Onofre que us empara
vora l’esquerpa serralada de l’espadat.
Perxò, oh! pujals!, valents alceu el cap,
frontant els roigs rostolls de terra-sapror,
frisanta pel dol·l d’una saor
que sols se troba amb Sant tan be honrat.

                                           JANOT DE CAL RIEROL (1929)




