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Fe d’errades
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Si esteu llegint la revista d’aquest any, ens hem de congraciar per poder-la 
tenir entre les mans. Les hores dedicades a omplir el seu contingut no és 
bufar i fer ampolles. Tenir un marc com l’Associació de Veïns de Palau-saver-
dera per encabir la seva gestió facilita la seva publicació.

I a propòsit de la gestió de la nova junta de l’associació, tinc el deure moral 
de responsabilitzar-me de la seva inacció. Malgrat que vaig cometre la im-
prudència d’acceptar la presidència, juntament amb els altres companys de 
la junta, ens ha estat impossible tirar endavant cap projecte. Per un costat, la 
nostra falta d’experiència associativa, manca de temps en un moment àl-
gid de les nostres carreres professionals i amb l’afegit de ser pocs, no dona 
massa marge per a grans aventures operacionals.

Així doncs, públicament us demano disculpes, tot justificant que el meu 
únic objectiu en aquell moment era que no es perdés la revista. A partir 
d’ara el futur és una incògnita. No puc ignorar els meus projectes, raó per la 
qual ofereixo la presidència a qui sigui capaç de portar l’Associació més en-
llà d’on s’ha arribat. En cas contrari, intentarem gestar alguna fira pel poble, 
continuarem amb els concerts i donant forma a la revista, malgrat que hi ha 
una persona que la gestiona pràcticament tota sola.

En José Luis Bartolome. Ànima incansable que d’aquí a trenta anys li hau-
ran de dedicar un carrer a Palau. Bromes a part, l’artífex del club de lectura 
de Palau, inductor de la biblioteca i escriptor, entre altres activitats, és un 
amant de la cultura que tan bon punt ha sortit la revista d’aquest any, ja en 
prepara la següent!

Per acabar, us encoratjo a llegir tota la revista, ja que, encara que no us se-
dueixi el títol d’un article, us podeu emportar una sorpresa. Molt sovint, ens 
sentim totalment sobrepassats davant l’allau d’informació que ens arriba. 
En aquesta revista, es parla del VOSTRE poble, de persones que VOSALTRES 
coneixeu, i reconeixereu aspectes o persones del NOSTRE poble que ignorà-
veu fins aleshores.

Gaudiu-lo, gaudim-ne!
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Alcaldessa, regidors, autoritats, amics pa-
lauencs,

Us agraeixo de tot cor aquesta invitació a par-
ticipar a la festa major. Ser el tercer pregoner 
de la festa és un honor molt gran per a mi, que 
m’ha sorprès i m’ha fet molt feliç, perquè, com 
veureu, em fa sempre molta il·lusió tornar a 
Palau. Segurament soc un desconegut per a 
la majoria dels que sou ací, però us assegu-
ro que porto el nom de Palau arreu, al costat 
del meu. I no és perquè ho posi en uns docu-
ments d’identitat emesos per un estat colo-
nial, sinó perquè és el poble de molts dels 
meus avantpassats i perquè sento físicament 

Pregó de la Festa Major d’Estiu
Palau-saverdera 2022

que hi tinc les arrels. És una sensació difícil de 
descriure, una sensació de pertinença que et 
corprèn quan visites el poble i que et lliga a la 
terra.

Jo vaig néixer un diumenge de calor del 1949. 
Al cinema feien una pel·lícula de la María Mon-
tez, “La Reina de Cobra”, en Technicolor, que 
la meva mare mai no va poder acabar de veu-
re. Anava aguantant per veure com acabava 
el drama... fins que mon pare, metge, la va fer 
córrer cap a Cal Mericano, a la plaça, on va parir 
amb molta més expectació que la que volia. 
Potser em va marcar de per vida allò de treure 
el caparró i veure tanta colla... 

Pregó 

Per: Mateu Turró Calvet
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Pregó

Deixeu-me que us expliqui algunes històries 
de Cal Mericano i del meu avi. La casa la va 
construir el meu besavi sobre unes ruïnes me-
dievals que devien ser part del castell i que la 
remodelació total de l’edifici que s’ha fet fa 
pocs anys va deixar a la vista. A en Joan Turró 
Lluent li deien el Mericano perquè va fer for-
tuna a Cuba i, en comptes d’anar a Barcelona, 
com molts dels que van tornar amb diners i els 
van multiplicar, va tornar al poble d’on va sor-
tir ben pobre, per lluir de ric (per això es deia 
Lluent...) i es va casar amb la Marieta Docto-
ra, filla del metge. Va morir força jove i el meu 
avi, l’hereu que tenia una germana i un germà 
més petits, va haver de regentar les propietats 
tot fent la carrera de metge. L’avi Mateu, que té 
dedicat el carrer que va a la plaça, era un home 
molt entenimentat, amb una gran conscièn-
cia social i que va haver de lluitar molt en una 
època de dictadures (Primo de Rivera i des-
prés Franco) que anaven ben en contra de les 
seves creences. Era un metge conegut a tota la 
comarca per la seva habilitat, sobretot en posar 
ossos al seu lloc i que ajudava a la gent més en-
llà dels serveis mèdics. De vegades, en comptes 
de cobrar, deixava a la casa alguns cèntims per-
què es poguessin comprar medecines...

Era un home conscient, però també molt tos-
sut. El pare de l’alcaldessa em va fer arribar 
còpia d’un document de denúncia, que li van 
posar just després de la Guerra Civil, en el qual 
l’acusaven d’enemic del règim perquè deia a 
la gent que menys resar i més prendre les me-
decines... Tot era perquè alguns no suportaven 
que el “senyor metge” no anés mai a missa i el 
volien tancar a la presó. Sort que era respectat 
per la majoria del poble i que tenia bons amics 
entre els metges de Girona que van anar a la 
comissaria de policia per alliberar-lo. 

La guerra va fer molt de mal a Palau i molts 
anys després encara es podien veure les ani-
madversions entre famílies. De fet, els meus 
pares van ser com Romeu i Julieta... El meu 
pare, que era metge seguint la tradició fami-
liar, es va morir fa un any i mig, just després de 
fer cent anys. També és un palauenc il·lustre, 
encara que el carrer que té dedicat és a Sant 
Hipòlit de Voltregà, on va exercir durant tota 
la vida i tothom el recorda com el gran home 
que era. Era independentista i d’esquerres...

La meva mare Maria es diu també Turró de se-
gon cognom, perquè és de can Turró de baix, 

neta de l’avi Xico, que va ser alcalde de Palau, 
més aviat monàrquic i de dretes, i que teniu 
també a la web com a palauenc destacat. Ja 
veieu, soc Turró pels dos costats, un cognom 
tan palauenc! Però venint de dues famílies 
que eren competència, perquè en Narcís Tu-
rró, fill de l’avi Xico també feia de metge a Pa-
lau, la parella ha batut rècords de matrimoni 
feliç. La meva mare, ara una mica sola, encara 
pinta retrats a l’oli als seus 98 anys. Ja ho veieu, 
amb bona genètica palauenca, ací estic per a 
donar-vos una estona la tabarra abans que co-
menci la festa...

L’any passat, l’Arnald, que era un dels meus 
amics d’infantesa, us va fer una explicació 
d’historiador de com era Palau fa 60 o 70 anys 
i esmentava personatges de l’època. Jo en 
coneixia alguns, però no m’atreviria pas a in-
tentar competir amb ell. Ara deixeu-me que 
us expliqui alguns detalls divertits de com era 
el poble quan jo era petit i hi venia a passar 
les vacances d’estiu i a veure els avis. Hi havia 
molt poques comoditats. Calia anar a buscar 
aigua a la font (la bona era la de la de Dalt) i no 
hi havia clavegueres. De fet, el meu pare és el 
primer que en va fer una al carrer que ara en 
diuen Empordà i va portar aigua corrent (no 
potable) a casa des d’una cisterna que tenia el 
meu oncle, el pare d’en Martí Caussa, que co-
neixeu prou bé. Pels carrers de terra passaven 
ramats de xais... i moltes vaques que deixaven 
unes bones tifes. Recordo una vegada que el 
meu cosí, en Lluís Jovell (l’únic de la saga Meri-
cano que ha viscut a Palau, fins fa poc) va tor-
nar a casa emmerdat fins el coll i plorant, tot 
arrossegant la bicicleta, dient que havia xocat 
amb una vaca. El que era difícil era caure al 
carrer en un lloc net! 

Però d’aquella època el que recordo amb més 
emoció entranyable són les ballarugues. És di-
fícil imaginar ara que els diumenges, al sortir 
de missa, anàvem al cinema de l’avi de l’Ar-
nald, a cal Met, apartàvem els bancs i posàvem 
la gramola i ballàvem al so de les cançons de 
l’època (tantes d’italianes!, dels recordats Do-
menico Modugno, Adriano Celentano i la peti-
ta Rita Pavone). I recordo les festes majors, que 
llavors fèiem amb orquestres, tocant aquelles 
sardanes que eren com un joc de córrer a ban-
da i banda, i després animaven el ball, tant in-
nocent com divertit. Encara recordo els pasdo-
bles i els corridos amb la Lourdes, la germana 
de l’alcaldessa, que ens va deixar tan jove i que 



Pregó
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ballàvem com si fos una cursa. Bé, ja he acabat 
amb les històries de carcamal... Sempre enyo-
rem el passat, encara que el present, com és 
el cas de Palau, sigui molt millor. Tanta gent 
nova que han portat riquesa i modernitat; 
tantes millores en tot allò que és públic, amb 
serveis que el meu avi metge no podia ni ima-
ginar. Per cert, el meu avi era un gran defen-
sor de la muntanya de Verdera i havia intentat 
reforestar-la, però els pastors no paraven de 
cremar-la perquè així després tenien herba 
més fresca. Ara aquest tresor natural està més 
protegit, però cal parar molta atenció a preser-
var-lo; cosa que amb l’emergència climàtica 
serà cada cop més complicat. 

Fa uns anys us vaig fer una xerrada sobre 
aquest tema durant la Fira del Paisatge. Us vaig 
comentar que Palau ha de fer tot el que pugui 
per a defensar el seu extraordinari patrimoni 
natural. Heu de pensar que, amb l’emergència 
climàtica, els aiguamolls poden patir molt i la 
muntanya tindrà cada cop més risc d’incen-
di. Cal prendre mesures preventives per evitar 
els problemes greus que poden arribar... això 
que en diuen resiliència, una nova paraula de 
moda que vol dir que cal preveure tallafocs i 
sistemes de protecció de la fauna de les zones 
humides amb risc d’assecar-se, o assegurar 
que hi haurà prou aigua amb una millor gestió 
dels recursos, com les aigües residuals de les 
depuradores.

Per acabar, deixeu-me que ho relacioni amb 
la meva feina. La meva preocupació ha estat 
sempre procurar que els diners de tots, els que 
canalitzem a través dels impostos, es facin ser-
vir de la millor manera. Això vol dir, entre altres 
coses, que els beneficis que la societat obtin-
gui de les inversions públiques siguin ben su-
periors als seus costos. Fer els càlculs d’aques-
ta anàlisi de costos i beneficis no és pas fàcil, 
però més o menys ho sabem fer. Per exemple, 
quan volem construir una nova carretera o 
convertir-ne una en autopista, mirem el que 
s’esperi que costi construir-la i mantenir-la i 
aquests costos els comparem amb els estal-
vis de temps de viatge esperats, la reducció 
d’accidents i de despeses dels vehicles (prin-
cipalment les de combustible). Això ho fem 
fent una estimació del que passarà al llarg dels 
anys de vida del projecte. D’aquesta manera 
aconseguim fer una estimació de la rendibili-
tat de la inversió per a la societat. 

Ara bé, cada cop som més conscients que cal 
incorporar altres consideracions quan s’ha de 
decidir si es fa o no una inversió pública. Avui 
estem treballant en fórmules per a comple-
mentar l’eficiència en termes de beneficis 
econòmics per a la societat, amb considera-
cions ESG (Environmental, Social and Gover-
nance, en anglès) que incorporen aspectes 
ambientals, socials i de bon govern. En el cas 
de la resiliència del nostre paisatge, és evident 
que els costos i beneficis són essencialment 
ambientals, però tenen unes connotacions 
socials molt fortes que cal analitzar amb cura. 
Entre elles l’impacte sobre el turisme que, com 
sabeu, té aspectes positius però també nega-
tius.

Tots aquests impactes potencials sobre el 
medi ambient i de caire social caldrà analit-
zar-los amb molta cura. Però volia insistir en 
el tema de bon govern, perquè s’hauran de 
fer projectes per a la preservació del paisatge 
que siguin raonables, ben justificats i ben ges-
tionats. Penseu que són inversions que caldrà 
que siguin finançades amb subvencions i amb 
préstecs a llarg termini. Per això, entre altres 
coses, cal tenir unes estructures que garan-
teixin el bon funcionament dels projectes de 
resiliència. Jo estic convençut que només es 
pot tenir èxit en la preservació dels valors cul-
turals i ambientals quan es gestionen des de 
la proximitat. Això vol dir que correspondrà, so-
bretot, als palauencs tenir cura d’aquest balcó 
incomparable sobre l’Empordà que és el nos-
tre poble...

Us emplaço, doncs, a continuar el camí de pro-
grés que s’ha emprès aquestes darreres dè-
cades i a mirar el futur amb optimisme, però 
amb ganes de col·laborar en les tasques co-
munitàries, en particular de protecció del nos-
tre valuós patrimoni cultural i natural. La festa 
major representa una trobada anual amb les 
tradicions i ha de servir per a prendre cons-
ciència del que tenim. Dit això, us emplaço a 
tots a gaudir de les festes almenys tant com 
ho feia ja de jovenet... saltant i ballant i men-
jant aquests plats que tenim reservats per a 
les grans festes.

Visca Palau! 
Visquin els palauencs! 

Bona festa major a tothom!
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FENT MEMÒRIA

Patrimoni

Al núm. 2 del butlletí municipal Tots Junts (abril 2003), la Marisa Furcat, 
amb el suport de la Trini Figueras, va escriure un reportatge de les 

memòries de la Maria Serra i Duran (1903- 2001), mare de la Trini. 
Pel seu interès històric i costumista, en reproduïm alguns extractes.

La Maria va començar a anar a l’escola a l’edat 
de tres anys i fins els 15. Encara recorda amb 
molta emoció la seva primera mestra la Sra. 
Maria Torner. Va tenir-la fins els 11 anys, després 
va tenir la Sra. Filomena. L’escola de les noies 
estava situada a la plaça Major, on hi havia 
abans l’Ajuntament, al segon pis i la dels nois 
al primer pis de la Societat de Malalts sobre el 
cafè. En total eren aproximadament uns 120 
alumnes. La seva mare pagava els estudis de 
les dues filles amb feixos de llenya que anava a 
buscar a la muntanya. La Maria encara guarda-
va els llibres i els llegeia alguna vegada princi-
palment un de versos anomenat “El Trobador 
Català”.

A la Maria se li van negar els ulls recordant 
l’epidèmia de grip que havia patit el poble, 
doncs en 29 dies hi va haver 29 morts. Totes les 
famílies estaven de dol, el Sr. Mateu Turró, met-
ge del poble en aquell moment ja els anava a 
veure amb l’espelma a la butxaca.

A l’estiu l’Ajuntament muntava un bar a la Font 
de Dalt. Cada any l’agafava una família diferent 
baix subhasta, s’hi feia com una espècie d’en-
canyissat i s’hi posaven taules. La gent a mitja 

part del ball o quan sortien els homes del cafè 
hi anaven a beure una graciosa, o bé una orxa-
ta, també compraven anissos a Ca la Cordera 
i amb l’aigua fresca de la font feien aniset. La 
Maria va fer un repàs dels establiments que hi 
havia al poble:

Industrials: l’esparter era el pare de la Lola Es-
carrà, tenia el negoci a la casa propietat dels 
Srs. Americans, un boter (Ca la Marina Saba-
ter), un baster (l’avi Quildo), un sedassaire (en 
Silvestre) i un corder (Ca la Cordera) que tenia 
la roda al carreró i la cargolava allà. També hi 
havia tres forners: Can Fasi, Can Sivecas i Can 
Geroni, que vivien i tenien el forn a la casa del 
carrer de l’Escola. Quan van fer la casa nova 
(La Palma) van anar-hi a viure i allà van posar a 
més del pa, botiga de comestibles. Can Corta-
da va ser l’última fleca que es va posar. També 
hi havia dues carnisseries: Ca l’Àngel i Cal Nin. 
Tres barberies i dos cinemes. De botigues n’hi 
havia tres: Can Rafalet, Ca la “Botiga nova” en-
tre can Sisó i Can Cortada, i Can Ramis.

