


COMIAT de la CARME MONTENEGRO

Totes les activitats de voluntariat que he fet al llarg de bona part de la meva vida han tingut una projecció envers les 
altres persones i moltes  actualment encara segueixen sent útils a la nostra societat. N’he fet: teatre, Pastorets, grup 
de folk, monitora d’activitats...,doncs el voluntariat social, la feina com a infermera, ser mare de dos fills, i tot plegat, 
m’ha ajudat a créixer en la meva vida. 

Vaig ser membre de la junta fundadora de la Germandat de Donants de Sang de Girona i comarques. Jo estava 
aleshores estudiant infermeria. Tinc el carnet número 5 de donant. Vaig ser vocal de dita junta durant quatre anys, 
vaig ser-ne la delegada a Palau-saverdera i Pau, passant el relleu a la Rita Batllori, ja que ella va ser la primera donant 
del poble de Palau i després de la Rita va venir la Lourdes Díaz Martínez, infermera. Vaig ser tresorera del Col·legi 
d’Infermeria de Girona: el 1r. Congrés d’ Infermeria Catalana es va fer a Girona. El palauenc  Josep Corcoll i Reixach  
va ser un dels metges participants d’aquest congrés, que encara es fa en diferents punts de la geografia catalana.  

El 2001 un grup de gent de diferents edats i ideologies vàrem formar l’Associació de Veïns de Palau-saverdera, però 
tots units amb il·lusió i ganes de democratitzar el nostre poble de Palau, massa enrarit i que malmetia el paisatge. 
D’aquí el nom de FIRA del PAISATGE que vàrem encetar el 2004. El desembre de 2002 va sortir el primer número 
de la revista SAVERDERA XXI i l’hem continuat fent fins avui. Espero que tingui la continuïtat que es mereix, i que 
continuï fent-se amb la mateixa dedicació i estima duradora des que es va començar; d’aquí alguns anys les noves 
generacions ho agrairan. Hi ha una cosa molt important de la revista: és feta des de la col·laboració lliure, és oberta 
a tothom. Jo demano als palauencs que hi participeu més, que hi feu aportacions amb absoluta llibertat. Una revista 
d’aquesta qualitat enriqueix culturalment el nom del poble. Però el que cal destacar més de l’associació és el respecte 
que hi ha entre els diferents pensaments.  

La 1a. FIRA del PAISATGE A CATALUNYA es va inaugurar el 2004. Ens trobàvem cada tarda del dissabte al restaurant 
Les Lloses d’en Josep Castellà i de la Carme Furcat, perquè mai se’ns va oferir un local per poder-nos reunir; encara 
ara no té local propi l’associació de veïns, però sí que ens podem reunir a diferents espais que l’actual Ajuntament 
ens deixa utilitzar, i organitzar tots els esdeveniments. Cada setmana sortien més activitats per incloure al programa, 
activitats per triar i remenar, el cor de la Fira, un mercat diferent, tallers a l’aire lliure ... visites a la carta, més que mai, 
Palau de portes obertes, poesia, música i art, concursos de pintura, fotografia i flors, tots els balcons, finestres i racons 
del poble engalanats pels mateixos veïns, rutes i excursions per acostar-se al paisatge viu, debats i jornades tècniques 
per parlar del paisatge, aquest paisatge que encara ara ens preocupa; des de l’aire globus aerostàtics, un paisatge per 
menjar i beure, tots els restaurants feien un menú de la fira i també hi va haver en una ocasió una arrossada popular 
per a 600 persones, tot el poble s’hi va abocar. I per fi la premsa va parlar molt bé de Palau. Gràcies a la Fira del 
Paisatge i a la majoria de gent del poble que ho vàreu fer possible. 

(Continua la pàgina 39)
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Benvinguts a un nou lliurament d’aquesta revista feta en la seva majoria per 
i pels palauencs i palauenques. Entre la revista que teniu a les mans i la de 
l’any passat hi ha hagut un canvi de junta. L’equip anterior portava molts 
anys al capdavant de l’associació amb un volum de treball molt gran en 
certes ocasions. Ja se sap que al final els que treballen de debò són els que 
estan al davant, sense treure mèrit als molts voluntaris que han col·laborat 
perquè tots els actes estiguessin a l’altura de les circumstàncies.  Des d’aquí 
moltes gràcies merescudes!

Per què estic aquí? En la meva penúltima reencarnació, era més aviat una 
persona prepotent i egocèntrica. Un clic em va fer canviar. Uns quants anys 
més tard, al començament de la pandèmia vaig començar a plantejar-me fer 
un voluntariat per ajudar a gent sense recursos. Ja m’havia donat d’alta a la 
Creu Roja, estava en llista i esperava que es posessin en contacte amb mi. 
D’altra banda, per aquelles dates, en José Luis anava a comprar, es va parar 
a casa meva i em va preguntar si aniria a la reunió per donar per acabada la 
Junta. Em vaig quedar de pedra i li vaig dir que això no podia ser i que s’havia 
de buscar una solució urgent. 

El desenllaç ja us el podeu imaginar: vaig canviar la Creu Roja per l’associació 
de Veïns i per no faltar al costum d’estar al mig de saraus, la resta de la nova 
junta va escollir-me presidenta. Tot va anar d’una manera molt expeditiva 
i en aquell moment em van fer costat per ordre alfabètic l’Ariadna Nogué, 
Conrad Alemany, Daniel Franquesa, David Serra i Xavier Turró.

Alguns de vosaltres pensareu que quin objectiu té l’associació. La pregunta 
és lícita, sobretot quan davant dels nostres nassos veiem que els actes 
culturals, les festes majors, les fires o no existeixen o van de baixa. Aquesta 
mandra que no ens traiem del damunt per sortir de les nostres cases i que 
ens impedeix ser més generosos amb la resta del poble acabarà, si no hi 
posem remei, a què el poc que tenim que ens manté units com a poble, 
s’acabi diluint en un individualisme galopant. De moment, el que no volem 
renunciar és a aquesta revista, sobretot gràcies a en Joan Padrosa i en José 
Luis que continuen portant el timó. Quant a l’any vinent, a la nova junta ens 
faria il·lusió portar una fira gastronòmica al poble.

Esperant que gaudiu de la lectura de la revista, aprofito l’avinentesa per 
a saludar-vos a tots animant-vos a proposar esdeveniments culturals o 
esportius o a donar idees per una fira. Us deixo el correu de l’associació 
avps17495@gmail.com o el xat 671600303.                                                                                                                    
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Enllaç per consultar / descarregar totes els números de Saverdera XXI: https://www.palau-saverdera.cat/revista-saverdera-xxi/; 
accessible des de la pàgina principal de la web de l'ajuntament www.palau-saverdera.cat
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Alcaldessa, regidores, regidors, autoritats i assistents 
tots, gràcies per haver-me convidat a pronunciar el 
Pregó de Festa Major, que en el moment d’accep-
tar tenia mal interpretat i més el relaciono amb els 
pregons i crides informatives del popular Agustí So-
ler Dunjó (àlies Rosenc), l’agutzil de vocació ciclista, 
amant dels fets locals i descobridor dels dòlmens de 
muntanya, que anunciava els edictes de l’alcalde a 
toc de trompeta com en segles més reculats, quan 
les ordres eren de rang superior, dictades per mili-
tars, magistrats de la Reial Audiència o fiscals i que 
servien per atemorir i prohibir l’entrada de palauencs 
dins els centenars de vessanes de terra improductiva 
d’alguns masos de Palau en mans forasteres, quei-
xosos pels robatoris menors de llenya, fruits o bestiar, 
castigant als infractors amb elevades multes, duplica-
des en cas que l’acció furtiva fos de nit. Els promotors 
eren els hisendats Albert de Terrades dels cortals de 
Castelló i els marquesos de Camps, propietaris dels 
masos de la Torre i del mas Isaac o Bofill, arrendats 
a masovers. Parlar de la vessant històrica de Palau 
no em representava cap dificultat, però anunciar el 
començament de la Festa Major en termes apropiats 
és un costum recent que mai he viscut i que eleva 
a un repte personal, que intentaré resoldre amb la 
major voluntat possible i presentant una barreja dels 
dos conceptes, amb el desig que la meva modesta 
intervenció sigui ben acceptada.