Hi havia una colla de cafès: Can Nicolau, Can 
Rafalet que també llogaven artistes cantadors, 
Ca l’Àngel, La Societat i Can Met. També a Can 
Noiet donaven menjars.

Tres famílies de sabaters treballaven fent i 
arreglant sabates. Uns a Ca la Cordera, també 
a la casa de Cal Rac, un sabater que era l’avi 
d’en Nicolau de les motos [aleshores vivia a Ro-
ses] i l’avi d’en Joan Buscató, qui l’hi va fer a la 
petita Maria unes sabates ferrades. La Maria va 
veure els primers “bolseguins”, que eren fets 
d’aquests sabaters i eren sabates de mudar 
de cama amb botons: el número de botons i 
l’alçada de la cama feia variar el preu. La pri-
mera a dur-les va ser la Teresita Mallol. Més 
tard alguns van plegar i es va posar de sabater 
en Pere Font.

La Maria Serra i Duran
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Hi havia dos fusters, en Jaume Cortada (Ven-
tura) i en Tià Casellas. També dos teixidors, un 
a Can Roca, un avi d’en Joan Barceló, l’altre el 
besavi de la Maria que teixia el lli a casa seva, 
avui la casa petita d’en Bessonet. Allà va néixer 
el seu pare i germans; al fer-se petita la casa 
es van traslladar amb arrendament a la casa 
dita “Can Tixador”, sobrenom que van heretar 
de l’ofici de l’avi. A la casa petita hi van viure la 
família de Cal Tit que tenien dues noies més 
o menys de la seva mateixa edat, la Maria i la 
Conxita.

També van haver-hi a Palau a la seva joventut 
dos grups de teatre, la Maria actuava en un 
d’ells, representant obres com El ferrer de tall, 
La Diada, Maria Rosa, Amor de mare i altres. 
Les festes majors duraven tres dies, La Cande-
lera, la Festa de Sant Joan i Sant Onofre. La vi-
gília la gent del poble amb l’orquestra feien la 
passada i el primer dia festiu a les 9 del matí 
el campaner feia trillejar les campanes a festa 
major. Els campaners eren els germans Pere i 
Felip Roig, pares respectivament de la Pepita 
Moreno i la Lluïsa Sembleia; a aquells l’ofici ja 

els hi venia del seu pare. Tocaven les campa-
nes de manera molt bonica, fent-les “parlar”. 
Al primer toc ja es coneixia si era festa, missa, 
bateig o enterrament. Sempre hi havia orques-
tres com La Selvatana o La Bisbal, entre d’al-
tres, i de vegades dues. Del record de la Maria 
és una ballada alternativa de sardanes amb 
dues orquestres, una a la terrassa de Can Soler 
i l’altra a la terrassa de Can Simó. Per pagar les 
orquestres cada jove del poble pagava un jor-
nal i, a partir dels anys 20 començaren a pagar 
les noies a la taquilla d’entrada. Alguna vegada 
per la festa de Sant Joan la sala d’en Cortada 
s’havia quedat petita i havien hagut de ballar 
al pati de Can Furcat. La Maria tenia 19 anys 
quan va obrir Can Met; una temporada abans 
a causa d’un enfrontament entre els joves del 
poble es van dividir els balls en dos locals: els 
anomenats La Terregada tenien la seva sala a 
Ca la Merceneta, la sala d’en Cortada era d’ús 
dels de la Goma.

L’aiguat de Sant Miquel l’any 1912 va ser de re-
cord funest. Era un dia de veremes quan de cop 
el cel es va ennuvolar i va venir negre com la 

La Plaça Major de temps reculats
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nit. Va ploure a semalades, la gent collia raïms 
i no va poder tornar a casa, resguardant-se als 
masos que tenien més a prop. La Maria i la 
seva família es van aixoplugar als de Vilahut. 
En acabar de ploure el seu pare, que volia sa-
ber què havia passat al poble, va pujar-hi amb 
risc de la seva vida, doncs tot era aigua i no es 
veia cap camí. L’aigua s’havia emportat la mei-
tat [de les parets] del poble, de can Teixidor 
l’aigua havia fet caure la meitat del mur de la 
casa de la part del camí de la Ciutat que dona-
va al rebost. Els estris de la cuina corrien car- 
rer avall. Per sort Mn. Andreu Sánchez, vicari 
en aquells moments, va poder salvar-los mitja 
saca de farina. També l’aiguat es va emportar 
la mula de Can Pere Castañer. A davant de Can 
Noiet l’aigua hi va fer un forat que a dins hi ca-
bien dos homes. Van caure moltes parets; la 
gent plorava de tornada de les vinyes, per l’es-
pectacle tan trist que s’hi veia.

Per poder-se ajudar la gent havia format una 
societat anomenada “Hermandad de Soco-
rros Mutuos La Amistad Palauense”. Cada soci 
pagava 1 pesseta al mes. La finalitat era aju-
dar-se entre els veïns de moltes maneres. Per 
exemple, quan algun dels socis estava greu-
ment malalt anaven sempre dos socis més a 
vetllar-lo a les nits per torns perquè descansés 
la família; en cas de no poder anar-hi pagaven 
a un altre soci perquè fes el seu torn. Amb el 
fons de la societat s’ajudava als malalts a pa-
gar les medecines, es repartia el fons que hi 
havia: si en aquells moments eren molts toca-
ven menys diners, si eren pocs, en tocaven més. 
Els noms dels malalts que estaven de baixa fi-
guraven a una pissarra que hi havia al cafè de 
la mateixa societat. D’aquesta manera tothom 
tenia notícia dels fets i no es podia faltar al re-
glament de l’auxili mutu. En cas de defunció, 
sis socis més a torns rotatius tenien l’obligació 
d’anar a l’enterrament portant el pendó de la 
societat.

Entre els anys 1911-1915 no hi havia gaires ma-
neres de guanyar-se la vida en un poble que 
ja voltava els 1.500-1.600 habitants. Colles de 
gent jove anaven a treballar a França a fer fei-
nes relacionades amb la vinya.

L’any 1947 va ser l’any de la neu, amb nevades 
a partir del 22 de gener. La Candelera va ser 
ben blanca, de “neu de mar”. Els enterraments 

durant les nevades no es van poder fer amb 
normalitat: el carro tirat per cavalls que trans-
portava el fèretre tenia dificultats, en una oca-
sió no va poder fer camí i la caixa va ser duta a 
coll fins al mateix cementiri. Les vigílies de la 
Candelera es van fer uns caminets al mig dels 
carrers i els joves van netejar la plaça a palades, 
amuntegant la neu al rec.

La Cooperativa Agrícola es deia al principi Sin-
dicato Agrícola y Caja Rural de Crédito y Aho-
rros de Palau Sabardera. La persona que s’ha-
via cuidat de tirar-lo endavant va ser Mn. Joan 
Obradors l’any 1915. Servia per ajudar als agri-
cultors, ja que en els anys de la Primera Guer- 
ra Mundial hi havia treballs per trobar sulfat 
per les vinyes. L’any 1933 es va crear la secció 
vinícola i va dir-se Sindicat Agrícola de Palau 
Sabardera; el seu President fou el Sr. Esteban 
Padrosa i el Secretari el Sr. Alvar Claparols. Els 
petits vinyaters, en no poder disposar de tines 
per estibar el raïm i fer el vi, es veien obligats 
a vendre les càrregues al preu que volien els 
compradors forasters. L’any 1950 es va posar 
en funcionament la secció del sindicat dedica-
da a l’oli.

En cloure el seu relat, la Maria Serra es 
va quedar tota pensativa i va dir a les 

seves acompanyants: «Qui l’ha vist i qui 
el veu el nostre Palau». Una reflexió que 
la gent gran d’avui dia no ha deixat de 

compartir amb to exclamatiu.

1947, any de la nevada. Al fons en el cantó de la torre 
del Rellotge es veu el pilot de neu treta de la plaça per 
poder ballar sardanes per la Candelera. (Arxiu familiar 
Àngel Roig i Turró)
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“PALAU EM PLAU”. 
10 RAONS PER VISITAR PALAU-SAVERDERA
El 27 de gener d’enguany, vaig coincidir a Palamós amb la palauenca Núria Macau, col·labora-
dora del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà. Una reunió de feina ens havia 
portat al port palamosí amb l’objectiu de promocionar el vi empordanès. A la sortida, li vaig ex-
plicar que estava redactant aquest article per a la revista Saverdera XXI.

Jo anava desgranant a la Núria les excel·lències de Palau, aquelles que jo incloc en aquest ar-
ticle, que són orgull dels veïns i atractiu per a forasters i passavolants quan, de cop i volta, se’m 
va acudir el títol per aquest reportatge. És una frase curta, de només tres mots, que està entre 
un joc de paraules i un lema de promoció turística: «Palau em plau». Així que us contaré deu 
al·licients que jo trobo en el vostre municipi (tot i que n’hi ha molts més) i que jo en gaudeixo 
periòdicament, perquè soc visitant assidu del terme. Certament és un decàleg personal, gairebé 
íntim, però tan satisfactori que el faig transferible i per això el publico en la vostra revista, com a 
avís a visitants i lletraferits.

1 Atalaiar el paisatge

Palau, el poble abraçat per dos parcs natu-
rals que ofereix atractius culturals admirables, 
s’ha batejat com el Balcó de l’Empordà, per 
la seva situació privilegiada al peu de la serra 
de Verdera i amb perspectives cap a la badia 
de Roses, la plana empordanesa i la sardana 
de muntanyes que les envolten. El mirador de 
l’entrada del poble dona la benvinguda al vi-
sitant i li permet fruir còmodament d’un bell 
paisatge, que aquí esdevé una amena lliçó de 
geografia catalana i tota una invitació a desco-
brir els encants del poble. Quan vaig escriure el 
llibre Vèrtexs i miradors, vaig incloure aquesta 
miranda palauenca en la publicació, entre les 
més interessants de les comarques gironines.

2 Pujar a Sant Onofre 

L’ermita onofrenca, de color blanc nival, es veu 
des de força hores lluny i situa el poble de Pa-
lau des de la distància. Una de les grans excur-
sions del Parc Natural de Cap de Creus és sortir 
de la Font de Dalt, visitar Sant Onofre, seguir 
cap al mas Ventós i tornar a Palau, passant pel 
dolmen de la Muntanya d’en Caselles. Aquest 
passeig permet gaudir de la panoràmica de la 
badia de Roses, la qual apareix als ulls de l’es-
pectador com un somrís blau, de curvatura 
perfecta. La seva bellesa va ser descrita ma-

temàticament per Frederic Macau Vilar en el 
seu article «L’Alt Empordà, geometritzat per la 
tramontana», publicat als Annals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos en 1964. L’autor sosté 
que el golf rosinc conté la relació àuria, cànon 
de bellesa del món clàssic. En conseqüència, 
aquesta rada entre Roses i l’Escala forma part, 
des de 2011, del Club de les badies més belles 
del món.
En el meu record, Sant Onofre era refugi obert 
on els excursionistes podíem pernoctar i l’en-
demà, a l’alba, meravellar-nos amb la impres-
sionant sortida de sol a la badia de Roses. Ara, 
el recinte ha d’estar tancat per evitar vanda-
lismes i espolis. Una llàstima. Ja advertia Bon 
Dylan: «Els temps estan canviant»... i no sem-
pre cap a millor.

3 Gaudir del vi 

A l’edifici de la cooperativa agrícola de Palau, 
unes rajoles mostren les tres plantes més relle-
vants de l’alimentació a la Mediterrània: el blat, 
el cep i l’oliu que formen la trilogia composta 
per pa, vi i oli. La bellesa d’aquesta imatge aug-
menta quan s’observa des del mirador de l’en-
trada del poble, llavors el Canigó nevat apareix 
al fons i presideix l’horitzó. El conjunt esdevé 
una promesa de satisfacció, la de seure’s a taula 
en alguna de les fondes de Palau i delectar-se 
amb aquests ingredients collits a la rodalia.

Per: Josep M. Dacosta - Naturalista i fotògraf
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Vaig entrevistar a David Serra del Mas Romeu, 
per a l’article «Quaranta històries de vinye-
rons» publicat a Revista de Girona. Ell és un 
vinyeró, és a dir, que mena la vinya i fa vi. Em 
va comentar que “practico l’agricultura rao-
nable, entre tradicional i ecològica”. Els seus 
vins fan referència al territori. El Senglar és un 
recordatori de la bestiola, a qui regala quatre 
regues de moscat cada verema; això sí, en les 
etiquetes, aquest porc salvatge fuig emportat 
per globus o amb coet, en funció del mercat 
receptor, perquè Mas Romeu exporta una part 
important a Suïssa. Malesa és una altra re-
ferència, que evoca l’estat embardissat de la 
finca abans del conreu. Una tercera marca és 
Puig de les Guàrdies, nom de finca, amb terrer 
pissarrós. El disseny de les caixes compta amb 
les il·lustracions serigrafiades per la seva dona.

4 Conèixer les oliveres monumentals

El 2018, José Luis Bartolomé em va convidar a 
presentar-li el llibre L’olivera, arbre evitern, elo-
gi etnopoètic de l’olivera empordanesa. L’acte 
va tenir lloc a la biblioteca de Figueres i el van 
acompanyar molts lectors dels seus llibres i se-
guidors dels articles que publica a la premsa. 
Allà, vam quedar per visitar plegats tres olive-
res venerables de Palau. Com que en José Luis 
és professor d’anglès, vam convenir que ens 
trobaríem al 10 de Palauing Street i des d’allà 
iniciàrem el passeig. Saludàrem, en primer 
lloc, l’olivera de can Macau, arbre espectacular, 
amb una soca que suggereix els tubs d’un or-
gue coronats per un fullam argentat que pen-
tina vents de tramuntana i llevant. Les mides 
són superlatives, per a delit dels propietaris i 
visitants. 

El segon oliu que admiràrem fou l’olivera bi-
furcada, a tocar la carretera de Roses, amb la 
paradoxa que hi passen milers de persones 
pel davant, però molt poques el coneixen. El 
nostre recorregut acabà a la plaça Jardí de la 
Generalitat, on s’acampa un oliver que sempre 
m’ha cridat l’atenció. És prop dels gronxadors i, 
tot i tenir una mida discreta, és un veritable mo-
nument vegetal, ja que està format per dues 
soques que s’entortolliguen en espiral. Recorda 
alguns quadres de Salvador Dalí, on es repre-
senta la doble hèlix d’ADN, la molècula que re-
gistra la informació genètica dels éssers vius. 

5 Fotografiar les volades d’estornells quan 
van a joc

De petits, tots havíem jugat a endevinar for-
mes en els núvols. Ara bé, no ens hauríem 
imaginat mai que aquell passatemps el repe-
tiríem d’adults i a més les siluetes canviarien 
a una velocitat espectacular. Es tracta de les 
danses que dibuixen els estornells quan van a 
joc, damunt de l’estany de Palau. L’espectacle 
és seguit per molts afeccionats a l’ornitologia i 
la fotografia i és compartit a les xarxes socials i 
publicat als mitjans de comunicació. 

Els volts de la diada de Reis són bones dates 
per acostar-se al llindar dels Aiguamolls i em-
badalir-se davant les coreografies dels estor-
nells, ocells bells. De dia, vagaregen pels volts 
de la carretera i sovintegen al teulat de l’ajun-
tament palauenc. Al vespre, volen cap als seus 
dormidors, mentre descriuen belles acrobà-
cies, per tal d’evitar l’atac dels depredadors. 

L’estornell, que algú de Palau va proposar que 
fos servit als restaurants, té un secret entre els 
productors d’oli: abans les olives es collien des-
prés que la tramuntana de gener les fes caure 
a terra. A hores d’ara, per evitar que se les men-
gin els estornells, es recullen abans i directa-
ment de l’olivera; a més es porten ràpidament 
al trull per moldre-les. El resultat final és un oli 
més afruitat i adequat als gustos dels consu-
midors actuals. D’aquesta manera, es diu que 
«els estornells ens han ensenyat a fer bon oli».
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6 Saltar en parapent (des de Fitó)

La Revista de Girona em va encarregar foto-
grafies per al dossier «Viure de l’aire» en què 
publicava reportatges sobre les activitats re-
creatives relacionades amb el fet de volar. Així, 
vaig acompanyar un equip de Castelló d’Em-
púries que saltava des de la serra de Roda, en 
concret des d’una esplanada a tocar la roca de 
Fitó, a sota el coll del Mosquit. No cal dir que 
la panoràmica que s’albira des d’aquest lloc és 
espectacular.

A vegades, quan torno a Palau i bado amb la 
mirada encarada cap a Sant Onofre, clisso els 
parapents voleiant entorn del castell de Sant 
Salvador. Certament, es tracta d’un bell es-
pectacle format per ales de colors bigarrats 
prop de les roques de color adust. Des de la 
distància, aquests esportistes em semblen mi-
núsculs, talment com mosquits, els mateixos 
insectes que donen nom a la collada de mun-
tanya des d’on s’enlairen.

7 Buscar bruixots (per Tot Sants)

El Dia dels Difunts de 2019, en sortir de dinar 
d’una de les cases de menjar de Palau, vaig 
veure el poble engalanat amb motius de Ha-
lloween, tot un reguitzell de carbasses, dracs, 
bruixes malèfiques i altra estètica pròpia del 
món ocult. En preguntar el significat, em van 
respondre que era la decoració per a la Nit de 
Bruixes i Castanyes. Em va semblar una idea 
excel·lent, ja que des de la publicació de Les 
Bruixes de Llers, l’obra de Fages de Climent, 
els bruixots de Palau tenen categoria literària.

Així, carrers i places es convertien en espais 
de terror, amb noms tan suggerents com 
Convento Sangriento, Family Adams Square i 
Nosferatu Fontaine. El que em va cridar més 
l’atenció, perquè relliga perfectament la tra-
dició nostrada de Tots Sants amb les modes 
nord-americanes, fou La Castanyera Posseïda. 
Aquell dia no em podia quedar fins que es fes 
fosc per xalar de la festa i vaig pensar que hi 
aniria l’any següent, però el 2020 aparegué un 
agent que faria molta més por que tots aquells 
monstres de per riure: va ser el coronavirus!

8 Escoltar gòspel (a l’església de Sant Joan)

L’església romànica de Sant Joan sorprèn per 
la seva acústica. Així ho vaig comprovar en 
el concert d’Empordà Gospel Choir la diada 
de Sant Esteve de 2012. La majestuositat de 
la roca i la categoria de l’espai, més la passió 
dels cantants, van fer que la nit fos inoblida-
ble. Posteriorment, s’han programat altres 
concerts, també d’aquesta música que és co-
neguda com a espirituals negres, i altres in-
terpretacions musicals, com la missa amb 
acompanyament d’orquestra... (estic escrivint 
aquestes ratlles el dia 2 de febrer, festivitat de 
la Candelera).

9 Visitar les antigues escoles

Palau pot presumir de tenir una de les cases 
consistorials més emblemàtiques del territori 
i que forma part de l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. Les dependències 
municipals ocupen l’immoble de les antigues 
escoles, construïdes per la Mancomunitat de 
Catalunya, amb l’objectiu de ser un model per 
als futurs col·legis del país. L’edifici s’adequava 
als paràmetres d’una escola moderna i recorda 
“les antigues construccions rurals catalanes”. 

Després de cent anys, l’edificació continua 
captivant per la sòbria elegància del recinte, 
sense grandiloqüències arquitectòniques. El 
2021, se celebrà el seu primer centenari, amb 
un col·loqui entre investigadors historiadors 
de l’ensenyament i de l’arquitectura escolar: 
Andreu Pujol, Salomó Marquès, David Pujol i 
Josep Colls.

A la planta noble, es troba l’espai dedicat a Isi-
dre Macau Teixidor, mestre que va pertànyer al 
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cercle de docents gironins, defensors de l’es-
cola pública i amb idees progressistes, que es 
trobaven per compartir experiències i coneixe-
ments, a les anomenades «Converses Pedagò-
giques», les quals foren el punt de partida de la 
reforma pedagògica catalana. En aquesta sala 
es mostra part del seu museu escolar, amb 
troballes fetes a les excursions pedagògiques: 
materials arqueològics, restes fòssils i closques 
de mol·luscs, amb algunes de les reflexions del 
professor: «Les tres coses a les que han d’aspi-
rar (els nens) són: ser bons, forts i intel·ligents; 
les tres coses que han de fer és educar-se bé, 
cultivar la bellesa i estimar el progrés».

10 Llegir el territori: 

Conec un pòquer d’escriptors que han escrit 
sobre Palau o des de Palau. Els esmentaré per 
ordre alfabètic del cognom, tal com em van 
ensenyar a l’escola: José Luis Bartolomé, Xavier 
Febrés, Arnald Plujà i Toni Salamanca. Afegi-
ré Isidre Macau a la quarteta per presentar un 
tomb literari pel terme:

Isidre Macau: «La nostra condició de natura-
listes i fervents admiradors i cultivadors de les 
ciències naturals ens ha portat a recórrer amb 
ple dalit les fragositats i aspreses de les nos-
tres muntanyes i comarques. Hem trobat tan 
seductors atractius en aquestes excursions, 
que les hem sovintejades en el transcurs de 
molts anys». (Nous monuments megalítics de 
l’Alt Empordà).

José Luis Bartolomé: «La font [de Dalt] havia 
estat escenari per convocar les muses de la 

poesia i de la música de sardanes, de berenars 
en colla, de balls de gatzara, d’ombres fresquí-
voles que proporcionaven de franc els arbres 
que l’envoltaven» (Crim a la capella blanca).

Xavier Febrés: «Als afores de Palau-saverdera, 
entre el golf de Roses i el cap de Creus, s’hi veu 
una mísera cabana que en realitat val el seu 
pes en or perquè evoca una prehistòria mil·- 
lenària i decisiva. Es tracta de la reconstrucció 
del poblat megalític de Ca n’Isach». (Apologia 
de la curiositat. «26 de gener de 2020. La mera-
vellosa història de l’evolució a la mísera cabana 
de Palau Saverdera»).

Arnald Plujà: «Una antiga carrerada, bastida 
sobre una llera granítica, era la via muntanyen-
ca que antany empraven vallencs i palauencs 
per enllaçar llurs poblacions amb el mas Ven-
tós, Sta. Helena i St. Pere de Roses. Arribats al 
dipòsit de l’aigua municipal i malgrat la doble 
senyalització, agafarem el viarany de l’esquer- 
ra, que en vint minuts ens portarà al dolmen 
de la muntanya d’en Caselles, visible en un 
planell orientat a tramuntana, a uns cent me-
tres del camí» (El cap de Creus. 60 itineraris de 
Portbou a Roses).

Toni Salamanca: «Cal recuperar hàbits saluda-
bles tan senzills com caminar, fer hort o mou-
re’s; fomentar el consum d’oli d’oliva verge ex-
tra i de la dieta mediterrània; i l’autoconsum 
de productes de km 0» (entrevista al Setmana-
ri de l’Alt Empordà, 20.05.2019).

A tall de cloenda:
El 31 de desembre de 2019 passejàvem, la 
meva dona i jo, pels carrers de la urbanització 
Bellavista i va ser una grata sorpresa descobrir 
que els noms dels carrers estaven dedicats a 
filòsofs: Nietzsche, Hegel, Descartes... Aquest 
fet ens va cridar tant l’atenció que vam fer-nos 
una fotografia amb la placa de l’avinguda dedi-
cada a Immanuel Kant. De tornada a Figueres, 
vam aturar-nos a la seu de l’escola d’idiomes, 
edifici que llueix a la façana la frase «Sapere 
aude» de Kant, on vam fer-nos una altra selfie. 
Vam publicar les dues imatges a les xarxes so-
cials per desitjar un bon any nou a tothom amb 
el text «Pren-te el 2020 amb filosofia». Més que 
un desig fou una premonició, ja que a l’any vint 
vam patir la pandèmia de la covid, amb el con-
finament que vam haver d’encarar amb molt 
d’estoïcisme, amb molta filosofia.Són 21 els com-
batents que perderen la vida, reconeguts en tenim infor-
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 LA ROCA DEL CORB

La Roca del Corb és un petit massís rocós que hi 
ha a mig camí entre el mas Ventós i l’ermita de 
Sant Onofre a la Serra de les Rameres; per sota 
aquest singular rocam hi passa un rec que en 
Joan Donat –també conegut per en Joan d’en 
Batista– m’havia narrat que l’anomenaven el 
rec de la Roca del Corb o el rec Llarg, ja que 
aquest neix a dalt de tot de la serra de Santa 
Elena al costat del Coll del Mosquit, mentre 
que tots el altres que hi ha entre el Mas Ventós 
i l’ermita de Sant Onofre tots ells neixen molt 
més avall, en concret a la Serra de les Rameres, 
per sota de la pista forestal que va del Mas 
Ventós al Coll del Mosquit. Aquests recs tenen 
els noms del rec del Fitó o el rec del Turó o rec 
del Pas Estret, també rec de la muntanya d’en 
Sot, el rec de la Bassa o rec de la muntanya 
d’en Sot, el rec del la Roca del Corb o rec Llarg 
o rec de la Roca de les Heures o també rec de 
la Muntanya d’en Sot. Els recs de les Rameres 

Per: Joan Padrosa

són dos recs que s’ajunten a la pista que va del 
Mas Ventós a Sant Onofre i neixen a prop de les 
Fonts d’en Guillem, també dit rec de la Roca de 
les Heures i rec de la Muntanya d’en Sot. Tots 
aquests recs ja s’han ajuntat al paratge de la 
Muntanya d’en Sot, que més avall és nominat 
el rec del Bac. El rec del Camí del Mas Ventós, 
o rec del Mas Ventós, és un rec que segueix un 
descens variat dels altres i tot seguit s’uneix 
al rec del Mas Ventós, que neix al voltant del 
mas; n’hi ha un altre de rec, el de l’Arbre Sec o 
rec de Planells que comença a brollar entre el 
mas Ventós i el Coll de Planells i que més avall 
s’anomena el rec del Pas Estret  fins empalmar 
amb el rec del Mas Ventós. Tots aquests recs 
s’uneixen i formen un sol rec en el paratge de la 
Sureda del Bac entre la roca del Sapo i la gorga 
de la Timba i adopta el nom de rec del Bac, i 
més avall rec del Mas Oriol o rec del Cementiri, 
i quan corre  ja en terreny planer en el paratge 
de Riu Tort s’uneix amb el rec de Cap de Terme 
o Riu Tort, que neix entre el Coll de Planells i la 
Creu Blanca a sota del Bosc de la Margalla  i 
tots  van a desembocar als Estanys de Vilaüt i 
al rec Madral. Tots aquests recs canvien el nom 
segons pel paratge pel qual flueixen.

En Joan Donat, caçador, carboner i que era un 
gran coneixedor de totes les llegendes de tota 
la muntanya ens va explicar a l’Àngel Roig i a 
mi que aquest paratge s’anomenava la Roca 
del Corb perquè en les escletxes d’aquest ro-
cam hi vivia una petita colònia de corbs, que 
en Joan n’anomenava una “volada”,  i que quan 
els polls sortien del niu i principiaven el vol, el 
nombre d’ocells arribaven a superar la dotzena 
i mitja; també en el Fitó n’hi havia una altra de 
volada molt més gran, que compartien l’espai 
amb una volada de caues. Entre les dues vo-
lades hi podrien haver més de tres dotzenes 
d’ocells. També en el massís del Salt de l’Aigua 
o Cova de les Encantades, allà hi havia una vo-
lada d’una dotzena de caues.

La Roca de Corb, que es troba molt a prop 
del Mas Ventós, feia que aquests ocellots, els 
corbs, estiguessin tot el dia circumdant prop 
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del mas, ja que quasi sempre hi trobaven algu-
na cosa per picotejar, si res més no cruspir-se 
el menjar de les gallines, fins que la mestressa 
del mas, empipada, els feia anar-se’n; els corbs 
també seguien el ramat de les cabres, perquè 
quan aquestes pasturaven, feien aixecar d’en-
tre mig de les herbes llagostes, grills, saltamar-
tins, i molts altres insectes, així com també pe-
tits rosegadors que eren una bona endrapa 
per als corbs.

En Joan ens deia: «El corb és l’ocell més intel·li-
gent que hi ha, només el podràs enredar una 
sola vegada, després mai més ho podràs fer; 
també és l’ocell més lladregot que hi ha, cons-
tantment t’està vigilant, i quan t’has distret un 
instant ja t’ha robat, i no només és el menjar, 
sinó qualsevol cosa que li pugui interessar.»

En Pep del Mas Ventós quan anava a pasturar 
les cabres, sempre s’emportava els gossos pel 
ramat, i segons a on anava també feia seguir 
el gos de cacera i s’emportava a dins el sarró la 
fura, perquè en aquella època a la muntanya hi 
havia molts conills, i mentre les cabres pastu-
raven controlades pels gossos, en Pep i el gos 
de cacera cercaven conills, i si el gos feia córrer 
un conill fins el cau en Pep col·locava una saca 
oberta davant la boca d’aquest i deixava anar 
la fura, que portava un esquellerinc amarrat 
amb un fil gruixut al coll. A dins del cau, el conill 
quan sentia el soroll de l’esquellerinc s’escapa-
va i sortia a correcuita pel forat del cau on en 
Pep havia ben col·locat la saca, el pobre coni-
ll escapant de les mossegades de la fura que 
l’empaitava, ell mateix es posava dins el sac. En 
Pep abans que la fura entrés dins del sac lliga-
va aquest amb un cordill amb el conill a dintre, 
capturava la fura que la sentia allà on era pel 
repiqueig de l’esquellerinc, li donava un petit 
tall de cansalada com a trofeu i ficava l’animal 
una altra vegada a dins del sarró.

En Pep amb molta manya afluixa el sac, posa 
la mà a dins i amb gran destresa captura el co-
nill i el treu de dins del sac; mira si és mascle o 
femella, si és femella i té les mamelles plenes 
de llet la deixa anar dins el cau, perquè, deia 
en Pep, «Una conilla amb les mamelles plenes 
de llet té de set a dotze cries per alletar; si ma-
tes la mare, totes les cries  moriran, si la mare 
les pot criar almenys la meitat arribaran a ser 
adults i un altre dia podran ser caçats i acabar 
a la cassola». El conill amb samfaina és un plat 

típic de pagès, si més no aquí a l’Alt Empor-
dà; si la femella no tenia les mamelles plenes 
la posava a dins d’una saca i la portava viva a 
casa, la conilla podria estar plena de pocs dies 
i a casa dins de la gàbia podria tenir una bona 
conillada, ja tindria temps per posar-la a la cas-
sola. Si el conill era un mascle el pobre animal 
tenia els segons comptats, un fort cop de bas-
tó de pastor darrere el clatell i el conill ja havia 
passat a una altra vida.

En Pep s’allunyava del cau del conill, explorava 
un lloc transitat per guineus i altres bestioles; 
cercava la branca d’un arbre per encordar el 
conill, el penjava per les potes del darrere ben 
obertes, allà mateix l’escorxava, les vísceres de 
l’animal les abandonava tirades a terra, alguna 
bestiola sense trigar massa faria festa major. 
El conill ja net l’embolicava amb la seva pròpia 
pell i el guardava dins un petit sac que sempre 
portava penjat a l’esquena a l’estil bandolera. 
En Pep deia, «No s’ha de portar mai merda a 
casa, massa que n’hi fem». Fins i tot quan es 
moria una cabra per malaltia, l’escorxava i em-
magatzemava la pell per vendre-la, i el cos 
l’abandonava lluny del mas, perquè això, deia, 
és aliment per moltes bestioles, com guineus,  
gorges blancs i altres, i mentre es cruspeixen 
això mort, tenen el ventre ple i no van a voltar 
pel mas buscant menjar. 