Palau no és el meu poble de naixement, però sí on 
vaig passar la meva infància i adolescència, un llarg 
període de vint anys d’aquells que deixen emprem-
ta de per vida, durant els quals vaig viure, pensar i 
sentir com un palauenc més, fins a l’extrem que la 

Pregó de la festa major d’estiu, 27 d’agost 2021

PALAU SEMPRE SERÀ PALAU
majoria de persones sempre m’hi han considerat ori-
ginari, cosa acceptada amb molta honra. La meva 
arribada a Palau vingué determinada per la mort pre-
matura del meu pare, natural de Garriguella, on vaig 
néixer. Tenia menys de tres anys i el trasllat a casa 
dels meus avis va ser totalment plàcid, lloc on resi-
dí de forma intermitent, fins que em vaig casar, però 
sense trencar mai els lligams anteriors. Les anades 
i vingudes a Palau eren freqüents i, a més de mare 
i tia, mantenia contactes amb un cercle d’amistats a 
qui sovint visitava, gent entranyable que ja han cau-
sat òbit. Cito, entre d’altres, a Pere Font Font (Poet), 
Manel Caussa Quintà (Paltrer), Francisco Caussa 
Casanovas, Pere Cortada Imbert, Francisco Turró 
Martí, Pere Soler Roig, coneixedor de cada racó del 
terme, Rosita Viussà Rossell, el seu germà Lluís, un 
caçador excepcional, la Trini Figueras Serra, el seu 
marit Joan Buscató Centena, la germana Marta Bus-
cató Casellas, amb dots poètiques, i també Teresa 
Vergés, la cadaquesenca maridada a les Torroelles, 
els tres únics del grup que resten en vida; també a 
la família Suñer, oriünda del mas de la Perafita i tan 
arrelada a Palau, sense obviar a Joan Barceló Corta-
da i al seu fill Narcís Barceló, que m’havien tallat els 
cabells fins a la seva jubilació.

Cadascun d’aquests personatges era una font d’infor-
mació prodigiosa. D’ells vaig conèixer bona part de la 
història moderna del Palau que reflecteixo als meus 
llibres. Tots havien viscut el caliu del foc hivernal que 
reunia a  les famílies, la millor ocasió per transmetre 
els coneixements d’uns als altres. Una pràctica que 
durant segles ha estat una cadena humana d’avis, 
pares i fills que no solament heretaven un patrimoni, 
sinó també la memòria acumulada. Les noves gene-
racions seguien treballant el mateix olivar, la vinya i 
l’hort de tota la vida. Una tradició que en la majoria de 
casos s’ha perdut i amb ella un fons oral de gran và-
lua. De cadascun preservo alguna conversa especial, 
diada o frase emotiva. La Rosita Macau tenia noranta 
anys, en feia setanta que vivia a can Macau i encara 
es presentava igual que d’infant «Em dic Rosita i sóc 
la pubilla de can Sorrilla de les roques de can Tòful», 
referit al roquissar tocant al mas, on de petita jugaven 
i s’amagaven durant els bombardejos de la Guerra 
Civil. La condició de pubilla la va perdre als sis anys, 

Patrimoni
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Patrimoni

quan va néixer el seu germà Lluís, l’hereu, però va 
seguir essent igual de feliç. La Trini era capaç de refer 
la genealogia sencera de tot Palau i d’identificar cada 
personatge per vella que fos la imatge. Coneixia els 
avantpassats, noms, motius i trifulgues de cada casa. 
En Pere del carrer Sant Onofre era un lector infatiga-
ble de llibres i de La Vanguardia, en Manel Paltrer i 
els dos Franciscos de la Plaça de l’Església atreso-
raven documents ancestrals dels càrrecs exercits per 
algun antecessor. Un llistat a qui sens dubte hauria 
d’incloure els meus avis, mare i tia, amb un model de 
comunicació semblant i pel fet de concentrar, durant 
tants anys, els actes públics al seu local.   
La primera paraula del programa de Festa Major que 
llegeixo és DIVENDRES, que a l’instant m’evoca els 
“Primers Nou Divendres de Mes” que el capellà, el 
mestre i els pares ens obligaven a fer. Eren nou con-
fessions correlatives que et garantien el cel en cas de 
morir en pecat mortal i sense confessió, que llavors 
era una assegurança de vida més preuada que la va-
cuna del covid. La part negativa eren les nou “terro-
rífiques” confessions amb mossèn Francisco Gallart. 
Dins el confessionari, fosc i envoltat de cortina negre, 
quedàvem totalment indefensos i exposats al geni del 
bon rector. El pecat més greu que podia cometre un 
nen de sis o set anys era ...HAVER TINGUT MALS 
PENSAMENTS... En cas afirmatiu, no et lliuraves 
d’una forta estirada de galtes, una clatellada i una 
llarguíssima penitència de parenostres i avemaries. 
Jo aviat vaig aprendre a dir que havia fet molta bon-
dat i quan ell insistia, afegia alguna mentida piadosa 
que em lliurava del càstig corporal. La primera comu-
nió amb mossèn Francisco no fou menys traumàtica. 
Havíem d’aprendre de memòria les preguntes i res-
postes d’un catecisme de més de 100 pàgines i pas-
sar una prova de foc: posar el dit sobre la flama d’una 
espelma encesa per tal d’avaluar el dolor de cremar 
eternament a l’infern. De com mesurar l’eternitat, ho 
explicaven els frares missioners de Banyoles, que 
alternaven dues versions: «Imagina quan tardarà la 
campana de l’església a fondre’s, si un cop cada any, 
un colom la frega amb les ales o quan tardarà un co-
lom en retirar tota la sorra de les platges, si cada any 
en treu un granet... » Jo, hi havia nits que no dormia.  
El Palau del meu record era tan diferent de l’actual 
que costa de reconèixer. Els llinatges dels 850 habi-
tants dels anys quaranta i cinquanta, dels quals 50 
vivien als nou masos, estaven formats per la combi-
nació de 97 cognoms, tots catalans i ni un sol de forà. 
Els Turró, Casanovas, Buscató, Caussa..., es repe-
tien contínuament i en alguns casos no eren ni pa-
rents. Seixanta anys després quedaven reduïts a 59 i 
avui a 25, la majoria d’ells a extingir. Una dècada més 

i la pervivència patronímica anterior serà excepcional. 
En menys d’un segle haurà finalitzat la renovació total 
de les nissagues. Jo he viscut un Palau amb 170 ca-
rros, amb el mateix nombre d’animals de tir i amb 200 
propietaris d’olivassos que collien gairebé 300.000 
quilos d’olives. Un Palau sense cotxes, telèfons ni 
aigua corrent. He estat testimoni de com degollaven 
els porcs al mig del carrer, despertat pels crits del po-
bre animal. El Palau sense televisió. La primera a can 
Soler de la Plaça. He experimentat durant tres anys 
les 4 hores de viatge, amb intercanvi d’autocar i tren, 
per anar a Girona. He conegut trenta botigues, en-
tre d’altres tres fleques, tres carnisseries, tres ferrers, 
quatre de queviures, dos sabaters, dos carreters, tres 
barbers, dos sastres i cinc modistes que aplegaven 
una trentena aprenentes, una mena d’aula oberta de 
confecció. Era un Palau autosuficient i amb la mei-
tat d’habitants d’avui. He ballat al so d’una gramola, 
refrescat a la Font de Dalt, parat la fresca al carrer, 
plorat escoltant la “Santa Espina” i espectador de dos 
cines, que s’omplien a cada sessió. 
Parlar de botigues m’obliga a citar la de can Raimun-
do o ca la Lola, els consorts que habitaven una casa, 
avui derruïda, que feia xamfrà entre el carrer de la 
Costa i el carrer del Pont. L’establiment era petit i en-
fosquit, tan ple de gènere que gairebé no quedava 
espai per als clients. De quantitat de productes tenia 
l’equivalent a la capacitat de les tres plantes de l’im-
moble, però de diversitat no el superava ni el Carre-
four. A més de queviures, la majoria venuts a quarts 
i unces, la Lola disposava d’un mostrari infinit de bo-
tons, corbates, sabates i espardenyes. De mitjons, 
camises, calçotets, calces i sostenidors, en tenia de 
totes les talles imaginables. En temps de Reis, igual 
que a can Rafalet i can Macau, la botiga s’omplia de 
joguets. La Lola abarrotava una habitació posterior 
amb nines, bicicletes, camions i pistoles. N’hi havia 
de tots preus i mides. Avui, només l’hi hauria fet la 
competència Amazon. L’horari d’obertura era de sol a 
sol, no estroncat ni quan dinava a la cuina contigua. 
Després de jubilada, vaig veure retirar el gènere ob-
solet del seu garatge: caixes senceres de sabates, 
bombetes, eines del camp i sobretot roba interior. A 
més de can Raimundo, can Ramis i can Rafalet, tam-
bé despatxaven una mica de tot a can Mingus i a ca 
la Cordera. Tot plegat i malgrat l’escassetat de ve-
hicles, es possibilitava als palauencs l’adquisició del 
necessari al mateix poble. L’únic article inexistent era 
el farmacèutic, aleshores d’ús més reduït que avui, 
però les poques receptes es podien obtenir d’un dia 
per l’altra, mitjançant l’encàrrec a en Raimundo. 
Les nostres festes majors eren senzilles i limitades 
a dos o tres dies de sardanes, ball, concert, ofici so-



Patrimoni
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lemne musicat per l’orquestra i un partit de futbol. 
La majoria d’actes eren presidits per l’omnipresent 
mossèn Francisco. L’únic local existent per fer el ball i 
el concert era a can Met, el meu avi, que anys enrere 
també era qui contractava els músics. La Festa Major 
més llarga, trista i emotiva, fou la de la Candelera de 
l’any 1956, quan la fred va matar les oliveres i la neu 
va deixar les carreteres impracticables. Amb Palau 
bloquejat, l’orquestra retinguda i ajornant el dolor de 
les pèrdues a la millora del temps, els balls s’allar-
garen durant tota la setmana. En Joan Buscató, un 
dels meus tertulians més apreciats, descriu una festa 
d’estiu: «La Festa d’estiu era semblant a la d’hivern: 
ofici solemne amb l’orquestra i les autoritats, sarda-
nes, concerts i balls. Venien firaires amb cavallets, 
parades de tiro, titelles, alguna vegada autos de xoc i 
també es practicava el tiro al colom, amb pedres, pis-
toles i fusells. Solia venir un retratista,  el Sr. Miquel, 
que a més de retrats de festa aprofitava per fotogra-
fiar a la gent que anava de veremes a França i que 
s’havien de fer el passaport. També venien molts ro-
sincs que es portaven el sopar i anaven a menjar-se’l 
a les roques de la Font de Dalt, amb molta gresca i 
gatzara. A l’hora del ball es feien els amos de la pista, 
ballaven molt bé, hi havia algunes parelles que eren 
tot un espectacle veure-les ballar. De menjar, l’àpat 
habitual de festa era el platillo d’ànec i de postres les 
pomes de “relleno”.       
El programa de Festa Major anuncia una pujada noc-
turna a Sant Onofre. Llàstima de no haver-ho sabut 
abans. M’hauria posat en forma per repetir el recorre-
gut que substitueix la panoràmica per les emocions 
de nit. Sens dubte hi trobaria en Joan Padrosa Dal-
fau, que junt amb en Sebastià Viussà Cortada fórem 
companys de pesqueres infructuoses a la Gorga de 
les Bruixes i d’altres correries. Les romeries a Sant 
Onofre havien estat molt concorregudes i sempre les 
relaciono amb el capellà, les sardanes, el rosari i les 
diferents colles repartides entre les feixes dels vorals. 
Ningú de la meva edat ha oblidat la reparació de la 
teulada feta a l’any 1958 pels soldats de la Torre d’en 
Mornau, on el nostre mossèn exercia de castrense, 
ni dels burros que hi transportaren el material. A uns 
i altres, els hi va agrair les obres durant una missa 
dominical, amb una frase lapidària: «Quiero dar gra-
cias a les animales de les militares que han subido 
las teulas a la capilla.» De Sant Onofre s’han escrit 
diversos llibres, però encara queden històries per 
explicar, com la d’un ermità del segle XVII que quan 
va ser substituït es va dur tot el mobiliari. El robato-
ri va comportar la denúncia i un inventari de tot allò 
sostret, que sorprèn per l’abundància. La descoberta 
d’una consueta de Sant Pere de Rodes ens permet 

saber que el convent pretenia la seva titularitat. La 
causa al·ludida no podia ésser més banal: «Per haver 
donat mig pa cada quinze dies al seu ermità», acció 
amb què s’atribuïen la seva alimentació i dependèn-
cia. És gratificant saber que després de set segles 
es mantingui la tradició d’un lloc tan emblemàtic pels 
palauencs.     
Certament que he viscut un Palau molt diferent a l’ac-
tual. Em refereixo a l’aspecte humà. No es tracta de 
fer comparacions. Aquell Palau que tots estimàvem, 
no tenia ni local propi per l’Ajuntament. Estava a la 
planta superior de can Rafalet i disposava d’una úni-
ca sala per totes les funcions. Només tenia secretari 
dos dies a la setmana i alcalde després del treball a 
la vinya. Avui teniu un edifici esplèndid i una alcal-
dessa amb dedicació plena, la primera dona que go-
verna després de la Sibil·la, la mare o la dona d’un 
almirall Vilamarí, ara fa més de sis segles. Gaudiu 
d’una piscina gairebé olímpica, mentre nosaltres ens 
banyàvem a la tenebrosa Gorga de les Bruixes, un 
camp de futbol amb gespa, focus, serveis i vestidors. 
Nosaltres jugàvem a l’empinada era del Sindicat, 
després d’espedregar, aplanar i encalcinar les línies 
blanques. Jo, abans de dutxar-me, havia d’omplir a 
galletades un dipòsit amb aigua de la font i travessar 
un pati obert. Ara teniu carrers il·luminats i asfaltats, 
quan els nostres vials només estaven bé després que 
els camions de les Mines Carmines hi escampessin 
una capa de sauló. Avui, quan passejo pel poble, tro-
bo pocs coneguts i moltes cases buides. Aquells 850 
habitants concentrats al nucli urbà s’han duplicat i 
dispersat per les urbanitzacions. Ni ho analitzo millor 
ni pitjor, ni critico ni enyoro. Palau sempre serà Palau, 
canviï o no el nom dels empadronats. Serà un Palau 
amb identitat nova i una rica història, de la qual tots 
els residents en formeu part. Amb remembrances de 
joventut m’acomiado de vosaltres, us desitjo una molt 
bona Festa Major i faig extensible la salutació més 
afectiva a tots els presents i absents, amb qui vaig 
compartir una feliç etapa de la meva vida.

Arnald Plujà i Canals
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Sobre la inauguració de 
L’ESCOLA DE LA MANCOMUNITAT (3)

Patrimoni

Tanquem aquest capítol històric 
reproduint la notícia d’aquesta 
efemèride publicada pel 
llegendari periòdic setmanal 
de Figueres Empordà Federal 
(Any X, núm. 486, 
15 de maig de 1920, pàg. 2), 
en què pren protagonisme 
el discurs del diputat 
Martí Inglès.

El prop passat dijous tingué lloc 1’inauguració 
oficial del nou edifici per escoles, bastit per la 
Mancomunitat de Catalunya en aquell xamós 
poble de Palau Sabardera quines ansies de cultura 
s’han palesat esplèndidament, durant les festes 
alli organitzades per a celebrar l’aconteixement 
que motiva aquestes ratlles.

El poble enter acudí al lloc de la festa, a la qual 
hi assistiren demés de les autoritats locals, 
representacions de la Diputació, Mancomunitat 
i prempsa empordanesa.

En l’acte de l’inauguració es pronunciaren alguns 
parlaments entre’ls quals devem remarcar el 
pronunciat per el nostre actiu diputat provincial 
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En Martí Inglés. D’aquell parlament en reproduim 
alguns paragrafs que foren sorollosament aplaudits. 
Digué En Martí Inglés:

«Era en ple any 1915: amb motiu de celebrar un mitin 
d’afirmació nacionalista republicana, ens trobarem 
reunits l’entusiasta propagandista En Duch i Salvat, 
el gran i eximi iberista En Ribera i Rovira i el que te 
l’honor de dirijir-vos la paraula dolguent-nos tots de 
l’estat de l’Instrucció i de la conveniència o mellor dit 
necessitat ineludible de dotar d’Escoles modernes als 
pobles rurals.

Coincidint amb la conversa esmentada, els bons 
amics de Palau m’informaren de la necessitat que’l 
poble sentía de tenir escoles dignes, dels treballs fets 
per a dur-les a terme i de la manca de mitjans amb 
que devien lluitar. I aixó m’ho digueren com un plany 
de l’ànima, com un anel inassequible, glatit amb tota 
la força d’una serena capacitat ciutadana que fa sentir 
la valúa que en la vida moderna, representa la solució 
del problema cultural.

I al sentir les nobles ansies d’aquest poble, ansies que 
semblaven irrealisables per la manca de potencia 
económica del vostre municipi, hem vaig prometre 
en el meu fur intern que les Escoles es realitzarien 
i que la Mancomunitat de Catalunya, mare serena i 
amorosa de tots els catalans, faria generosa l’obra a 
realitzar.