En el Mas Ventós mai van tenir llum elèctrica: 
feien llum amb carbur, llum d’oli i espelmes. 
En temps no molt reculats anaven pels po-
bles els parracaires i compraven parracs, ferros 
vells, ampolles de vidre, etc. També compra-
ven pells de conill, les pells de conill es venien, 
es deixaven assecar i quan eren ben seques els 
parracaires les compraven, tenien un preu se-
gons la grandària i la qualitat de la pell.

Pel Mas Ventós no hi passaven els parracaires, 
era en Pep que cada cert temps carregava so-
bre l’espatlla una saca plena de pells de conills 
i de cabra i baixava a Vilajuïga, agafava el tren i 
anava a Figueres; a prop de l’estació del tren de 
Figueres hi havia un parracaire; en Pep hi ana-
va a vendre les pells que portava dins la saca, el 
parracaire adquiria les pells, però no les pagava 
pas en diners sinó que ho feia amb espelmes 
i amb ciris, però no ciris i espelmes noves, sinó 
que eren espelmes i ciris usats que ja havien 
estan encesos durant poc o molt de temps. 
Segons la qualitat de les pells el parracaire do-
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nava un ciri més o menys  llarg o més 
o menys gruixut, tot era negociable. 
En aquells temps les esglésies dels 
pobles i de les ciutats estaven obertes 
tot el dia, molts fidels per prometença 
o per penitència portaven i encenien 
ciris i espelmes dins les esglésies, hi 
havia tanta quantitat de prometences 
i penitències que el capellà tenia feina 
per fer neteja, i d’aquest netejament 
algú se’n beneficiava. En Pep baixava 
del Mas Ventós amb una saca plena 
de pells i tornava amb una saca carre-
gada de ciris i espelmes. 

Els corbs seguien la rutina de visi-
tar diàriament el Mas Ventós. En Pep 
contava “És que els tens tot el dia a sobre, a 
dos metres i no s’aparten, no tenen gens ni 
mica de por de les persones, fins i tot si algun 
dia que fa bon temps dinem a fora a l’eixida 
els tens contemplatius tota l’estona esperant 
el més lleuger descuit per fotre’ns”.

Sempre que en Pep venia de pasturar, els corbs 
seguien el ramat fins el mas i fins i tot alguns 
de més d’agosarats entraven a dins del corral. 
En Pep feia la feina i no en feia ni el més mínim 
cas, si portava la fura la deixava dins una petita 
gàbia feta de llates de fusta i de tela conillera 
que tenia clavada  a la paret del corral, al costat 
hi havia un pal de fusta que sobresortia  de la 
paret on hi penjava el sarró i l’esquellerinc de 
la fura que anava lligat amb un fil gruixut fet 
d’espart. Un dia que sortia a pasturar i a caçar, 
agafà la fura, anava per posar-li l’esquellerinc i 
aquest no hi era i no el va trobar. Va preguntar 
a la dona i als bordegassos si havien vist l’es-
quellerinc, ningú en sabia res. La dona li va dir: 
«Això són coses dels corbs, perquè de bruixes 
no n’hi ha pas», «Com vols que els ocells s’em-
portin un esquellerinc, no facis pas riure», va 
dir en Pep. Un dia que feia bon temps i volien 
dinar a fora a l’eixida la dona estava parant la 
taula i va entrar dins la casa a buscar quelcom 
que li mancava; en sortir-ne va descobrir com 
un d’aquells ocellots estava passejant-se per 
sobre la taula com si en fos l’amo: La dona va 
fer un crit fort perquè l’intrús escampés la boi-
ra, l’ocellot va alçar el vol i va abandonar molt 
de pressa la taula com si li calessin foc a la cua, 
però la dona encara va poder adonar-se que 
el molt murri va fugir emportant-se en el bec 
una de les culleres que hi havia sobre la taula.

En Pep i un home de la Vall de Santa Creu que 
tot sovint anava a donar un cop de mà a les  
feines del mas van anar a la Roca del Corb a 
mirar si tenien sort i aconseguien trobar la cu-
llera i l’esquellerinc; portaven una corda prou 
llarga per si havien de baixar lligats, però no 
els hi va pas fer falta, en un petit replà de l’es-
carpada roca enmig d’uns matolls hi havia un 
fabulós tresor, molts trossos de vidre, l’esque-
llerinc, la cullera, didals, una agulla de fer mit- 
ja, una arrecada, una medalla, un escapulari, 
un braçalet, una diadema i un rellotge de but- 
xaca, tot això ho havien rampinyat els corbs, 
només l’esquellerinc i la cullera eren propietat 
del Mas Ventós. L’activitat delictiva de la banda 
dels corbs de la Roca del Corb va traspassar les 
fronteres del Mas Ventós i va entrar a “delin-
quir” en altres territoris.

L’any 1986, vam fer reformes a la casa del Pu-
jol núm. 10 de Palau, a on jo vaig néixer. Vam 
haver de buidar  tota la casa, moltes coses que 
eren trastos van ser llençades, altres donades 
i d’altres endreçades a casa d’un familiar. En 
el celler les gàbies velles del conills ja eren an-
dròmines, l’escopeta de caçar de dos canons i 
amb martellets del meu pare, que estava em-
bolicada en sacs ja vells degut al temps trans-
corregut, la vaig portar a la caserna de la Guàr-
dia Civil de Roses juntament amb una pistola 
molt vella que era de l’avi Martí de quan va fer 
la guerra a Cuba, quatre anys de servei mili-
tar i quatre anys més de guerra: en total vuit 
anys. Juntament amb totes aquestes deixalles 
hi havia una mena de coixinera d’uns 30 cm 
de diàmetre per un metre i mig de llarg feta 
amb tela de matalàs; una de les bandes  estava 
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oberta i a l’altre costat hi havia una tela conille-
ra cosida. Amb tots aquests trastos també hi 
havia tres rateres grans, paranys d’aquells que 
es feien servir per caçar feristeles, les vaig do-
nar a en Joan d’en Batista, ja que ell en tenia 
una bona col·lecció i li vaig preguntar si sabia 
què era allò que semblava una coixinera. Em 
va respondre, «Si el teu pare encara fos viu t’ho 
podria ben explicar, però el teu oncle, el germà 
del teu pare, t’ho podrà explicar molt més bé 
que jo, perquè això que m’ensenyes em pen-
so que també era seu.» Vaig anar a veure el 
meu padrí , “en Joan de la Pepita”, qui quan va 
veure la tela de matalàs es va emocionar: «Ho 
fèiem servir els de casa per caçar conills amb 
la fura, col·locàvem la part oberta davant el fo-
rat del cau i la part de la tela conillera quedava 
ben enfora, la rigidesa de la tela conillera feia  
que la coixinera sempre quedés tensada, el co-
nill podia passar sense cap entrebanc i a més 
sempre veia la llum de la falsa sortida, d’aques-
ta forma si el caçador estava atent la fura mai 
es ficava dins el parany. En aquesta manera 
de caçar ens va instruir el nostre pare, a casa 
hi havia dues fures, una era del meu germà 
(el meu pare) i l’altre era meva, el meu germà 
la tenia en una petita gàbia de fusta i de tela 
conillera penjada a la paret del celler damunt 
d’una pica d’oli, i jo guardava la meva en un 
petit buit que hi ha a la paret on s’hi guarden 
les eines d’escatir les oliveres, aquest buit en-
cara el conservo dins el rebost tal com era. El 

pare volia que portéssim sempre les peces que 
caçàvem netes a casa, tenia un gran mirament 
en caçar, no tot lo que cueja es pot matar, si 
ho caces tot avui, avui t’afartaràs però demà 
i demà passat i l’altre no tindràs res de res, i  
més endavant ens deia: Les escopetes acaba-
ran amb tots els animals que hi ha a la mun-
tanya, perquè quan caceu amb l’escopeta mai 
coneixeu lo que mateu fins que l’heu mort. El 
meu padrí es va quedar amb aquella coixinera 
d’anar a caçar amb fura com a record, ja que 
ell feia molts anys que l’havia encarregat que 
li fes en Silvestre Sedassaire, el matalasser del 
poble de Palau.»

Li vaig comentar el que ens havia explicat en 
Joan el Carboner sobre els corbs, i tot allò del 
Mas Ventós, que ens va corroborar que era 
completament cert. «I ara a tu et diré una altra 
cosa». Em va dir, «Aquell rellotge de butxaca 
que hi havia allà a la roca, pertanyia a un home 
de la Vall de Santa Creu, i és ben segur perquè 
ell mateix va presenciar com un corb li pispava 
el rellotge que tenia sobre la barana de l’eixi-
da mentre ell es rentava, i va continuar dient: 
«Jo vaig fer el servei militar a l’Àfrica amb  un 
jove de la Vall i teníem molt bona amistat i ens 
teníem molta confiança i tot sovint ens trobà-
vem per aquesta muntanya i m’ho va expli-
car.» L’home va recuperar el rellotge, però ja 
no funcionava: va passar més de dos anys a la 
intempèrie.
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AQUELLS ELENCS PALAUENCS

El núm. 26 de la revista Alberes contenia un 
emotiu recull de grups de teatre locals de la 
nostra comarca durant, sobretot, la prime-
ra meitat del segle XX (Agullana, Cadaqués, 
Castelló, Espolla, Llançà, Roses, Sant Pere Pes-
cador…). Emotiu i alliçonador alhora: en unes 
èpoques quan encara no hi havia arribat el ci-
nema mut, el sonor o la televisió, l’afició al tea-
tre omplia jornades lúdiques i trenava una xar-
xa de comunitat social ben diferent a la d’ara, 
on tenim més home cinema i lleure digital del 
que podem digerir un dia qualsevol del calen-
dari de l’any; un entreteniment domèstic que 
ens fa més tancats i individualistes.

I Palau, va tenir colles teatreres? La resposta és 
sí, en va tenir quatre que siguin de la memòria 
de palauencs absents o actuals. El problema 
per abraçar el conjunt d’aquesta història és la 
manca de fotografies, programes i cartelleres 
que plasmessin el moment de les seves repre-
sentacions, el poder datar les més velles. No 
ens falten noms d’actors ni títols escenificats, 
però resulta feixuc, improbable, confegir una 
nòmina completa i diferenciada per etapes i 
directors escènics. Del record del pare de l’Àn-
gel Roig i Turró (vegeu Revivint vells temps, 
p. 114), que va ser l’encarregat d’escriure els 
guions per als actors, n’hi havia hagut tres 
generacions. La primera, la d’en Bessonet, en 
Bartomeu Serra (Parés) i altres; la segona, la 
d’en Joanet Serrats, en Quim Buscató (Saba-
ter) i, la tercera, la d’en Manel Sedassaire, en 
Pepito Pare Petit, en Manel de la Ciutat, en 
Joan Sabater. Aquest flaixbac no hauria tingut 
en compte la colla de les Gambes, tot i la seva 
minsa aportació.

La Josefina Figueras ens ajuda a precisar 
aquests cognoms-motius: en Manel Pagès 
era el Manel de la Ciutat, als germans Joan i 
Pepito Sala els deien els Pare Petit; de Manel 
Cortada  (el Sedassaire) sembla que n’hi havia 
dos, oncle i nebot. Podríem parlar, amb un xic 
de prudència, d’un grup/subgrups que van ac-
tuar al llarg de la dècada de 1920, en què tam-
bé es recitava poesia, com el poema “Amor de 

Per:  José Luis Bartolomé

mare” de mossèn Cinto Verdaguer, dit per la 
Maria Serra Serra, de can Pere Serra: «[…] i amb 
dolça veu lo cor hermós li deia: –Fill t’has fet 
mal?»

La memòria de la Marta Buscató és diàfana en 
rescatar els noms del seu pare, Joaquim Bus-
cató, el d’en Joanet Serrats (sogre de la Magda-
lena), així com de la Tereseta Cantenys (àvia de 
la Marisa i l’Esther Furcat), la Maria Serra i l’avi 
Bessonet. En Ramon Soler interpretava papers 
d’home galant; en Josep Soler feia d’apunta-
dor. «Sobre el tema del teatre, el que jo puc dir 
segons tinc entès, seria que el grup del qual 
el meu pare en formava part les seves actua-
cions van ser a finals del 1919, principis del 1920. 
Exactament no ho sé. Van ser molt prolífics i 
molt bons. Les obres de les que recordo que 
el meu pare ens recitava algun vers són: El fe-
rrer de tall, Les joies de la Roser, Les heures del 
mas,  El lliri d’aigua,  Els estudiants de Cervera, 
La creu de la masia i Terra baixa.»

Del record de 
la Maria Serra 
i Duran (a la 
pàgina citada 
de Revivint 
vells temps) 
hi havia hagut 
dos odèons, 
dos locals per 
re p re s e n t a r 
obres de tea-
tre: un a dalt 
a Ca la Merce-
neta (la botiga 
d’electrodo-
mèstics Ma-
cau, ara tan-
cada) i l’altre 
a baix a Can Met del Cafè. De joveneta la Ma-
ria havia actuat en un dels dos primers grups: 
«Entre tots vam estrenar obres com El ferrer 
de tall, La dida, Maria Rosa, La mare i altres.» 
(vegeu “Fent memòria” en aquest mateix nú-
mero de Saverdera XXI). Sabem, però, que al-
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gunes funcions també es van fer a la Societat 
de Malalts.

La Josefina Figueras anota que cap el 1920 ja 
es va representar El lliri d’aigua, en què la seva 
mare –Maria Serra i Duran– i la Mercè Casano-
vas Soler –la mare de la Maria Salut Pol– feien 
de protagonistes, de mare i filla respectiva-
ment.   
 La cançó del lliri d’aigua si la voleu escoltar
 és la cançó d’una noia que’l promès la va enganyar.
 La cançó del lliri d’aigua si la volguéssiu sentir,
 és la cançó d’una noia que d’amor es va morir.

Pren el relleu d’informadora la nostra mestra 
jubilada Maria Salut Pol per recordar que la 
seva mare, la Mercè (nascuda el 1910, casada 
l’estiu de 1930), havia fet més obres a la dècada 
dels 1920: el paper de la joveneta Nuri a Terra 
Baixa, el de Blanca a Mar i cel, també es deia 
Blanca el personatge que va interpretar a Les 
heures del mas; així mateix va actuar a La ma-
sia de les flors i a Com l’anell al dit.

A la dècada del 1930, fins acabada a guerra, 
trobem un elenc masculí format, entre molts 
altres (veieu el peu de foto) per Joan Barceló 
i Ramon Centena. Aquest era el capitost de 
la mítica Colla de les Gambes, tan afecciona-
da a les rigotes i tota mena d’acudits i xerino-
la. Tenien la seva seu oficial a can Met, i van 
representar el sainet patriòtic El fossar de les 
Moreres, del cèlebre poema de Pitarra (1885): 
«Al Fossar de les Moreres / no s’hi enterra cap 
traïdor; / fins perdent nostres banderes / serà 
l’urna de l’honor.»

La Colla de les Gambes durant un assaig a la sala d’en 
Met, entre ells podem reconèixer: lsidre Sot, Jaume Ca-
sanovas, Narcís Font, Joan Barceló, Pere Manera, Joan 
Casellas (Luyo), Rafel Pol, Bartomeu Oliva, Josep Turró 
(Casanovas), Pere Olivet, Salvador Casanovas i Ramon 
Centena. (Foto: Joan Turró Sivecas).

A les primeries de la dècada dels 1950 un al-
tre grup puja als escenaris, dirigit per en Joa-
quim Buscató i en Serrats, amb actors mas-
culins com Manel Cortada, Pepitu Sala, Manel 
Pagès,… Es representen El llop de la masia i El 
lliri de l’aigua. El càsting principal d’El llop de la 
masia el formaven Marta Buscató (Roseta), Jo-
sefina Figueras (Remei), Valentí Cervera (Vai-
let), Joan Buscató (Josep, pare de la Roseta), 
Bartomeu Massot (Mateu). A l’inici de la peça 
la Marta recitava aquests versos rimats:

 Aquesta rosa escollida
 que m’ha enviat de record
 s’esfullarà amorosida
 aquí de sobre el cor.