La Mancomunitat de Catalunya acordà construir 
tipus de escoles, una en cada provincia, a fi de escollir 

els models que’s podrien construir temps a venir. 
Presentats els corresponents projectes, s’acordà la 
seva construcció en la sessió del 19 de Maig de 1915, 
publicant-se seguidament el concurs entre’ls pobles 
de Catalunya que volguessin péndre-hi part, oferint 
majors garanties per a la construcción de l’Edifici 
escolar corresponent.

De conformitat amb les instruccions i dades que vaig 
facilitar al digníssim alcalde popular En Salvador 
Macau i al zelós i malaguanyat secretari d’allavors Sr. 
Serra (q. e. p. d.) el poble de Palau acudí al concurs i 
vaig lograr que li fos concedit en sessió del 2 de Mars 
de 1916 l’edifici escolar projectat per l’arquitecte Sr. 
Nebot, havent-se acordat la subhasta de les obres en 
reunió del Concell el dia 16 de Mars de l’esmentat any.

Després de solventar llargs i seriosos contratemps, 
modificació de preus de subhasta, començar les obres 
per administració, continuació de les mateixes per 
empresa—després d’un sens fi d’incidents capaços 
de posar a proba l’esperit mes ferm i la voluntat mes 
entera, hem lograt veure la realització d’aquells somnis 
iniciats en l’amigable conversa del mitin nacionalista 
federal de 1’any 15.»

Nosaltres devem felicitar al poble de Palau Sabardera 
per el magnífic edifici que alli s’ha bastit com també 
devem agrair al nostre digníssim diputat senyor Inglés 
els seus esforços per a portar a terme aital obra.

   J.L.B.
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Taula rodona amb... Andreu Pujol Mas, 
Salomó Marquès i Josep Colls

El passat divendres 18 de juny de 2021, a les 7 de 
la tarda, en el marc dels actes que l’Ajuntament de 
Palau-saverdera havia organitzat per a celebrar el 
centenari de l’edifici escola, va tenir lloc una taula ro-
dona per a parlar de l’obra educativa i cultural de la 
Mancomunitat de Catalunya. Hi van participar Andreu 
Pujol Mas, llicenciat en Història i Història de l’Art i post-
graduat en Gestió de l’Art Actual i Màster en Inicia-
ció a la Recerca en Humanitats, que va culminar amb 
el treball «L’arquitectura escolar pública a Espanya, 
1900-1936». Va formar part de l’equip d’historiadors 
que van dur a terme l’exposició sobre la Mancomunitat 
de Catalunya a les terres de Girona i la publicació La 
Mancomunitat, integrada dins la col·lecció Quaderns 
de la Revista de Girona. Dins d’aquesta exposició i 
d’aquest llibre Pujol Mas es va encarregar de l’apar-
tat a l’escola de Palau-saverdera. Un altre ponent va 
ser Josep Colls Comas, llicenciat en Història i postgra-
duat en Direcció de Centres Educatius. Va ser director 
de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres i ha estat 
coordinador d’un excel·lent volum, escrit per diversos 
autors, sobre la història d’aquest centre. Finalment, el 
tercer ponent va ser Salomó Marquès i Sureda, doctor 
en Ciències de l’Educació i catedràtic jubilat d’Història 
de l’Educació a la Universitat de Girona. Per les seves 
classes hi han passat centenars d’alumnes, als quals 
ha fet investigar sobre el passat escolar i educatiu dels 
seus pobles i de les seves escoles. És autor de cen-
tenars de treballs de temàtica diversa, però sobretot 
destaquen els seus llibres i articles relacionats amb 
els mestres que es van haver d’exiliar. Li han donat 
diversos premis que reconeixen l’excel·lència docent, 
com per exemple la distinció Jaume Vicens Vives, el 

2006, o el Premi Mestres 68, el 2008. Recentment la 
Fundació Valvi li ha atorgat el Premi Salvador Sunyer 
per la seva trajectòria reconeguda en el camp de la 
solidaritat i la cooperació en el marc de les comarques 
gironines.

Josep M. Espinàs diu que les maletes més mal fetes són 
les que es preparen entre dues persones. En aquest 
cas els tres ponents el van desmentir perquè van realit-
zar una feina coral que va permetre al públic assistent 
fer-se una idea del que va ser la Mancomunitat de Ca-
talunya, de la tasca cultural i educativa que va impulsar 
arreu del país i, per acabar, de la realització concreta de 
l’escola de Palau-saverdera. L’escola del poble va ser 
una de les quatre que va construir la Mancomunitat, en 
caràcter d’assaig, a tot Catalunya, juntament amb les 
de Sant Llorenç Savall (al Vallès Occidental), la Masó 
(a l’Alt Camp) i els Torms (a les Garrigues).  L’escola 
Els Til·lers de la Masó és l’únic dels quatre centres que 
continua fent la funció pel qual va ser creat. Obra de 
l’arquitecte Adolf Florensa i Ferrer, és un edifici modest 
i auster, amb un pati reduït que ara han ampliat amb 
un camp extens a l’altre costat de carrer. Actualment 
està integrada dins la Zona Escolar Rural El Francolí, 
juntament amb els col·legis de la Riba, Picamoixons i 
Mont-ral. L’antiga escola de Palau-saverdera, obra de 
l’arquitecte Francesc de Paula Nebot, ara acull les ins-
tal·lacions de l’Ajuntament. L’espai Isidre Macau, però, 
on s’ha instal·lat una placa commemorativa, ens recor-
da la seva antiga funció.     
           

David Pujol Fabrellas
  Fotos: Josep M. Dacosta
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COMBATENTS PALAUENCS 
MORTS A LA GUERRA CIVIL

Al llibre de l’Arnald Plujà Palau-saverdera. Mil anys de senyors 
i pagesos (p. 170) trobem la relació del cost humà en forma de 
víctimes mortals que el nostre poble, les seves famílies en particular, 
va haver de pagar durant la Guerra Civil. Aquest llistat prové de les 
pàgines especials que el diari El Punt (“1936-1996. 60 anys de la 
Guerra Civil”), amb la font documental recollida prèviament pel 
col·laborador del Centre d’Història Contemporània de Catalunya Jordi 
Oliva i Llorens («El cost humà de la Guerra Civil de 1936-1939: Els 
combatents morts». Recerques: història, economia, cultura, 1994, 
núm. 30, p. 87-102), va publicar per commemorar aquesta efemèride 
cruenta.

Són 21 els combatents que perderen la vida, reconeguts en el 
monument memorial de la Plaça Mirador. Tots ells formaven part 
del bàndol republicà, només ens consta la data exacta de defunció 
de deu d’ells, la major part moriren durant l’any 1938; el primer a 
caure en combat fou en Pere Guanter Mercader (9 setembre 1936), 
el darrer Pere Sala Espelt, quan el desenllaç del conflicte bèl·lic ja 
estava pràcticament decidit (26 gener 1939). Vuit d’aquests soldats 
moriren en diversos fronts dels territoris catalans, sis a la resta de 
l’estat; el més jove (17 anys) fou en Narcís Barceló Fàbrega, el més 
gran (36) en Joan Pagès Mercader. Desconeixem l’edat de deu 
d’aquests lluitadors, de nou d’ells fins i tot el lloc i la data de la seva 
mort. Com es poden elaborar, doncs, aquestes nòmines? Només 
d’onze d’aquests palauencs tenim informació a través del Registre 
Civil (secció Defuncions), de la resta tenim constància a través de la 
memòria oral de companys de files i/o de les mateixes famílies. 

Aquesta introducció ens ha de 
servir per entendre que mai no es 
pot donar per definitiu un inventari 
d’aquestes característiques his-
toriogràfiques. En aquest escrit 
volem afegir un altre nom fins ara 
desapercebut: Josep Macau Ca-
sanovas, el pare d’en Pere i d’en 
Bartomeu Macau Pagès, marit de 
la Roseta Pagès Moret (de sobre-
nom Rafaxaire), que regentava un 
despatx de carns (pollastre, conill, 
porc, xai, ànec, oca…) a l’espai 
on hi hauria després la botiga de 
roba de Ca la Victòria. Se busca 
catalán fusilado en León duran-

te la guerra civil. Aquest anunci 
va ser la crida que va fer una as-
sociació memorialista d’aquesta 
ciutat castellana per identificar i 
recopilar dades de 1.873 soldats 
republicans, molts d’ells catalans, 
assassinats pel bàndol franquis-
ta entre 1936 i 1939 en la capital 
lleonesa. Amb una placa persona-
litzada amb el nom i cognoms dels 
afusellats, l’edat i origen i data de 
la seva mort es va voler formar 
una gran capella laïca al cementiri 
de León la tardor del 2013, una fita 
singular dins del procés de recu-
peració de la Memòria Històrica. 

Molts varen romandre ingressats 
en el camp de concentració de 
San Marcos, un antic convent avui 
dia transformat en Parador Nacio-
nal de luxe. El silenci i la repressió 
del règim franquista després de 
l’acabament de la guerra fratricida 
va facilitar la pèrdua de dades de 
molts d’aquests republicans, eli-
minades dels arxius per aparentar 
que mai no havien existit. En els 
cas dels catalans es va afegir una 
dificultat extra: els noms i llinatges 
eren castellanitzats (Valls > Valle, 
Rusinyol > Ruiseñor…).* Aquest 
podria seria el cas del ripollenc 
Gumersindo Rusiñol Casasampe-
ra.
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El cens confeccionat per AERLE 
(Asociación de Estudios sobre la 
Represión en León) ** aplega nou 
altempordanesos: tres figuerencs 
(Pedro Alonso López, Alejandro 
Borrás Campo, Pedro Coll Vergel), 
dos selvatans (Lorenzo Palome-
ras Ferrer, Luis Puignan Cervera), 
un pauenc (José Salvani Cleia), 
un portbouenc (José Manceta 
Masbernat), un vilajuïguenc (Ra-
fael Bonaterra Coll). Curiosament, 
l’únic nom que manté l’ortografia 
catalana (amb una petja castella-
na en l’accentuació) és el nostre 
palauenc, nascut a Pau.

Apellido 1 Apellido 2 Nombre Edad Fecha
(d’execució) Localidad Provincia

MACAU CASANOVAS JOSÉP 34 17/02/1939 PAU GIRONA

En Josep Macau va anar al front 
el 1938 més o menys coincidint 
amb la lleva del biberó; no sabem 
si l’acompanyava algun altre 
palauenc, el front on va anar 
destinat  o les circumstàncies 
de la seva captura. Presoner de 
guerra, va anar a parar al camp de 
concentració ja anomenat de Sant 
Marcos. La seva dona explicà als 
fills que el pare, segons un paper 

mèdic, havia mort d’una bronquitis 
que es va complicar amb una 
pneumònia. Ja sabem que 
aquests certificats mèdics falsos 
ocultaven una realitat inefable, 
indigna per ser reconeguda. En 
qualsevol cas, el seu nom no es 
va esborrar dels arxius, ja que la 
Roseta va poder cobrar dècades 
després (Llei 5/1979) pensió com a 
vídua. En el record dels palauencs 
més ancians, en Josep va ser una 
bellíssima persona. Una més que 
va veure estroncada la seva vida 
per una guer-ra insensata, infecta 
i execrable.

* Llegiu l’article “León rastrea la pista de catalanes fusilados en la ciudad 
para honrarles” (El Periódico, 29 de juny del 2009). https://www.elperiodi-
co.com/es/politica/20090629/leon-rastrea-la-pista-de-los-catalanes-fusila-
dos-en-la-ciudad-para-honrarles-213086)

** Podeu consultar-lo a https://aerle.me/capilla-laica/

José Luis Bartolomé

La Roseta “Rafaxaire”, ja vídua
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UN TRESOR RETROBAT. 
ELS DOCUMENTS DE FELIP CASAÑAS

Fa deu anys Martí Caussa va escriure en aquesta 
mateixa publicació sobre el manuscrit del palauenc 
Felip Casañas Guanter (1908-1981), un testimoni 
ineludible per conèixer el període de la Guerra Civil 
a Palau. En aquell moment es comentava que el 
manuscrit s’havia perdut, però deu anys després 
podem afirmar que sortosament s’ha recuperat i que, 
fins i tot, hi ha més documents relacionats que poden 
ajudar als historiadors a entendre el període de la 
Guerra Civil a Palau-saverdera. 

La cura de la família Casañas per conservar les 
memòries del seu avantpassat i la documentació que 
havia generat durant la seva presidència al Comitè 
de Milícies Antifeixistes local ha permès que aquest 
any 2021 s’hagi pogut procedir a la seva digitalització 
per part de l’Arxiu Municipal de Roses. Amb aquesta 
actuació tothom hi surt guanyant, la família continua 
conservant uns documents que formen part de la 
seva pròpia història i la ciutadania té accés a uns 
documents únics per conèixer un dels períodes més 
convulsos de la història recent. Fins i tot, des de fa 
unes setmanes hi ha una còpia en paper a la mateixa 
biblioteca palauenca.

Poques vegades es té la sort de trobar la documentació 
generada pels comitès revolucionaris de 1936, atès 
que a partir de l’avanç dels feixistes s’acostumava a 
destruir per evitar represàlies, quedava desemparada 
amb la fugida dels seus membres o es destruïa per 
les vicissituds lògiques del conflicte. Amb tot, si ja 
era perillós redactar el 1941 un manuscrit amb les 
memòries d’allò viscut al llarg de la guerra –tal com va 

fer Casañas–, conservar una part de la documentació 
produïda pel Comitè de Milícies Antifeixistes de Palau-
saverdera encara ho empitjorava més si els agents 
del règim franquista n’arribessin a tenir coneixement. 

Els membres del Comitè de Palau eren el president 
Felip Casañas Guanter, representant del Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya; els vocals Francesc Soler 
Subirós, de l’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
Josep Casanovas Roig, del Partit Obrer d’Unificació 
Marxista; exercia de secretari Joan Serra Caselles, 
de la Unió de Rabassaires; finalment, Sebastià Cor-
tada Bertran actuava com a representant polític de 
l’«Ajuntament». Aquests són els protagonistes d’una 
estructura de poder que va governar la població fins 
a la reorganització dels ajuntaments el mes d’octubre 
de 1936 amb representants de tot el Front Popular.

De la seva actuació se’n conserven les actes de les 
reunions i els comptes. Les actes, que comencen el 
27 d’agost i acaben el 15 d’octubre de 1936, recullen 
les impressions dels «diversos representants dels 
grups que formen el Front Popular i que per donar-
li validesa signen el peu d’aquesta acta i acorden el 
que segueix; Constituirse en Comitè Antifeixista per a 
lluitar contra el feixisme desde tots els llocs i amb totes 
les conseqüències, donant al mateix tota l’agilitat i 
l’eficàcia necessàries d’acord amb les circunstàncies 
i amb el nou ordre revolucionari que s’en derivi». 
Aquestes actes s’acaben en el moment en què el 
mateix comitè aprova la dissolució d’acord amb 
l’ordre promulgada per la Generalitat de Catalunya. 
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Els comptes comencen una mica abans, el 10 d’agost 
de 1936, i acaben el 25 d’octubre del mateix any. A 
les últimes pàgines escrites de la llibreta, amb el 
típic «Debe» i «Haber», s’hi deixa constància que 
al dissoldre’s, el Comitè disposava d’un capital en 
caixa de 6.543 pessetes i que s’havia de repartir de 
la següent manera: 2.000 ptes. per a les despeses 
de guerra de la Conselleria Municipal de Defensa i 
les restants 4.543 pessetes per al Sindicat Agrícola 
palauenc. Inversament proporcional a la feixuguesa 
comptable, aquest tipus de documentació permet 
conèixer en detall aspectes molt diversos de la 
realitat local del moment: si es ressegueixen les 
despeses i els ingressos es poden saber les hores 
que es feien de guàrdia i qui les feia, els veïns que 
pagaven l’«impost de guerra» o allò recaptat amb la 
venda de l’oli, per posar només uns exemples de les 
possibilitats que ofereix aquesta font documental.
Pel que fa a les memòries escrites per Felip Casañas 
Guanter, consten de dues llibretes. A la primera, 
escrita el 1941 i que compta amb 180 pàgines, 
Casañas fa un repàs exhaustiu als fets ocorreguts 

durant la Guerra Civil. L’acabà amb un petit annex 
escrit posteriorment. Té una cal·ligrafia entenedora, 
jove, àgil, i amb una escriptura molt bona i un català 
molt ben escrit. Tanmateix, l’abast de les memòries, 
precisat al capítol introductori anomenat Quatre 
paraules, és clar:

«No tenim la pretensió de fer cap llibre, puix 
no és aquesta la nostra intenció i menys el 
nostre ofici, car no hem sigut altre cosa que 
simplement un més de la classe treballadora 
manual desde la pura infància. 
Això fa que la nostra cultura sigui molt 
reduïda i els estudis que tinguerem a la nostra 
infanteç varen ésser merament primaris. Per 
tant, demanem un perdó al llegidor sobre els 
defectes que se’ns trobi».