La Josefina mai no oblidarà l’escena del primer 
acte en què Vailet (en Valentí, que després se-
ria el seu marit a la vida real) vol abraçar la Re-
mei, i aquesta, indignada, li pega una plantofa-
da que el deixa escorregut:

 Remei: Pocasolta! Per qui em prens?
 Vailet [amb la mà a la galta]: Mosca! M’has trencat
  l’alè. Quin màstec! Si així ho fas sempre amb els teus
 admiradors…
 Remei: Ho faig amb els llargs de dits.

Als anys 50 també es va muntar a la Societat 
de Malalts l’escenificació de “La cegueta” de 
mossèn Cinto Verdaguer. La Josefina Figue-
ras recorda que la part de recitació de la Marta 
Buscató (era òrfena de mare) va resultar d’allò 
més bonic i colpidor:

 – Cegueta sóc, mes ¡Oh, Déu! Ara veig una gran cosa.
 – Què veus, què?
 – Ara estic veient la mare que s’en va al cel amb el pare, 
    s’en va i ens tira un petó.

Les obres assajades i representades per aques-
ta tríada de colles d’actors eren de molts de 
quirats, tres d’elles les peces més populars del 
teatre en català de tots els temps: Terra baixa, 
Mar i Cel, d’Àngel Guimerà, i Lo ferrer de tall 
de Frederic Soler (Serafí Pitarra). Altres drames 
d’aquest prolífic autor foren Les Joies de la Ro-
ser (inicialment titulada La pubilla d’Hostalric), 
Les heures del mar,  La creu de la masia, La 
dida, el quadre costumista Els estudiants de 
Cervera, i la balada El lliri d’aigua. Guimerà va 
escriure Maria Rosa, un drama social i amorós; 
Rusiñol el drama La mare; el drama El llop de 
la masia (1949) fou obra de la ploma de Jaume 
Bosch.
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D’aquest mo-
saic d’obres i 
grups d’actors 
amateurs cri-
den l’atenció 
tres coses: les 
obres eren ca-
talanes i repre-
sentades en la 
nostra llengua; 
el gust predo-
minant del pú-
blic era pel dra-
ma en comptes 
de la comèdia; 
les llacunes en el nombre d’actrius, si més no 
en el record de les nostres informadores. Cos-
ta d’imaginar que els palauencs optessin per 
representar els rols femenins amb dicció de 
personatges masculins, i encara més si anaven 
disfressats de dona com en els temps de Sha-
kespeare. Del record de la Marta Buscató i del 
seu germà, en Joan, van ser la Marina Roig (de 
can Peret Nen), la Margarita Brugués, i la Rosa-
rio Soler, qui van interpretar els rols femenins 
de la balada El lliri d’aigua als anys 1950.

 Elena: Amb sa filla et queda al món.
 Lluís:  Riteta meva!
 Elena: [alçant les mans al cel] Dóna-li un lloc,
  Déu meu! Ha sigut màrtir!

Però, qui va fer els papers de la baronessa, l’Ag-
neta i la Rosa a El ferrer de tall, ambientada a 
Olot?

 Rosa: De l’amor que em jura el patge, / sols, Esquerrà,
  te puc dir /   que és tot l’amor de ma vida, /
  que entelen plors i suspirs.

La Paquita de can Canelis recupera el nom 
d’una actriu protagonista de Les joies de la 
Roser i de Terra Baixa [hauria estat la Marta, la 
dona d’en Manelic]: la seva sogra, la Consuelo 
Berta, que actuava amb el grup dirigit per en 
Joaquim Buscató. Aquella colla va arribar a fer 
alguns bolos fora de Palau; a Cadaqués, a més 
dels aplaudiments de rigor i cortesia, van rebre 
de guany una afartada de mongeta verda, els 
escamarlans els van haver de pagar els actors 
del seu canut. 

La quarta temporada de teatre a Palau va tenir 
lloc a les darreries dels anys 1990. Ara tocaven 

temps de comèdia en un escenari engrandit: la 
sala festiva del Centre Cívic.  L’ànima d’aquesta 
revifalla va ser el popular barber Joan Barceló 
(pare d’en Narcís), antic membre de la colla de 
les Gambes. Aleshores (tenia 86 anys) forma-
va part de l’associació de jubilats del poble, i 
encara tenia el cuc del teatre dins seu. El 1997 
va convèncer en Ricard Aiguabella (que havia 
dirigit grups de teatre escolar) per tornar a re-
menar les cireres del món de la faràndula. Fruit 
d’aquest tàndem i de l’entusiasta recepció 
que va tenir entre la gent del poble es va po-
der formar un elenc de disset actors trepitjant 
les fustes de l’escenari. Els assajos del grup de 
teatre Palau-verdera van ser llargs i exigents, i 
al març del 1998 es va estrenar Un embolic de 
família de Francesc Puntós i Charles; l’assaig 
de la segona obra encara va ser més marato-
nià i cordial a l’encop: El pugó, un disbarat cò-
mic de Francesc Freixas i M. Gras, original del 
1924, representada en dues ocasions la prima-
vera-estiu de l’any 2000. De la primera obra es 
van fer funcions també a Cantallops, Cabanes 
i a Pau.

Cloenda d’Un Embolic de família

Escena d’Un Embolic de família
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de la Marta i la Remei Buscató, l’Anna Roca 
i la Dolors Macau, la Carme Montenegro a la 
seva Girona natal, i d’altres palauenques), que 
després madurés en forma d’estols de joves i 

La preparació d’un tercer llibret, el sai-
net Gente bien de Santiago Rusiñol, va 
mostrar un cert defalliment de forces; 
d’altra banda, el director va asumir no-
ves responsabilitats cíviques (associa-
ció de veïns, candidatura a les munici-
pals del 2003); la seva malaltia el juny 
del 2004 va estruncar qualsevol rein-
tent de tirar la peça endavant.

Si no enganyen les dades de la prem-
sa, més de 400 assistents van omplir 
de gom a gom la sala del Centre Cívic 
amb l’estrena d’El pugó. Només les qui-
nes de Nadal han batut aquest rècord 
d’assistència lúdica, això sí amb gran 
majoria de forasters. No sé si algú del 
poble recorda alguna activitat de cai-
re cultural més agombolada. Alguns 
actors i actrius havien fet les primeres 
passes en escenificacions de calendari 
religiós (la Pilar Ricart als Pastorets de 
Cantallops, per exemple); a Palau –com 
és record i experiència de l’Arnald Plu-
jà– el Carnestoltes era un bon motiu de 
debut en l’art de l’espontaneïtat: «Ara 
mateix recordo la burda escenificació 
del Carnestoltes de Palau a la sala i es-
cenari del meu avi. Devia ser als anys 
seixanta, quan tota la colla vam paro-
diar la mort i el naixement del Carnes-
toltes. L’òbit i el part tingué lloc en un 
llit, en Xico Rei feia de pacient, l’altre 
de... i un darrer de capellà. Aquest era 
en Miquel Puig Batlle, que per disfres-
sa va robar una sotana de mossèn Fran-
cisco. Amb la queixa de les beates i la 
desaparició de la sotana, que en Miquel 
espantat va enterrar sota una olivera, el 
capellà ens va excomunicar a tots.»

El teatre menut, el que es feia a col·le-
gi, és de memòria indeleble per als 
seus protagonistes. La Josefina Figue-
ras evoca amb entusiasme les activi-
tats artístiques que van fer els cursos 
1943-1945 amb la mestra Carme Marcó 
Grau. Si es revifés el teatre escolar (com 
en els temps reculats de la Josefina, 

d’adults teatreros, tal vegada estaríem a frec 
d’aconseguir un èxit participatiu i estimulant 
de les famílies del poble escarxofades davant 
de les nostres pantalles de plasma. 
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Al llarg de les entrevistes des del núm. 
0 de la revista, hem constatat que el 
nostre poble ha exportat molt de ta-
lent. En aquesta ocasió parlem amb en 
Ricard Aiguabella Macau (Palau-saver-
dera, 1986), que viu a Mòdena (Itàlia) 
des de fa dos anys com a enginyer es-
pecialista en aerodinàmica de la fàbri-
ca Ferrari en Fórmula 1.

Parlem amb

RICARD AIGUABELLA MACAU 

Quins records conserves de la teva infante-
sa i adolescència a Palau? A què jugaves de 
petit?
Bons records, me’n recordo sobretot de jugar a 
futbol amb el meu cosí Agustí, allà on podíem, 
ja fos davant de casa, al pati, a la pista polies-
portiva... anar amb bicicleta pel poble amunt i 
avall i anar a la piscina a l’estiu.

D’on va sortir la vocació per l’automobilisme 
i la mecànica?
Doncs no ho sé, des de ben petit m’han agra-
dat els cotxes, i des de que tenia deu o onze 
anys vaig començar a mirar la F1 a la televisió, i 
des d’aleshores sempre hi he sigut molt aficio-
nat.

Ens pots fer un resum de la teva trajectòria 
acadèmica i professional?
Vaig estudiar Enginyeria Industrial Superior a 
Barcelona, i des d’allà vaig marxar al País Basc 
a fer un màster de competició automobilísti-
ca. Un cop vaig acabar, em van donar la beca 
“Fernando Alonso” per anar a estudiar a Oxford 
un altre màster en tecnologies de Motorsport. 
Abans d’acabar-lo, em van trucar dos equips 
per oferir-me feina com a enginyer d’aerodinà-
mica, que sempre havia sigut la meva passió, i 
vaig decidir anar a l’equip Force India F1 (actual 
Aston Martin F1), on vaig estar gairebé sis anys. 
Després va sortir l’oportunitat de marxar als 
Estats Units, a Los Angeles, a Tesla, i no m’ho 
vaig pensar dues vegades, tot i que era deixar 
la F1 per anar a la indústria dels vehicles elèc-
trics. Vaig passar una mica més de dos anys 
allà, i al febrer de 2020 vaig tornar a Europa i 
a la F1 amb Ferrari, on porto una mica més de 
dos anys treballant-hi.

Sovint vens a fer xerrades a les universitats 
catalanes. Quina mena d’intercanvi d’idees 
generen aquestes trobades?
Doncs realment són xerrades de cara a en-

Per: J.L.B.
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ginyers i estudiants d’enginyeria que estan 
interessats en la Fórmula 1. La informació és 
bastant unidireccional, ja que el que fem és 
bastant secret, però els estudiants d’engi- 
nyeria sempre estan molt atents i prenen nota 
dels pasos per arribar a la Fórmula 1!

Ens pots explicar quina és la feina d’un en-
ginyer d’aerodinàmica?
Sí, bàsicament la meva feina és fer simulacions 
aerodinàmiques per ordinador i dissenyar no-
ves peces; quan són a punt, es proven al túnel 
del vent, que és una instal·lació on es posa el 
cotxe sobre una cinta rodant, i un ventilador 
gegant fa que l’aire es mogui fins a 18 km/h, 
per simular les forces de l’aire sobre el cotxe. 
Un cop es confirma que funcionen bé, s’ins-
tal·len al cotxe en pista, es controla el seu ren-
diment, i el cicle torna a començar.

Has conegut altres enginyers catalans tre-
ballant en aquest camp a l’estranger? 
Sí, poquets en general. A la Fórmula 1 hi ha uns 
quants catalans, potser una vintena, però que 
treballin en Aerodinàmica actualment, diria 
que potser cinc o sis que conegui.

Ens pots presentar la teva esposa? 
Sí, la meva esposa Daria (Dasha més familiar-
ment) és ucraïnesa, de Sumy. Va estudiar Pe-
riodisme a Ucraïna i després Publicacions Edi-
torials a Oxford, a la meva universitat, on ens 
vam conèixer. Ara mateix teletreballa per a 
una empresa de San Francisco, després d’es-
tudiar a la Universitat de Califòrnia - Los Ange-
les mentre vivíem allà.

Normalment parlo català i castellà, amb la fa-
mília i els amics; anglès i italià en el dia a dia a 
la feina, i anglès amb la meva dona. De petit 
vaig aprendre francès, pero el tinc molt obli-
dat ja que no el faig servir. I puc dir alguna 
cosa en rus, que és la llengua materna de la 
meva dona, pero no l’entenc massa, és molt 
complicat!

Quines són les teves aficions? 
Doncs de sempre ha sigut jugar a futbol, però 
últimament no he tingut massa temps. Ho he 
substituït pel vòlei platja, al que m’hi vaig afi-
cionar a Los Angeles, on és molt popular, i a 
Itàlia també. I sempre que tinc temps, anem a 
córrer amb karts amb els companys de feina, i 
alguna vegada amb joves pilots del programa 
de talents de Ferrari.

Quin és el país on hagis treballat o fet vacan-
ces més estimulant per viure-hi? 
A mi personalment m’ha agradat molt viure 
a Los Angeles, el clima és magnífic tot l’any, 
hi ha kilòmetres i kilòmetres de platges on es 
pot fer surf tot l’any, i jugar a vòlei platja cada 
setmana. I es pot fer de tot, des de visitar Ho-
llywood o museus interessants, provar cuines 
de tot el món…

T’agradaria treballar a l’estat espanyol o a 
Catalunya si hi hagués més inversió en re-
cerca i desenvolupament? En el sector pú-
blic o privat?
Sí, m’agradaria molt treballar a Barcelona, però 
hauria de ser una feina on la meva experiència 
professional fos rellevant, i avui en dia això és 
molt difícil.

Quins projectes o ambicions tens de cares 
al futur?
Doncs la veritat ara mateix seguir treballant 
perquè Ferrari guanyi el Campionat del Món de 
Fórmula 1. Un cop aconseguim aquest objectiu, 
després veurem quin és el següent repte!

Què trobes a faltar més de Palau? Et veus 
vivint la jubilació en el teu poble?
Doncs la veritat és descansar a casa meva amb 
els meus pares, realment aquest és l’únic mo-
ment en què puc desconnectar al 100%. Veig 
bastant improbable viure la jubilació aquí, 
però no se sap mai!

T’agradaria afegir alguna cosa?
Gràcies pel vostre interès!

Suposem que el tema dels idiomes ho por-
tes més que bé. Quines llengües domines i 
quines t’agradaria aprendre? 
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LA NACRA AL PARC NATURAL
DEL CAP DE CREUS

Quan parlem del nacre ens referim a aquell co-
lor blanc iridescent que podem veure a la part 
interior de certes conquilles. Des de molt antic, 
aquesta substància natural ha cridat l’atenció 
dels humans, i per això l’hem utilitzat sovint 
per fer elements comuns com els botons, i al-
tres de més exclusius com estoigs, jocs d’es-
cacs o mobles.

Però quan parlem de la nacra (Pinna nobilis) 
ens estem referint a una altra cosa: un musclo 
gegant. Sí que és una conquilla, que possible-
ment s’havia aprofitat també per extreure’n 
aquest apreciat nacre, ja que és el mol·lusc bi-
valve més gran que podem trobar per aques-
tes latituds. També s’havia utilitzat amb fina-
litats decoratives, i moltes cases n’exposaven 
alguna valva (o closca) a la paret.

Així doncs, la nacra és una espècie endèmica 
del mar Mediterrani (és a dir, que no la podem 
trobar enlloc més del món) que pot fer més 
d’un metre de llargada i que viu clavada a ter- 
ra en posició vertical sobre fons sorrencs fins 
als 60 metres de profunditat en praderies de 
fanerògames marines.

Les fanerògames marines són plantes que 
fan flor (no són algues, per tant) que fa molts 
anys van evolucionar per poder viure dins del 
mar. En coneixem diverses espècies diferents, 
com l’algueró (Cymodocea nodosa), l’alga de 
mar (Zostera noltiio la Zostera marina), però 
la més coneguda és la posidònia (Posidonia 
oceanica). Hi havia qui també l’anomenava 
herba dels vidriers, ja que aquests aprofitaven 
les fulles (i les boles marrons que formen les 
restes en fregar pel fons marí) que quedaven 
a la llongada a la tardor (i és que són de fulla 
caduca i les fulles cauen a la tardor com passa 
als boscos de ribera o a les castanyedes de l’Al-
bera i les Salines!) per protegir el delicat fruit 
del seu treball abans de l’invent del Porexpan 
i els plàstics de bombolles. Aquestes prade-
ries són la llar de moltes espècies, a més de 
la nacra, que hi troben aliment i refugi, com 
els alevins de moltes espècies de peixos, i es-
tan considerades com un hàbitat interessant i 
molt important. Tan important és, que la Unió 
Europea ha considerat que és un dels pocs hà-
bitats marins que han d’estar protegits1.