La segona llibreta, amb una cal·ligrafia més dèbil, 
marcada per l’edat del protagonista, té un pròleg fet 
pel mateix autor, signat el 10 de maig de 1980, en el 
que assenyala que «serà fent ús de la nostra memòria, 
que fent un record del passat, podrem fer un traçat 

Pròleg de la segona part de les Memòries
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del que ha sigut la nostra vida, 
diguem-na una autobiografia, per 
aital que’ls nostres successors en 
el decurs de la seva vida i de una 
manera peculiar – si viuen anys 
– els meus estimats nets puguen 
sempra repassant aquesta 
narració estar assabentats de la 
feixuga, i agra en certs moments, 
que ha estat la nostra vida durant 
el temps que hem viscut en 
aquest mónt». 
Esmenta en aquest pròleg que 
aquestes memòries tenen dues 
parts; una primera que repassa la 
història familiar, la seva infantesa 
i la seva vida en el món del treba-
ll. Recorda, per exemple, els tre-
balls realitzats a Portbou, a la via 
ferroviària de Vilajuïga a Llançà o 
a la pedrera de marbre de Lledó, 
a Roses. La segona part comprèn 
«les nostres altres vàries activi-
tats, amb una descripció general 
d’els fets, en particular polítics-lo-
cals més remarcats desde l’any 
1931, instauració de la República 
cap ací». Quan diu «cap ací», vol 
dir fins a l’adveniment del règim 
de 1978 i els primers anys dels 
ajuntaments democràtics, que 
titula com a «Cloenda d’aquest 
capítol de misèries i baixeses 
humanes». La llibreta compta 
amb 191 pàgines escrites a mà 
i dividides en divuit capítols que 
repassen més de quaranta anys 
de la història de Palau.

Les memòries de Felip Casañas i els documents del 
Comitè de Milícies Antifeixistes de Palau-saverdera, 
a part de trencar molts mites sobre l’actuació 
dels nombrosos comitès revolucionaris, permeten 
constatar el ric patrimoni documental que es conserva 
a moltes cases del nostre país i que és de gran 
importància per interpretar els fets que han bastit la 
història dels nostres pobles. És un bon exemple per a 
totes aquelles famílies que tenen documentació i que 
poden col·laborar amb centres d’arxiu per a la seva 
difusió i permetre que aquells «papers» endreçats en 
calaixeres i baguls tinguin una utilitat social.

Pol Meseguer
Arxiu Municipal de Roses
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TRANSHUMÀNCIA 
DEL PIRINEU A L’EMPORDÀ

Els grans herbívors salvatges sempre han fet 
desplaçaments estacionals per tal d’aprofitar els 
millors recursos alimentaris de cada zona. Això a més 
evita l’esgotament de l’herba per sobre pasturatge i 
afavoreix els cicles naturals i la recuperació dels prats, 
hàbitats productius però que necessiten de cicles de 
repòs i regeneració. Són conegudes les migracions 
dels nyus i zebres a l’Àfrica, o dels bisons americans. 
O les més petites altitudinals d’isards i cérvols.

L’home devia aprendre d’aquests moviments 
quan va domesticar els primers ramats, i va iniciar 
els moviments ramaders que coneixem com a 
transhumància. D’aquesta manera s’assegurava 
aprofitar la millor herba en cada època, encara que 
això suposés un esforç de desplaçament, deixar la 
família, i tota la logística que tot plegat comportava. 
Els ramats, doncs, han anat de la plana a la muntanya 
i de la muntanya a la plana, seguint camins que han 
esdevingut mil·lenaris i que encara avui dia són 
vigents i transitables, amb bestiar o sense.

A Catalunya es defineixen tres grans regions de 
transhumància lligades sovint a costums, usos i 
vocabulari diferenciats. Els ramats de les planes 
lleidatanes que estiuejaven a Andorra, Aran, Cer-
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danya o Pallars. Els que pasturaven 
les muntanyes del Ripollès i del 
Berguedà, que acostumaven a hi-
vernar a l’Empordà, Vallès o Pe-
nedès. I els que passaven l’hivern 
a les Terres de l’Ebre, que anaven 
a estiuejar cap al Maestrat i Terol 
(Ferran Miralles, Mil anys pels 
camins de l’herba). En aquest llibre 
es parla de tres camins que unien 
els Pirineus amb l’Empordà, el Gi-
ronès i Pla de l’Estany. El primer 
d’ells era el de les ovelles, i des de 
Pardines al Ripollès baixava per 
Sant Pau de Segúries, la vall del 
Bac, Besalú i Crespià. L’altre era 
el de les vaques, que anava més 
pels cims i la frontera amb França. 
Des de la zona de Setcases i el 
Costabona, pel Coll de Malrem, es bifurcava en un 
brancal per Costoja i la Jonquera fins a Portbou; i en 
un altre que per vora el Bassegoda davallava cap a 
Albanyà, Terrades i Figueres. 

En Pere Bonada i Casas publica l’any 2012 el lli-
bre Records d’un pastor transhumant. De Queralbs 
a Cadaqués. Pastor i de família de pastors trans-
humants, va viatjar nombroses vegades amb les 
ovelles des del Ripollès a l’Empordà, des de Queralbs 
a Cadaqués. Descriu els nou dies de viatge, i on 
passaven les vuit nits de transhumància. Això si algun 
incident no els hi allargava la travessia. És un llibre de 
lectura recomanable per saber de les cases i finques 
empordaneses on passaven l’hivern, des de Castelló 
d’Empúries, cap al Mas de la Torre del Sastre, Mas de 
Montjoi, Cadaqués i Portlligat.

En Miquel Berenguer de Cal Caballera de Guardiola 
de Berguedà, que encara té un ramat de vaques a 
l’Alt Berguedà, havia fet també la transhumància cap 
a l’Empordà, amb ovelles, fins a la zona de Roses 
i Cadaqués.  I un altre ramader que avui dia porta 
les ovelles a les pastures de l’estació d’esquí de La 
Molina, també ha fet la transhumància amb elles 
venint de l’Empordà en els darrers anys, però amb 
camió. Fins i tot alguns pastors andorrans havien 
baixat les ovelles fins a l’Empordà, tot i que al segle 
XX van deixar les herbes al sud de la frontera per 
cercar més les pastures franceses, sobretot al nord 
de Narbona (Ignasi Ros, La transhumància andorrana 
al llarg del segle XX).  

Cada ramader, cada pastor, són una font prolífica de 
dades de com es menaven els ramats a muntanya, de 
com s’organitzava la transhumància, del repartiment 

de les feines entre el majoral, els pastors i el rabadà, 
dels tractes que es feien, dels acords en els masos 
i hostals on s’allotjaven o tancaven el ramat a la nit, 
de mil i una anècdotes, moltes felices o divertides, 
d’altres tràgiques o tristes. Els viatges es repetien 
any rere any i, a més de la cerca de pastures més 
bones, servien també per fer tractes en masos, fires 
i hostals. Cal saber que el pas i estada dels ramats 
era molt apreciat, ja que els seus fems abonaven les 
terres en una època encara sense adobs químics. Per 
als pastors no era només un viatge en què el ramat 
quedava exposat a perills, sinó que deixaven casa 
seva i la família per una llarga temporada. Poques 
vegades podien anar a veure’ls mentre eren lluny, ja 
que la comoditat i rapidesa dels viatges d’ara no hi 
era aleshores. 

Els ramats domèstics segueixen essent molt importats 
com activitat econòmica en el món rural, i a la vegada 
pel seu paper en la conservació de determinats 
hàbitats com són els prats. Són a més una eina 
que ha demostrat la seva eficàcia en la prevenció 
dels incendis forestals, al mantenir espais nets de 
vegetació, reduint càrrega combustible i evitant 
l’avenç del bosc. Al Parc natural de Cap de Creus 
encara queden sis ramaders de vaques, procedents 
del Ripollès, que fan una gran feina de conservació 
dels hàbitats oberts, imprescindibles per mantenir la 
presència de moltes espècies com l’hortolà, el còlit ros, 
l’àguila cuabarrada, el conill, perdius, llangardaixos i 
moltes altres. Es treballa per tenir en el futur algun 
ramat d’ovelles, ja que actualment no en queda cap.

Avui dia hi ha menys ramats i menys transhumància. 
I la majoria de la que es fa és amb camions, que 
descarreguen les ovelles a començaments d’estiu 
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a llocs com el Pla d’Anyella a Alp, i se les tornen a 
emportar cap a casa en començar la tardor. Tot i així 
els camins ramaders, carrerades, lligallos, cabaneres, 
segueixen existint i passant pels mateixos llocs, i 
estan protegits per llei. Són terrenys públics que ningú 
es pot apropiar, tot i que malauradament hi ha molts 
exemples que això ha ocorregut, i la Generalitat, 
responsable de vetllar per aquests camins històrics, 
no sempre ha fet el que li correspon. Són camins 
amb dret de pas que travessen la geografia catalana, 
d’amplades diverses des dels 2 metres fins als més de 
100, atenent a la importància i orografia de cada tram. 
I al costat dels camins hi ha els llocs d’esbancada on 
els ramats tenien dret a parar i pasturar, o els llocs de 
roturada on podien sadollar la seva set. Drets encara 
vigents arreu de Catalunya i de l’Estat Espanyol.

La importància dels camins ramaders en el passat 
és evident, però també ho és en l’actualitat, ja que 
són connectors biològics entre espais naturals. 
Encara he sentit explicar a pastors que havien fet 
la transhumància com entre mig del ramat d’ovelles 
viatjaven llebres de la plana a la muntanya i a la 
inversa. I segurament altres espècies de plantes i 
animals també van viatjar amb els ramats. Avui aquests 
camins segueixen essent un element fonamental per 
garantir la interconnexió entre espècies i espais, per 
evitar l’aïllament i l’empobriment genètic de plantes i 
animals, i per tant cal reivindicar que cada municipi els 
inclogui en el seu planejament urbanístic a partir dels 
inventaris de camins ramaders fets o coneguts per la 
tradició oral i escrita. Cal, a més, que la Generalitat 
els catalogui  i els fiti, i que tothom sàpiga que són 
camins de domini públic que no es poden privatitzar. 
És una tasca ingent, però cal començar de seguida 

i de mica en mica, per poder assolir amb el temps 
aquest objectiu de protecció no només del nostre 
patrimoni històric i etnogràfic, sinó també del propi 
patrimoni natural. Sense oblidar que aquests camins 
són una extensa xarxa per desplaçar-nos pel país a 
peu, a cavall, en bicicleta o en qualsevol altre enginy 
no motoritzat segons la llei, i per tant són també una 
oportunitat de present i de futur. Reivindiquem-los i 
preservem-los.

Jordi Garcia Petit
Biòleg, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Les fotos són de l’arxiu de l’autor
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UNA EXCURSIÓ LLUNYANA
A SANT ONOFRE

 Veus aquí’l nom de una blanca y encantadora 
hermita aixecada ja fa molts anys en mitj la montanya 
de S. Pere de Roda, lloch en extrem placévol y atractiu 
que visitárem ab viu plaher ab ocasió de la nostra anada 
á S. Pere de Roda. 

 La hermita s’ es asseguda sobre un relleix de 
la montanya, formant un penyasegat molt alt y recte 
y voltat de penyes cantelludes sembrades d’ herbes y 
d’ arbustos; está composta de dues parts: la capella 
del Sant y una pessa destinada á l’ hermitá que se ‘n 
cuyda, provehida de tot lo necesari; al mateix temps en 
la part lateral dreta, aixecat sens dupte pera esbarjo del 
pavorde, s’ hi deixa veure un terradet convertit en delitós 
jardí, divisantse  desd’ allí dalt la plana ampurdanesa 

poblada, florida y extremadament catalana. Pels entorns 
de l’ hermita s’ hi veuhen algunes pesses conreuhades 
mercés als afanys del hermitá qu’ hi puja; gran cópia 
de frondosos arbres, alsantse altívols y verdejants entre 
les maleses y la nuesa de les roques, li donan un tó 
molt escayent y convidan á seure á l’ ombra y tastar la 
fresca y crestallina aygua que de una font que cobetjan, 
raja ab abundancia. Lo que de més notable hi há en l’ 
hermitatje es la capella notable, no per la gran valía dels 
adornos, sinó per la senzillesa dels meteixos y l’ ayre 
catalá y pagesivol qu’ en ella se respira. L’ altaret del 
Sant antich, tosch ó senzill rumbejant un arch y bons 
rams de flora vermellenques, fet á no duptar per un 
artista montanyench, té ben bé l’ayre de les tradicions ó 
rondalles de nostra terra antigues, animades y contades 

Sant Onofre
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El Fitó. Foto: Joan Padrosa  

per l’ avi vora la llar de la masía: lo S. Rey, Abat y 
Anacoreta, s’ hi mostra venerable y rialler ab una barba 
llarga y espessa que li arriba fins al peus: la rústega y ja 
vella imatje, diu, que vá trobarla un pastor palauhench 
dins una petita cova que ‘s troba sota la hermita y que 
corona un escayent arbrissó; d’ això vé que sobre aquell 
penyal s’ hi plantés lo modest oratori y d’ això vé que ‘ls 
palauhenchs senzills y de bon cor se ‘n pujin anualment 
cap allí dalt al repich de la sonora y vibrant esquella de 
la capella á cantar al bon S. Onofre, en alegre y variat 
aplech, los tradicionals goigs que l’ enalteixen. 

    Eixa es la bella y encantadora hermita de S. Onofre 
que, mercés al bon Sr. Rector de Palau que la renova y 
conserva, á nostre gust visitárem y qu’ elegirem per una 
de les bases de nostra excursió. 

    Lo dinar que ‘ns hi empassárem, fou sens dupte  
espléndit y suculent; fou, com se diu vulgarment, de l’ hú 
ó inmillorable. Amanit per l’ estudiant Benet Fonolleras 
que posseheix grans dots en l’ art culinari, se ‘ns presentá 
un arrós, ros y de tot punt saborós que desaparegué 
en pochs moments, proba ben cert irrecusable del bon 
acert del esmentat estudiant. Amenisá lo tech lo bon 
campaner de Palau anomenat Cinto, vellet, ab la cara 
solcada per alguna qu’ altra arruga y enmorenit per 
numeroses colrades; ab lo tratjo y garbo encisador dels 

catalans de nostres montanyes y ab lo llenguatje pur, 
senzill y pintoresch qu’ en nostres serres s’ estila; tot lo 
qual, junt ab un carácter espansiu y alegre, plagué á tots 
sobre-manera y  ‘ns féu passar un rato de bona diversió 
impensada é imprevista. 

    Després de passar los rosaris en la petita però bonica 
capella, respirant les alenades de la farigola y demés 
plantes oloroses, devallárem cap al pintoresch poble de 
Palau, hont elevárem un magnífich globo aereostátich, 
donantse fi ab aixó á una excursió que difícilment 
podrém oblidar.

 Miquel Juanola i Marés

Miquel Juanola Marès (Roses, 4.XI.1880 – Sant Joan 
de Palamós, 17.XI.1936) va ser un sacerdot rosinc 
afeccionat a la poesia. Era rector de l’església parroquial 
de Sant Joan de Palamós quan va ser assassinat al 
mateix temple als inicis de la Guerra Civil.

Aquest escrit, de la seva etapa de seminarista, fou 
publicat dins El Regional (Figueres, 1 d’octubre de 
1899).

  J.L.B.
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PLANTAR ALZINES, 
PLANTER D’ESPERANCA

 «Un arbre monumental o singular és, per a un poble, 
com tenir una catedral» (Martí Boada, naturalista)

«La presència d’arbres redueix la ingesta d’antide-
pressius» (Lucy Jones, escriptora i periodista)

«Quin és el teu arbre preferit del paisatge palauenc?» 
Fins a les acaballes de l’any 2018 la meva resposta 
a aquesta pregunta hauria estat sense cap ombra 
de dubte «L’olivera!». Ara no ho tinc tan clar. Estic 
encara en un procés de dol alleugerit. Què ha passat  
perquè un filòleg mudi les seves percepcions de la 
botànica i la dendrologia? Senzillament, el primer dia 
del mes de febrer  del 2019 es va cometre al nostre 
municipi un arboricidi descomunal, la tala d’una alzina 
centenària en el centímetre zero de les obres de 
millores (??!!) engegades per la Diputació a la GIV-
6102. Neglicència, estupidesa humana? Els mateixos 
treballadors no entenien el perquè d’aquesta actuació, 
però les instruccions dels tècnics de la Diputació eren 
contundents, demolidores.