Nacra (Pinna nobilis). 
Imatge de la Universitat de Barcelona

Per: Gerard Carrion i Salip - Tècnic del Parc Natural del Cap de Creus
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Praderia de posidònia (Posidonia oceanica).
Imatge de la Universitat de Barcelona

La nacra té una cosina propera: la nacra d’es-
quames (Pinna rudis), que és més petita i té 
la part externa de la closca recoberta de pro-
tuberàncies. Quan són joves es poden confon-
dre, i en algun cas s’han vist híbrids entre les 
dues espècies.

La nacra ja fa molts anys que està protegida, 
de manera que no es podia recol·lectar ni fer-li 
mal expressament. No era una espècie gaire 
abundant, però era prou comuna, especial-
ment on hi havia praderies de fanerògames.

El seu enemic principal eren les àncores de les 
embarcacions, que quan es llençaven al mar 
per fondejar, i en tocaven alguna en les manio-
bres de fondeig o de recollida, les trencaven i 
es morien. Fins que va arribar un nou habitant 
a les nostres costes: el protozou Haplospori-
dium pinnae, un paràsit que ataca el sistema 
digestiu de les nacres i els acaba provocant 
la mort. Afortunadament no afecta la nacra 
d’esquames. En un primer moment es pot 
detectar la infecció perquè quan una perso-
na s’acosta a un individu aquest es tanca molt 
lentament; en canvi, un individu sa es tancaria 
molt ràpidament per protegir-se del possible 
depredador que s’acosta.

Tant eficient és aquest paràsit, que es va de-
tectar per primera vegada l’any 2016 i pràctica-
ment ha fet desaparèixer aquesta espècie de 
tota la seva àrea de distribució en molt pocs 
anys. Hem de tenir en compte que en el marc 
del seguiment marí del Parc Natural de Cap 
de Creus2 vam passar de detectar més de 100 
exemplars l’any 2016 (ja amb alguns exemplars 
morts detectats), a nou el 2018 i només un el 
2020. Encara no disposem de les dades d’en-
guany (ja que els diversos indicadors s’avaluen 
cada dos anys). Cal tenir en compte que en el 
seguiment no es visita tot l’espai natural, sinó 
només algunes estacions de seguiment, de 
manera que no estem parlant de valors ab-
soluts, però sí que ens donen una idea de la 
magnitud de la tragèdia.

Des de l’any 2016 s’han fet molts esforços per 
conèixer més bé l’espècie i la malaltia, i també 
per conservar l’espècie. Per exemple, com que 
en un primer moment els individus del Cap 
de Creus estaven sans, se’n van agafar unes 
desenes i es van portar a un centre d’investi-

Nacra d’esquames  (Pinna rudis). 
Imatge d’Eduard Marquès
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gació per mantenir-los en captivitat. Malau-
radament, però, ja estaven infectats i tots van 
acabar morint. Tampoc s’ha aconseguit que 
les nacres conservades es reprodueixin i així 
poder tancar el cicle biològic en captivitat.

Actualment queden poques poblacions natu-
rals amb individus vius3, i les més importants es 
poden trobar al Delta de l’Ebre i al Mar Menor 
amb alguns milers d’exemplars. Segurament 
s’han mantingut alienes a la infecció gràcies 
a les condicions de menor salinitat respecte 
al mar obert, que probablement dificulten el 
creixement del paràsit. Aquestes poblacions 
no queden exemptes de riscos, com per exem-
ple el trencament de la barra del Trabucador 
pels temporals que fa augmentar la salinitat a 
la Badia dels Alfacs, un nou moll que es pro-
jecta a la Punta de la Banya per extreure sal de 
l’empresa que l’explota, les barques que nave-
guen en aquestes zones de tan poca profundi-
tat, o la contaminació per productes químics i 
excés de nutrients al Mar Menor.

Els darrers anys s’ha fet un esforç per detectar 
individus vius, ja sigui des d’universitats com 
de persones voluntàries. L’Eduard i en Manel, 
dos amants del mar veïns de la zona, han pogut 
detectar una dotzena d’individus entre Roses 
i la frontera amb França, i ho han pogut donar 
a conèixer gràcies a la plataforma de ciència 
ciutadana Observadors del Mar4. Gràcies a la 
seva tasca incansable, i al fet de facilitar les se-
ves observacions a aquesta pàgina web, han 
pogut contactar amb científiques de l’Institut 
Espanyol d’Oceanografia que durant aquest 
any han intentat corroborar les cites, confir-
mar que es tracta de l’espècie Pinna nobilis, i 
que no estan infectades pel paràsit ni cap al-

tre patogen que les pugui debilitar. Encara no 
disposem dels resultats finals d’aquests tre-
balls. També fa un parell d’anys que s’instal·len 
col·lectors per detectar juvenils de nacra, i així 
poder veure si són capaces de reproduir-se. És 
el cas del 2021 per l’empresa SOTAMAR de Ca-
daqués, i enguany per diverses iniciatives. De 
moment no s’han obtingut resultats positius.

Col·lectors de recollida de larves de nacra.
Imatge de SOTAMAR

Així doncs, esperem poder continuar gaudint 
molts anys d’aquest musclo gegant que, mal-
grat no ser comestible, continua fent la vida 
més diversa!
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ELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ 
EN LA LITERATURA 

Els nostres aiguamolls, que són d’aigua dolça 
–a les maresmes és salada o barrejada–, arriba-
ven fins a l’Aigueta, localisme d’Aigüeta, barri 
del capdavall del carrer de Tapis de Figueres, i 
deixaven pràcticament aïllats Castelló i El Far. 
Amb els segles els aiguamoixos altemporda-
nesos, que abastaven bona part de la Plana del 
Pastor i la Sirena, han anat reculant fins a les 
dimensions actuals. Des del segle XVIII ençà, 
la pagesia va obtenir terres conreables a base 
d’obrir regs que anaven decantant l’aigua cap 
a mar, i de dessecar alguns estanys, com ara 
el de Ciurana o el de Palau Saverdera mateix. 
Finalment a la segona meitat del segle XX ur-
banitzacions i marines turístiques –Empuria-
brava, Sta. Margarida...– han acabat de reduir 
els aigualls a les dimensions actuals. 

Al segle XIX i durant la primera meitat del XX, 
alguns escriptors es van fixar en els paisatges 
orogràfic i humà dels aigüerols que queda-

Per: Joan Ferrerós - Filòleg i escriptor

ven, que llavors encara eren extensos i en estat 
natural, i en van descriure impressions i rela-
tar narracions, com ara algunes d’Els herois i 
Proses bàrbares de Prudenci Bertrana. Carles 
Fages de Climent els va convertir en escenari 
del drama El bruel de Castelló, i a Maria Àngels 
Anglada i Montserrat Vayreda els van inspirar 
poemes. Vegem-ne alguna mostra.

Quan Bertrana va escriure la prosa que se-
gueix, els aiguamolls eren prou salvatges, po-
dríem dir; per això l’home que hi discorre i els 
mateixos topants que moblen el paisatge en-
cara eren bon tros feréstecs.

«En Carxofa es passava els jorns sol, perdut, 
maldant dins aquesta planúria fantàstica i 
traïdora que, vorejant el mar a un costat i altre 
de les goles del Fluvià, s’estén des de l’Escala 
fins a Roses. Era, en definitiva, un trist pesca-
dor lacustre. Es titulava a si mateix l’almirall de 
les aigües mortes, volent significar el domini 
absolut que tenia d’aquells tocoms laberíntics, 
habitats solament per fotges i rat-bufos ras-
clons i bernats pescaires.

I en Carxofa tenia la seva flota: una barca de 
quilla en el riu, devers San Pescador, i una veta 
com un bressol, que transportava a coll segons 
les necessitats de les pesqueres.

No he conegut mai cap salvatgina en qui la llei 
d’adaptació al medi s’hagués complert tan ab-
solutament com amb en Carxofa.

La seva pell resseca i torrada, el seu vestit de 
vellut descolorit, la fusta dels rems i de la bar-
cota, i el fang del seu calçat eren d’un mateix 
to indefinible de cosa calcigada pel sol i des-
tenyida per l’aigua. Quan parava els ormeigs 
en les voralles argiloses del riu o entre la male-
sa de les llacunes, no l’hauríeu pas albirat fàcil-
ment. Es feia tan invisible que àdhuc els ànecs 
salvatges i els corbs marins volaven arran del 
seu cap, prenent-lo per un pilot de gleves, per 
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una soca morta, per un feix de balques, per 
una raconada d’escòries; en fi, per qualsevulla 
objecte menys per un enemic.

I en Carxofa ho era, si bé atenuat una gasive-
ria de pagès a qui no plau massa escampar 
les municions, ni fer soroll en provatures. De 
tota manera, ell no i desemparava mai la seva 
escopeta d’un canó, que la salabrosa humitat 
de les maresmes convertia en una ferramen-
ta plena de rovell, com gitada d’un naufragi. 
Desconfiava de les de dos canons, la punteria 
de les quals, presa pel mig de la soldadura, li 
semblava fal·lible.

En Carxofa vivia en una casica dels afores del 
poble, a un tirat de pedra del Fluvià. En temps 
de pluges el riu hi arribava fàcilment, i en Car-
xofa el deixava entrar amb aquella alegria. Eren 
amics d’anys, i un i altre congeniaven prou bé 
per a suportar-se. Baldament així amb la seva 
filla i el seu gendre! [...]»   (“En Carxofa”, dins Els 
herois, 1920, de Prudenci Bertrana). 

En canvi, quan Anglada va compondre els ver-
sos que vénen a continuació, el darrer espai 
que quedava lliure d’asfalt i formigó estava a 
punt de perdre’s. El poema es va fer molt po-
pular i fins i tot el grup Indika el va convertir en 
una cançó.

“Els aiguamolls”
Al Grup de defensa dels Aiguamolls de 

l’Empordà (1976)

 Envaireu aquest recer vivent 
 que ja de lluny enyoren tantes ales?
 No trobarà ja l’aigua nodridora
 i els vells amagatalls l’ocell del nord?
 Àlics rosats, amics coll-verd, adéu,
 adéu xic corriol, i fredeluga,
 princesa acolorida de l’hivern:
 murs de ciment, deixalles, només pols
 seran els nius on bategà la vida.
 Però quan haurà mort l’últim ocell
 lasat del vol, a frec d’aigua alterada,
 quan escates d’argent no tindrà el mar
 no espereu respirar: ja lentament 
 l’home botxí comença l’agonia. 

Les accions que van protagonitzar moltes 
persones, acomboiades pel Grup de defensa 
dels Aiguamolls de l’Empordà, van assolir de 

sostreure la zona humida de les urpes de l’es-
peculació. Llavors la Maria Àngels, una dècada 
després, va refer la primera composició per ce-
lebrar-ne la salvació.

“Aiguamolls 1985”

 No han destruït aquest recer vivent
 que ja de lluny enyoren tantes ales.
 Aquí retroba l’aigua nodridora
 i els verds amagatalls l’ocell del nord.
 Àlics rosats, amics coll-verds, torneu:
 torneu xic corriol i fredeluga, 
 princesa acolorida de l’hivern.
 Murs de ciment i ferro han reculat
 davant dels nius tots bategant de vida.
 Com un somriure clar, repòs d’ocells
 cansats del vol, a frec de les onades
 i el sol que hi riu, i escates d’or i argent.
 Hem aturat la mort, en llarg combat:
 -Una treva signada amb aire i ales.
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EL PA NOSTRE...

Una cosa tan senzilla i que, 
gairebé tots, consumim cada 
dia i de la qual sabem poca 
cosa. De fet, els darrers anys, 
contràriament a èpoques an-
teriors (com, per exemple, 
quan jo anava a comprar el 
pa i em donaven “la torna”, 
aquell trosset que mancava 
per arribar al pes just i que jo 
me’l menjava en el camí de 
tornada) aleshores el pa era 
aliment substancial, bàsic i la 
gent es fixava molt en quina 
fleca el subministraria per-
què... no tots els forns feien el 
mateix pa i cada família cerca-
va el pa que més els agradava.

I es preguntaran, per què? Si 
total el pa només és farina, 
aigua, sal, i llevat. Però, quina 
farina (o quines, perquè cada 
forn té els seus secrets) i amb 
quina aigua o quanta sal i... 
amb quin llevat? I el més im-
portant: Com s’ha elaborat 
aquest conjunt d’ingredients?

Doncs començarem per afe-
gir-hi un ingredient, segura-
ment  el que més marca la 
personalitat de cada fleca: la 
massa mare. La massa mare 
juntament amb el protocol 
de producció que se segueix 
sense cap variació que tenen 
tots i cada un dels forners és, 
amb tota seguretat, el secret 
més ben guardat. La massa 
mare sol ésser ancestral, va 
de pares a fills i consisteix en 
guardar una part de la massa 
del dia, per afegir-ne una por-
ció al pa del dia següent.

Així, afegint-ne i traient-ne 
cada dia, es manté “el foc sa-

Per: Quim Roca

grat”, el segell de cada forner, 
la personalitat del seu pa. Tot 
plegat, els ingredients selec-
cionats, els percentatges em-
prats, la massa mare, els estris 
a utilitzar  (forn, combustible, 
pales, mantes,...) i el procés 
a seguir, fan que existeixin 
tants pans com forners.

A banda deixarem aques-
ta “moda” de comprar pa a 
qualsevol establiment, com a 
les benzineres (quin contra-
sentit!) que funcionen a base 
de subministrar-se de peces 
industrials, que escalfen en 
armariets elèctrics; és a dir, 
una producció a l’engròs i un 
acabat al detall, per no tenir 
minves i servir un pa prou 
aparent.

Parlem del pa de veritat i tor-
nem a la fleca per fixar-nos en 
els què i els com. I fem-ho a la 
fleca centenària que, afortu-
nadament i en la seva quarta 
generació, encara sobreviu al 
nostre poble (altres no tenen 
tanta sort).

Fan servir farines de Km O, 
una molt preuada és la que 
es produeix als Aiguamolls de 
l’Empordà, d’altres –sempre 
de proximitat i regulades pel 
Gremi de Forners de Catalu- 
nya– en proporció ? (aquesta 
dada és un dels secrets del 
sumari). Són farines anome-
nades “fluixes”, contràriament 
a les que s’utilitzen en pastis-
seria.

A l’hora d’en Pep Guardiola, és 
a dir, “Ben d’hora, ben d’hora, 
ben d’hora”, es comença a 

fer la massa per al pa del dia. 
Només per posar-hi números, 
podríem dir que en un 50% 
seria la barreja de farines, un 
30% d’aigua que, afortuna-
dament, la del poble és prou 
bona, un 7,5% de sal, un 5% de 
llevat i un altre 7,5% de massa 
mare.

Tot això ben barrejat se n’anirà 
a la pastera fins a tenir una 
massa homogènia i manipu-
lable, que es deixarà reposar 
un parell d’hores per fer la pri-
mera fermentació i després 
es passarà a fer les particions, 
que donaran vida a les peces 
en forma de barres o de ro-
dons de pagès.

Bo és saber que per fer una 
peça d’entre 950 grams i el 
quilo, cal una porció de massa 
d’uns 1.100 grams. Cada una 
de les peces anirà ara a un 
“bressol” , on s’hi estarà entre 
dues i quatre hores, depenent 
del dia i la seva climatologia, 
per fer la segona fermentació 
i quedar a punt per a la seva 
entrada al forn. Però, renoi, 
quin forn. Amb una capacitat 
d’aproximadament  90 m3, de 
sola i volta refractàries que a 
data d’avui seria difícil trobar.

Un apunt abans de continuar. 
Veritat que les costelles a la 
brasa tenen millor sabor que 
fetes a la planxa, a la paella o 
al forn? Doncs amb el pa pas-
sa el mateix. En el forn i men-
tre es van fent les altres parts 
del procés, estaran cremant 
un munt de troncs de llenya, 
prioritàriament d’alzina, fins 
posar el forn a 220/230 graus, 
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hora en què es traurà tota la 
llenya que encara cremi i tota 
la cendra, per poder acollir les 
peces de pa en un ambient 
ben net.

En aquest punt, així que coin-
cideixin la temperatura òp-
tima del forn i hagin acabat 
el llevat de les peces a coure, 
s’inicia la introducció per es-
tar-s’hi (segons el dia, la hu-
mitat ambient, la cadència 
de disminució de temperatu-
ra i l’ull del forner) entre una 
i dues hores. I d’aquí al mos-
trador a esperar a la clientela. 
Tot un procés absolutament 
artesanal que, només l’amor 
a l’ofici i el sentit de responsa-
bilitat per seguir una tradició 
familiar, el fan possible.

Si aquesta tradició es perd, 
anem abocats a un pa indus-
trial com tants d’altres pro-
ductes, el peix de piscifactoria 
o el “riquíssim brou de Nadal 
en tetrabrik o les tomates hi-
bernades, per dir-ne alguns 
i acabar per tenir un pa in-
dustrial, menys saborós, amb 
poca personalitat,... en defini-
tiva insuls.

Així que fem vots pel nostre 
Pa de cada dia.

Peus de foto:

1
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3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-

Pastant
Comprovant textura
Formant rodons
Rodons al bressol
Barres al bressol
Forn en flames
Temperatura
Punt de neteja
Rodó entrant
A punt per servir
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Sovint i per norma general la història ens re-
met a la vida de personatges il·lustres o pro-
homs que han treballat pel país, han deixat 
petjada per fer avançar la nostra societat o, 
en el millor dels casos, han contribuït amb al-
guna mesura excepcional per la que paga la 
pena recordar-los. Fins aquí no descobrim res 
de nou i, si fem memòria, tothom, qui més qui 
menys, pot recordar un llistat de personatges 
il·lustres (i no tan il·lustres) descoberts durant 
els anys escolars de secundària. El que ja no 
és tan habitual és descobrir la gent anònima 

del nostre voltant que ha contribuït en el des-
envolupament del nostre país i ha format part 
activa de la història més recent, gairebé sense 
que ningú hi pari atenció. 

Arran del treball de recerca de batxillerat de 
la meva neboda titulat La vida de les dones 
a pagès durant el franquisme en el qual vaig 
col·laborar, vaig poder constatar com un gruix 
considerable de la població actual ha passat 
completament desapercebuda. Em refereixo 
a la franja de les dones nascudes a partir dels 

Des de ben petites, les nenes aprenien les feines del camp imitant als adults 

LA VIDA DE LES DONES A PAGÈS 
DURANT EL FRANQUISME 

Per: Rosa Maria Moret - Mestra i escriptora
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anys de la Guerra Civil i primers de la dura 
postguerra, és a dir, les nostres àvies i besàvies 
actuals. És el col·lectiu de dones grans que for-
men part d’una manera de viure i entendre la 
vida que, malauradament, s’esvaeix a marxes 
forçades. 

Cal tenir present que la seva vida ha estat forta-
ment marcada per la dictadura franquista que 
s’instaurà des de les acaballes de la guerra el 
1939 i fins l’any 1975. La seva generació ha estat 
testimoni directe i ha patit les conseqüències 
de tots els canvis socials i polítics que ha viscut 
el país durant quaranta anys. Neixen durant la 
primera etapa més represiva del règim dicta-
torial, passen la joventut a la segona, quan es-
claten els grans canvis tecnològics a pagès i es 
casen i tenen fills a la tercera, a les acaballes de 
la dictadura i a l’inici del període democràtic.

En la primera etapa, centrada en els primers 
anys d’autarquia franquista, la dictadura va 
voler imposar un model de societat amb una 
política de gènere regulada per una legislació 
civil que negava a les dones qualsevol tipus 
d’autonomia individual i les convertia en l’eix 
de la moralitat social, a més de propugnar els 
valors masclistes que imperaven arreu. Les do-
nes van quedar així relegades a un paper de 
subordinació que les recloïa a l’àmbit domès-
tic, tret que a la majoria, els perdurarà durant 
tota la seva vida.

A partir de l’entrevista a 14 dones de pagès 
altempordaneses, vinculades estrictament 
al món agrícola tradicional es va fer palès la 
importància que va representar el seu treball 
a l’ombra de la figura masculina que tenia al 
costat (pare, sogre, germà o marit) en el des-
envolupament general del país.   

Tradicionalment i fins ben entrats els anys se-
tanta, a la dona nascuda i/o casada a pagès, se 
li encarregava la cura dels animals i la feina de 
la casa, mentre que l’home desenvolupava les 
feines més lligades al camp. La jornada laboral 
d’aquestes dones no tenia horari, ni calenda-
ri. La mestressa no parava mai. Aquesta feina 
abarcava diferents àmbits que s’havien de fer 
seguir paral·lelament i sense gairebé descans. 
Durant del dia, feinejava a fora, als camps, 
amb el bestiar, a l’hort… ocupada en les feines 
més diverses segons l’època de l’any, com per 
exemple: sembrar, llaurar, atalaiar el bestiar... 

feines que s’encadenaven una darrere l’altra, 
marcades per les estacions o la climatologia. 

Realment, podem dir que la dona tenia molt 
poques estones de gaudi per a ella, ja que 
sempre havia d’estar pendent del clan familiar. 
Una família nombrosa que generalment esta-
va formada per diverses generacions que vi-
vien sota el mateix teulat. Des que s’aixecava al 
matí fins que se n’anava a dormir, les tasques 
eren constants i, depenent de l’època de l’any, 
s’hi afegien altres feines suplementàries com 
anar a fer algun jornal fora de casa per ajudar 
en la migrada economia familiar. Podem dir 
doncs, que era el pal de paller que dinamitza-
va la vida a pagès.

La duresa de la feina a pagès, la seva abnega-
ció per tenir cura de tota la família amb l’es-
très constant d’haver de fer rutllar una casa 
d’aquestes característiques, la dependència 
econòmica de la figura masculina i, en alguns 
casos, la poca comprensió que rebia per part de 
la mateixa familia i societat en general, la con-
vertien en un ésser vulnerable i dependent. 

La majoria d’elles són exemples de dona sub-
misa i adoctrinada pel franquisme des de ben 
petites. Amb el pas del temps, les més joves 
van lluitar per fer-se un lloc en un món forta-
ment masculinitzat i aconseguir de mica en 
mica integrar-se laboralment en la societat 
procurant que els seus fills poguessin accedir 
al món universitari. Millorar la vida dels seus 
fills i filles va ser un objectiu primordial per a 
totes elles. 

A tall de conclusió, vull destacar també els 
punts següents que d’alguna manera són co-
muns a gairebé totes les entrevistades i ens 
apropen a un perfil de dona molt concreta:

- Cap té estudis superiors.

- Gairebé totes presenten un perfil de dona 
conformista amb el que li ha tocat viure.

- Totes són dones que han hagut de conviu-
re amb la generació anterior (sogres, avis, 
pares,…)

- Han estat sempre depenents de la figura 
masculina, un pas enrere, tant pel que fa a 
les feines que els tocava fer com en les deci-
sions que es prenien a casa. 
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- Molt poques tenen 
recursos propis (gai-
rebé sempre les seves 
herències acaben en 
mans del marit per 
gestionar i engrandir 
el patrimoni familiar), 
per tant, acaben sent 
depenents econòmi-
cament del cap de fa-
mília.

- La majoria dels pares 
de les entrevistades 
eren masovers, amb la 
casa llogada i  poc pa-
trimoni en propietat. 
La seva generació, en 
canvi, acaba esdeve-
nint propietària tant 
de la casa com de les 
terres.

- Estalvien moltíssim per engrandir el patri-
moni, per la qual cosa, no acaben de gaudir 
dels plaers de la vida (viatjar, tenir capricis, 
sortir a restaurants,…) fins ben entrada la 
seva maduresa.

- Hi ha un salt generacional molt gran entre 
elles i els seus fills referent als estudis i a la 
possibilitat que les seves vides siguin molt 
millors. 

- Totes s’han casat en edat molt jove i sen-
se experiència prèvia. Els seus marits són la 
única parella coneguda. Cap s’ha separat ni 
divorciat.

- Han viscut la seva vida a través de la vida 
del seu home, familiars propers o fills. Sem-
pre quedant en un segon o tercer pla i mi-
rant pels altres. A l’ombra dels altres.

- Han estat sempre les cuidadores de tota 
la família, sobretot, fent-se càrrec dels avis, 
pares i sogres.

A aquesta llista hi podríem afegir altres trets 
que acabarien d’emmarcar un retrat de dona 
treballadora, compromesa amb la família, de-
dicada a fer créixer el país i vetllar per la seva 
espècie. També es tracta d’una dona que ha 
viscut els durs anys d’una època marcada 
per la dictadura i que ha anat adaptant-se als 

grans canvis socials, polítics i econòmics del 
segle XX fins arribar a l’actualitat. 

Evidentment el treball encetat només és un 
aperitiu del que hauria de ser un estudi en 
profunditat d’aquest col·lectiu. 

La intenció és ampliar-lo i donar veu a moltes 
més dones que esperen pacients poder relatar 
la seva experiència vital. Ara que encara hi som 
a temps, cal retre’ls el merescut homenatge 
que es mereixen.  

La Montserrat Guillamet, amb la seva mare, la Maria Freixa, 
rentant la roba al riu (any 1950)
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Xafarderies, curiositats i anècdotes
D’UN HOTEL DE POBLE (IV) Great!

El tema d’aquest quart lliurament, en relació amb 
l’hotel Niu de Sol i el món de l’hostaleria en ge-
neral, versarà sobre la manera que tenen clients 
d’altres terres de pronunciar la nostra toponímia, 
les tarifes i les excentricitats d’algunes estrelles 
del món de l’espectacle. Comencem doncs…

La majoria dels nostres visitants són francesos 
i seguint la pronúncia de la seva llengua, enun-
cien Palau contraient dos vocals: /palo/ i també 
Pau /po/. Molt curiós també resulta escoltar com 
alguns diuen /cadak/ en comptes de Cadaqués, 
Colera sense accent, /figüeres/ pronunciant la U i 
Llançà com a /llanka/. Sovint els barcelonins con-
fonen de manera totalment càndida Sant Pere 
de Rodes per Sant Pere de Ribes. Resulta també 
desconcertant l’embolic entre Empúries, Empu-
riabrava, Sant Martí d’Empúries i Castelló d’Em-
púries. Sense sortir de l’Empordà, quants clients 
granadets no venen per rememorar els dies de 
soldat a Sant Climent Sescebes? Els més afortu-
nats llogaven pis a Figueres i passaven els dies 
de permís fent turisme. I els que tornen a Roses 
després de quatre dècades? Es fan creus de com 
ha canviat i de com les muntanyes s’han omplert 
de bolets de ciment. Aquests turistes crescuts en 
anys queden compensats positivament per com 
llueix el monestir de Sant Pere de Rodes en rela-
ció amb els anys abans de les reformes. Comptat 
i debatut, el criteri és unànime: quina sort tens de 
viure en una comarca tan maca!

Si parlem de tarifes de Niu de Sol, la beneita que 
us escriu, va cometre un error bàrbar i es van ven-
dre unes habitacions a 40€ en comptes de 126€. 
Però ja se sap que: Qui té boca s’equivoca i qui 
té nas es moca. Malauradament, em vaig adonar 
al cap d’unes hores i alguns clients privilegiats 
van tenir l’oportunitat de venir a Palau a preu de 
ganga. D’altra banda, més pel doble d’aquesta 
quantitat, vam vendre una habitació Júnior Suite 
(la de la foto) amb l’esmorzar bufet inclòs, el preu 
més alt de la història de l’hotel. Parlant de tarifes, 
i ara que el món de la reialesa britànica torna a 
estar en boca de tots, la casa on va viure Lady Di 
es lloga. Només durant l’estiu, i si ets realment fan 

d’ella, segur que faràs l’esforç d’estalviar una mica 
per arribar a la bonica quantitat de 30.000 € per 
dormir al seu llit durant un cap de setmana. No sé 
si l’esmorzar està inclòs ;-)

I parlant d’excentricitats, unes dades curioses i ra-
reses de famosos: Madonna i Jennifer López exi-
geixen seients i tapes noves del vàter, Lady Gaga 
i Madonna volen roses fresques a l’habitació i en 
Gerard Depardieu es fica en la cuina dels hotels 
per veure què s’hi cuina… Inspirador, no? Els que 
tenen obsessió compulsiva, se sentiran reconfor-
tats veient que en el món n’hi ha d’altres. L’inven-
tor Nikola Tesla estava obsessionat amb el número 
tres i li encantava fer o tenir coses en nombre de 
tres o múltiples de tres. Li agradava caminar tres 
vegades el voltant d’un edifici abans d’entrar-hi, 
utilitzava 18 tovallons per netejar la seva vaixella i, 
en un estrany gir del destí, va morir a l’habitació 
3327 del pis 33 d’un hotel tres dies abans del seu 
87è aniversari. Aix!

Per anar acabant, sabeu quina és una de les raons 
per la qual ens agrada anar d’hotel? Per l’esmor-
zar! Beneït el dia que despertem en una habitació 
d’hotel i l’única cosa amb què hem de posar-nos 
d’acord amb la persona que ens acompanya és 
l’hora que anirem a fer el primer àpat. Començar 
així el dia no té preu, o sí, sí, més aviat sí. Però, 
¿qui té a casa per esmorzar embotit, formatges, 
crepes, coca de poma, croissants, suc de taronja 
acabat d’esprémer, bon cafè acabat de fer, creps, 
truita de patata, anxoves, codony, fruita tallada, 
xocolata? Segueixo?

Per: Mercè Barceló

https://www.elcomercio.es/gente-estilo/201411/21/caprichos-estrellas-cine-20141121002000.html
https://listverse.com/2016/08/24/10-very-eccentric-sides-of-famous-people/
https://whisper.sh/stories/26bd71d2-9b26-4419-b4a6-8d3dc96561ae/15-Reasons-Why-Guests-Love-Staying-In-Hotels
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LA MODESTA
Rosa Maria Moret
Figueres. Brau edicions, 
2022
197 pàgines

Uns relats biogràfics reals 
de la Modesta Palés Ga-
llart (Rabós d’Empordà 
1891-1991), una dona amb 
una vida cinematogràfica, 
que va saber superar amb 
valentia reptes i prejudicis 
d’una societat encara en 
extrem masculina.

CASSIÀ COSTAL. 
UNA VIDA DEDICADA A 
LA PEDAGOGIA
David Pujol i Fabrellas
Cassà de la Selva: Editorial 
Gavarres, 2022
253 pàgines

Aquest llibre és un intent  re-
eixit d’ajudar “a dissipar part 
de la boira que plana sobre 
el personatge”, el pedagog 
reformista de Mollet de Pe-
ralada (1876-Barcelona, 
1937), format a la capital 

ANHELS DE LLIBERTAT
Joan Vergés i Pineda
Autoedició, 2022
293 pàgines

No haver pogut aplegar 
els records i experiències 
d’en Teio Costa, que vivia 
a cavall entre Vilamaniscle 
i Garriguella, a través de la 
veu del seu fill Àngel, hauria 
estat una pèrdua sensible 
per al patrimoni cultural 
empordanès. Al llibre trobem 

CRIM A LA CAPELLA 
BLANCA I ALTRES 
INTRIGUES DEL 
CAPORAL NOFRE 
MCCOW
José Luis Bartolomé
Barcelona: Impremta
Ivelcolor, 2021
120 pàgines

Set històries protagonitza-
des per un agent municipal 
palauenc insubornable, so-
bre casos en què es barre-

UNA NISSAGA DE
MAJORDOMS DEL
 CASTELL DE PERALADA.
Marc Faro et al.
Llibres del Segle, 2022
215 pàgines

A través de la mirada fo-
togràfica de Josep Costa 
Serra (1895-1976), que va 
formar part de tres genera-
cions de majordoms del cas-

cròniques heròiques de la Guerra Civil i la División Azul, 
fotogrames fidels del món de l’escola pública franquista, i una 
història d’amor inversemblant, però real com tota la resta.

gen elements de ficció plens d’humor i d’ironia amb flaixos 
de diversos capítols de la història i costums d’un poble re-
batejat amb diversos topònims per despistar la curiositat 
del lector.

d’Espanya, a la Escuela Normal de Maestros i la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio, on va rebre la in-
fluència de la Institución Libre de Enseñanza.

L’ÈPOCA CONVULSA QUE 
EM VA TOCAR VIURE
La Guerra Civil a Roses
Esteve Guerra Marès
Figueres: Brau edicions
2022
245 pàgines

Per desig de l’autor (Roses, 
1911-1988), el llibre es pu-

blica molts anys després del seu traspàs, perquè no volia 
revifar els malsons de la repressió franquista. La recopila-
ció dels seus relats i d’altres testimonis rosincs sobre una 
època fatídica, tempestuosa... vol ser un toc d’alerta per a 
noves generacions.

tell, obtenim unes magnífiques descripcions de la forma 
de vida reservada de l’staff de servei, i també de la vida 
col·lectiva extramurs, de la gent i del paisatge de la noble 
vila medieval.

Llibres per estimar la terra
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CUENTOS DE ANTAÑO
“San Pedro y San Pedrito de Roda”

Per: J. Puig Dalmau*

Un día, de esto hace muchos siglos, desembarcó 
en la playa de Rosas una galera, capitaneada por 
un famoso pirata conocido en todos los puertos por 
«Corazón de Piedra». Ciertamente que el apodo lo 
tenía por bien merecido, pues sus andanzas, fecho-
rías y atropellos eran tantos y de tal magnitud, que 
con sólo nombrarle huían los habitantes de la costa 
como de un apestado. 

   Aquel día pero, nadie se dió cuenta en Rosas de su 
llegada y el pirata, secundado por los hombres de 
su cuadrilla, entró en la Villa, y saqueó, robó y que-
mó todo cuanto encontró a su paso. Al terminar su 
destructora obra y para colmo de desdicha llevóse 
cautivos a la galera a varios pescadores y entre ellos 
a un niño de unos ocho años.

   Y el barco pirata se hizo nuevamente a la mar, 
llevando consigo a los vecinos de Rosas, los cuales 
encadenados con fuertes grillones y tendidos en la 
bodega, lloraban como chiquillos su mala suerte. El 
niño, en cambio, no fué atado y podía correr libre-
mente por la cubierta, favor que aprovechaba el mu-
chacho para visitar a sus compatricios para conso-
larles y desearles mejor destino. 

—¿Cómo es que no lloras tu desgracia?—le pregun-
tó un día el pirata. 

—Porque Dios me ha confiado la misión de consolar 
a mis amigos y hacerles más soportable el cautiverio 
que vos les habéis impuesto,—replicó serenamen-
te el pequeño y añadiendo:— Y yo no debo llorar. El 
que tiene por misión consolar a los demás debe ser 
fuerte y la fortaleza me la da mi Señor que está en 
los cielos. 

Aunque el pirata era de corazón duro, no por esto 
dejaron de hacer eco en su interior las inteligentes 
palabras del rapazuelo y sólo por curiosidad, volvió a 
hablar con él otras veces. Y en cada una de ellas, el 
pequeño valiente le daba lecciones de amor, de cari-
dad y de altruismo. Tan firmes, convincentes y llenas 
de candor fueron las palabras del tierno prisionero 
que «Corazón de piedra» creyó ver en él un enviado 
por Dios y sintió deseos de conocer a tan gran Señor.

 —¿Cómo te llamas, pequeño?— le preguntó el pira-
ta con toda la amabilidad de que era capaz.

 —Pedrito,— respondió el niño. 

—Pues de hoy en adelante yo también me llamaré 
Pedro. Quiero abrazar tu religión y seguir al Dios que 
tú adoras. Hoy mismo pondré en libertad a todos los 

cautivos y les repartiré todo cuanto poseo, lo cual ha 
sido robado. Voy a terminar de una vez con mi vida 
aventurera, pues no me llevaría a otro fin que a la 
horca o al presidio. 

—¿Lo decís de verdad? — insistió el niño dudando 
de lo que escuchaba. 

—Ahora mismo vas a verlo con tus propios ojos. 

Y en aquel feliz instante de su vida ordenó el pirata 
atracar en la playa de la Selva. Una vez efectuado el 
amarre, libró de las cadenas y grillones a los cautivos, 
les repartió parte del botín y los dejó en completa 
libertad. 

— El que quiera quedarse conmigo — les dijo — que 
me siga, que no se arrepentirá. 

   Y abandonó el barco a merced de las olas. Unos 
cuantos hombres le siguieron y el pirata dando la 
mano a Pedrito, empezó a subir la montaña de Ver-
dera. Al llegar, después de dos horas de penosa subi-
da, en un pequeño altiplano, desde donde se divisa 
un incomparable panorama, el pirata dió una mira-
da a su alrededor como despidiendo al mundo y dijo 
a su acompañante: 

—Aquí, cerca del lugar donde por mi dicha te conocí, 
voy a fundar y a construir un monasterio. En este ce-
nobio rezaremos, trabajaremos, pediremos perdón 
de nuestros pecados y viviremos unidos con Dios 
hasta el fin de nuestros días.

Puestos manos a la obra, al cabo de unos años le-
vantábase en medio de la agreste montaña, el fa-
moso monasterio de San Pedro de Roda. El pirata 
convertido fué su primer abad y el pequeño que le 
indujo al buen camino, el segundo.

 Fueron tantas las virtudes con las cuales se vieron 
adornados en su voluntaria cautividad que, según 
creencia popular, murieron en olor de santidad y son 
conocidos por el vulgo por San Pedro y San Pedrito 
de Roda. 

                     Por ser muchos ya tus males 
                     no debes desesperar,
                     que las heridas como tales 
                     son llagas para curar 

* Joan Puig Dalmau (Castelló d’Empúries, 1908-Girona, 
1982); poeta, escriptor i pintor.
Publicat a Vida Parroquial (Figueres: núm. 664, 25-V-1951)

Racó Literari
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ROQUES DE LLEGENDA
LA ROCA DEL DUC

Rapinyaire majestuosa, escultural i enlluernadora, que t’exhibeixes amb tota la galanteria entremig del feréstec 
roquissar de la serra Verdera, a frec de l’enlairat i enrevessat paratge rocós de la Febrosa. Esculpida per la pluja, el 
sol i el vent, i que en silenci, el pas del temps t’ha anat modelant  incansablement, construint una perfecta peça 
de creació artística mineral. La natura n’ha sigut l’escultora, dissenyadora i artista d’aquesta teva curiosa i llampant  
figura, com també del variat i meravellós paisatge que t’envolta. Vetlladora del temps; els teus ulls gegantins con-
templen enamorats i embruixats  el bell poble  de les velles llegendes de bruixes i bruixots, l’esplendorosa plana 
de l’Empordà i els seus meravellosos aiguamolls, l’emblemàtica cresta del Canigó i tots els altres encisadors i im-
ponents cimals del Pirineu gironí, el seductor massís del Montgrí, les coquetones illes Medes i la fascinant badia de 
Roses. Els dòlmens de la Febrosa I, la Febrosa II, i el paradolmen del Sinols, amb els que compartiu aquest mateix 
escarpat, mític, captivador, i trepitjat paratge, són uns altres monuments de pedra que fa més de sis mil anys que 
uns artistes humans van construir i que ens van regalar com a herència; un llegat que nosaltres, els seus hereus, 
tenim el deure de preservar i de relatar aquesta nostra poc coneguda, però molt apassionant, prehistòria.                                                                         

Joan Padrosa

LA ROCA DEL DUC
Se la coneix amb aquest nom per la gran semblança amb el rapinyaire nocturn. La roca és vertaderament pertor-
badora, té quelcom de misteriós. No encaixa amb l’entorn.Tot i així, té una atracció irresistible, hipnotizant.
Diu la llegenda que és l’esquelet d’una nau vinguda de l’espai de la qual davallaren uns éssers rars, d’una fisonomia 
de trets peculiars. Practicaven arts extraordinàries, meravelloses, desconegudes pels pacífics camperols de la con-
trada, als quals l’arribada d’aquests estranys invasors causà gran inquietud i desconfiança.
Qui els va acollir i afalagar amb entusiasme foren les dones d’aigua dels estanys de Palau, amb les quals compar-
tien i celebraven els seus sàbats desfermats en aquests idíl·lics paratges.
És creença popular que la nissaga dels bruixots empordanesos és descendent d’aquells primers extraterrestres 
que recalaren a la muntanya de Verdera amb data perduda en el temps.

Marta Buscató

LA ROCA DEL SAPO
Tenim a Palau uns paisatges de privilegi i uns indrets únics que t´omplen la vista i al mateix temps et donen sensa-
ció de llibertat. Un de aquests llocs em porta a la infantesa, és un indret que sempre m’ha atret. És dins una mena 
de bosc ple d’alzines i rocalla, on els arbres sembla que t’abracin amb un silenci trencat pel soroll de las aigües 
netes que baixen pel Rec del Bac.

Al llarg d’ aquesta caminada vas descobrint amb la mirada racons com la Gorga de la Timba on en els meus records 
ens banyàvem la mainada encara que las vores estiguessin plenes de bardisses. I de cop els ulls troben una gran 
roca enorme amb la forma d’un gripau espectacular (sempre l’hem anomenat la roca del Sapo). Aquest lloc és únic.

M´omple d’alegria fer aquesta petita sortida amb els nets, que per cert sempre m’ho demanen, ja que ben segur 
deixa empremta en els records de les seves infanteses.

               Manoli Grijota 
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JESÚS CASTIGA L’EMPORDÀ
En aquell temps que Jesús anava de poble en poble predicant, un 
dia, que havia fet més camí que de costum, va arribar a una pobla-
ció de l’Empordà. 
Jesús deixà els seus deixebles en entrar a la població i se n’anà a 
buscar acolliment per aquella nit. Després de molt cercar va trobar 
estatge en una cabana tota rònega. 
L’endemà Jesús, acompanyat dels seus deixebles, se’n pujà a la 
muntanya per a predicar, assentant-se al peu d’un senderó, i tota la 
multitud que el seguia s‘assegué per les pedres del peu dels sende-
rons i soques d’oliveres. 
Jesús anava predicant l’Evangeli. Allí prop hi havia un pagès molt 
avar que estava treballant la vinya, i el qual, referint-se a Jesús, di-
gué:
— Ja pot predicar aquest anacoreta i agafar set, que mentre les vi-
nyes de l’Empordà llevin, poc mal ens fa a nosaltres que s’escanyi 
predicant. 
Manoi, què hagué dit! Les parres, tan carregades de penjolls, que-
daren fumades i els penjolls de raïms agafaren la burra i restaren 
pansits, i les formigues pujaren per la soca amunt i avall dels sar-
ments.
Jesús, allargant la mà, digué:
—La pau sigui amb vosaltres.
I se n’anà amb els deixebles que ja començaven a despacientar-se.
Al cap de poc temps, totes les vinyes, una darrere l’altra, agafaren la 
burra i es moriren.
Arrencaren els sarments i en feren de nous: sempre foren escanyo-
lits. Fins arribar al segle dinou, que tornaren a llevar amb abundor.

Josep Casassa i Tassis - La Mainada núm. 61 (4-VIII-1922

PRESENTACIÓ Presentació del llibre Bocins de pell de la 
Isabel Guzmán (27 agost 2022, Festa Major d’Estiu)

Racó Literari
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Entreteniments

 LA LLEGENDA DE SANT ONOFRE

Oh sant Onofre, príncep cavaller! /  vós visquéreu la vida amb forts ensurts: /  ja d’infant, per patern 
dubte, que ofèn / dignitat de la mare i que us ha de dur /  a un                                       (1), passant un 
foc / que us declari innocents i purs als dos...

Tancat dins monestir, sense amor / de cap dels familiars ni gent igual, / pel pare, passats anys, 
fóreu cridat / a fi de comandar combat feroç. / Allí vàreu mostrar un gran coratge/ i, mort el rei,                      
                                                       2) us fa homenatge. 

Però els vostres vassalls, tro ni corona / no us omplen ment i cor, pel gran desig / del                                                 (3) 
de Crist reconquerir: / sereu així inclòs a taula rodona! / car tal com                                      (4), sou home 
pur; / malgrat que de cor tendre, també dur.

I així deixeu la cort, a la recerca / del lloc que savis diuen s’anomena /                                         (5).  Si 
és castell o mont s’ignora, / com si és a l’interior o bé a la costa... / El seu nom està escrit en llarg 
poema / compost per                                (6) el segle XIII.

(fragment d’Onofre, dins Terra & Cor. Sant Salvador i altres poemes de Maria Terrades i Compte).

Ompliu les llacunes del text amb aquests noms: Eschenbach, Hongria, “Judici de Déu”, Parsifal, 
Salvador, Sant Greal.

SOPA DE NOMS
Localitzeu les 10 definicions que corresponen al nostre municipi.

• Nom de l’església romànica del 
poble   • Zona on es troba el po-
blat neolític  • Família noble que 
va viure al castell durant l’Edat 
Mitjana • Rec que marca el límit 
del poble en la zona dels Aigua-
molls  • Nom d’un dels dòlmens 
de la muntanya  • Nom popular 
de la piscina municipal • Nom 
de la biblioteca municipal • Nom 
d’una cova de fetilleres  • Un mas 
amb molta història • L’únic celler 
D.O. Empordà del poble
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UNA PALAUENCA ENIGMÀTICA
«L’avi tingué tres fills: els dos més grans foren mariners, l’altre [Alfred] es quedà en terra 
ferma. Fou el pare de l’actual cuiner [Josep Mercader]. Aprengué l’ofici d’electricista, que 
llavors era molt avançat. L’electricista es casà amb una senyora de Palau-Saverdera, d’una 
família de cultivadors de la terra. A aquesta, no li agradà mai Cadaqués excessivament. Amb 
tot això, la feina de Cadaqués s’encallà, i l’electricista, que coneixia molt bé Palau-Saverdera, 
decidí d’anar-se’n a Portbou amb la família. Era l’any 1929 i el futur cuiner tenia tres anys.»  
(Josep Pla, Escrits empordanesos, p. 282-283)

Com es deia la mare palauenca del famós restaurador Josep Mercader, creador del Motel 
Ampurdán? Aquí teniu la resposta desordenada:    AAIMR    BEGRSUU

TEATRE A PALAU
Torneu a llegir l’article “Aquells elencs palauencs” abans de respondre aquest petit test.

1.- Quin dramaturg va ser el més representat al poble?

      a) Guimerà  b) Pitarra  c) Pous i Pagès

2.- Quina palauenca podria haver interpretat el paper de Marta del drama Terra Baixa?

      a) Consuelo  Berta  a) Marta Buscató  c) Maria Serra

3.- Quina d’aquestes obres no es va arribar a representar al Centre Cívic?

     a) El pugó  b) Un embolic de família  c) Gente bien

4.- Un “bolo” és una funció que un grup local fa fora del seu municipi

     a) Veritat  b) Mentida  c) Només a la Catalunya Nord

5.- El Grup Teatral Palau-Verdera va aplegar…

       a) més actors que actrius       b) més actrius que actors     c) tants actors com actrius

6.- Qui va ser el líder de la popular Colla de les Gambes?

       a) Joaquim Buscató  b) Ramon Centena  c) Jaume Bosch

7.- A quina obra van interpretar la Josefina Figueras i en Valentí Cervera un paper semblant al que tin-
drien a la seva vida real?

      a)  Les joies de la Roser b) El llop de la masia  c) El lliri d’aigua

Entreteniments
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Publicitat

SOLUCIONS ENTRETENIMENTS:

La llengenda de Sant Onofre
(1) “Judici de Déu”   (2) Hongria   (3) Sant Greal   (4) Parsifal    (5) Salvador  (6) Eschenbac

Sopa de noms             Teatre a Palau
1) b
2) a
 3) c
4) a)
5) a) 
6) b
7) b

Una palauenca enigmàtica
Maria Brugués



Temps era temps

En Joanet Cortada i la Sianeta Castañer 
de Can Ventura batent a Les Closes 

(juliol 1948)

En Tomàs Corcoll, Mesio, 
llaurant la vinya dels Ferriols 
(maig 1982)

Part de la colla d’En Met Fort fent veremes a França (Salanca, Rosselló, 1933? 1934?)
Josep Blanch i Caussa, el darrer home de 

Palau que va dur barretina?  (agost 1941) 



L’ERMITA