´

Algunes generacions hem crescut alliçonades per la 
frase sentenciosa del poeta cubà José Martí que ens 
diu que hi ha tres coses que cada persona hauria de 
fer durant la seva vida si vol deixar-hi petjada: tenir un 
fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Sembla, però, 
que avui dia és més fàcil trobar  individus que escriguin 
llibres, sense fills o temps per explicar-los contes, 
ignorants dels cicles de la vida natural, que és com 
ignorar la realitat humana. Cal esperar que el drama del 
coronavirus remodeli la nostra sensibilitat ambiental, i 
que puguem experimentar els efectes guaridors per a 
la nostra salut mental d’una passejada per un bosc o 
la simple abraçada al tronc d’un arbre vetust. A Palau 
hem tingut un nou rebrot d’esperança amb la plantada 
d’un petit alzinar a la vora del rec del vial del Mas Oriol, 
com a resultat d’una de les votacions populars dels 
pressupostos participatius del 2019. 

Els arbres ens aporten bellesa i utilitat. L’alzina arriba 
als vint metres d’alçària i crea un dels boscos més 
peculiars del paisatge mediterrani. El seu fruit és l’aglà, 
desaprofitat com a menja als cortals porcins; de la seva 
fusta els nostres avis obtenien combustible en forma 
de carbó vegetal. Com molts altres arbres, l’alzina 
ha captivat la mirada dels poetes. El sonet “La gran 
alzina de Mossa” de l’escriptor mallorquí Miquel Costa 
i Llobera inclou aquesta estrofa: “Tal me semblà aquell 
arbre que, amb màgia remor / dels segles que aquí foren 
me deia l’existència,/ com si de la nostra illa guardàs la 
consciencia,/ com si dugués per saba la sang de l’avior.” 
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El poeta, periodista, assagista i polític garrotxí Guerau 
de Liost (pseudònim de Jaume Bofill i Mates) ens parla 
de la doble vessant utilitària a “L’alzina”:

Quan el bosc camina / cap a la vellura, / en venir l’hivern, 
/ serves, tu, l’alzina, / de la  fusta dura / i el fullatge 
etern. […] L’hivern és vingut:/ plovisquegen glans / de ta 
fortitud. / Un senglar, perdut / de la nit abans, / golafre 
hi acut. *

Alzina visigòtica del Mas de Borbó (Aleixar, Baix Camp), 
considerada  la més antiga de Catalunya: 11 metres d’alçària, 
750 cms de circumferència, brancatge d’un diàmetre de 25 
metres.

Els arbres ens aporten models de vida estoica. L’amic 
Miquel Pairolí va escriure (dins L’enigma) un assaig 
meravellós sobre l’alzina. Cito uns breus fragments: 
«És diferent l’existència de l’alzina. L’home ronda per 
la terra, l’alzina hi arrela; l’home és bellugadís, l’alzina, 
immòbil. Les arrels xuclen de la terra l’aigua i l’aliment 
mineral que nodreix l’arbre; del sol rep la llum, que 
tanta vida dóna a tot. Res més no necessita l’alzina per 
assegurar l’existència austera i vegetal. […] La mort 
d’una alzina, des dels primers senyals de decrepitud, 
pot abastar diverses generacions d’una família humana 
i ningú no pot assegurar quin descendent arribarà a 
veure’n l’extinció definitiva, que sembla que mai no hagi 
de produir-se. Entre  els éssers vius, el temps es mesura 
de formes molt diverses i la supervivència adopta 
estratègies variadíssimes. L’alzina arrela i persevera.»

Si tot això ens sembla insuficient, afegirem que els ar-
bres són un senyal inequívoc de prosperitat. Hi ha un 

* Per als amants de la natura i la poesia, la lectura del llibre Els arbres a la poesia catalana (València: Tres i quatre, col·lecció  El Grill, 
   2007) serà d’allò més plaent i estimulant.

** Podeu llegir el conte en català a  https://www.cuentocuentos.org/cuento/1655/lhome-que-plantava-arbres.html

conte ecològic que ha es-
devingut universal: L’hom-
me qui plantait des arbres 
(1954) de Jean Giono. A 
la Provença, en una regió 
àrida i salvatge un pastor 
solitari va plantar arbres, 
milers d’arbres. Amb el pas 
del temps les llomes de les 
muntanyes nues reverde-
gen i els pobles abandonats 
recuperaran el seu vigor.**

A Palau tenim cinc arbres 

 
José Luis Bartolomé

singulars, incloent tres alzines sureres (Suro de la 
urbanització Bellavista, Suro del Mas Bohera a la 
Sureda Roja, Suro de l’Estany de Vilaüt) a més de 
l’olivera bifurcada a la carretera de Roses i el lledoner 
de la Font Mallola. També en tenim de talla gegant, 
menuda o mitjana, així com d’una beutat subjectiva, 
d’altres menes com l’Arbre  Heroi, un pi batejat així pel 
club excursionista Balcó de l’Empordà. No cal que les 
retratem amb pinzells o paraules, només hem de deixar-
les créixer i sentir el pas de les estacions amb el ritme 
dels seus batecs. Però, si ho volem, encara podem fer 
una mica més.“Tots tenim un arbre” afirma el periodista 
i escriptor Lluís Foix en el seu magnífic llibre El que la 
terra m’ha donat (2017): «Penso que tots tenim un arbre 
amb el qual parlem, que ens escoltem i contemplem 
sense saber-ho. […] Cada arbre t’explica un història 
singular, sovint envoltada de llegendes i faules.»

Plego ja. Vull sortir al jardí de casa a sentir la contalla 
que m’explicarà avui el llimoner.

Arbre Heroi
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HISTÒRIES DE LA VILA VELLA. 
(1) LA BARBERIA

L’àvia Florentina Casanovas i Oliva explicava contes o 
anècdotes que havien passat a Palau i que ella havia 
viscut o que els seus pares li havien explicat.  A l’hivern, 
quan a cap hora ja és fosc i que a la vora del foc era el 
lloc més acollidor per contar i escoltar  llegendes, mentre 
aquella olla negra plena de sutge per fora, posada 
sobre un tres peus damunt uns troncs que la seva flama 
vermella feia bullir la sopa, les explicacions  de l’àvia 
Florentina eren escoltades o també a vegades replicades 
per l’avi Martí Padrosa i Bosch, al mateix temps que els 
meus pares en Pep de la Florentina i la Lolita del Pujol 
escoltaven sense intervenir a la discussió dels dos vells 
de la casa. Jo era un infant de quatre, cinc o sis anys, ni  
sabia de què anava la història. Quan vaig ser més gran 
la mare i l’àvia Florentina continuaven explicant-me les 
historietes que a les hores ja començava anar entenent.

Un d’aquest relats era el d’uns parents de l’àvia 
Florentina: els vells de la casa que vivien amb el fill gran 
i la jove amb un fill d’uns dos o tres anys. El vell era molt 
geniüt, primer deia les coses i llavors les pensava, però 
era molt bona persona i a més a més no admetia fer-se 
vell; per ell, els anys no volia que passessin, però les 
forces anaven minvant.

Era el temps d’anar a collir olives, tenien olivassos a la 
plana i un olivar a la muntanya al paratge del Sinols, 
olivar on no s’hi podia anar amb el carro, s’hi havia d’anar 
a peu i baixar les olives amb saques sobre l’espatlla. 
El noi era partidari de collir les olives dels olivars de la 
plana i llavors fer els de la muntanya, el pare deia de fer 
al revés, perquè si es deixaven les olives de la muntanya 
per a última hora, els tords les collirien. En no posar-
se d’acord, els dos vells de la casa varen anar, amb el 
disgust del fill, a collir les olives de l’olivar del Sinols. 
Després d’uns tres dies de forta tramuntanada, les olives 
eren a terra a solades caigudes per la tramuntana. Quan 
es va a collir olives normalment l’home amb uns perxons 
o bastons de fusta fa caure les olives i la dona o dones 
les cullen; com la tramuntanada ja havia fet la feina, 
l’home també es va posar a collir olives, i a mitja tarda 
tenien una saca ben plena i el cistell ben encimbellat. 

L’home va lligar la saca per baixar-la sobre les seves 
espatlles, però la dona li ho va recriminar, ja que pesava 
massa i ell ja no tenia pas edat per fer aquells esforços. 
Després d’una llarga discussió l’home va buidar mitja 
saca d’olives en una altra saca, d’aquesta manera 
només baixaria mitja saca i l’altra ja pensaria com anar-

la a buscar. Tota aquesta discussió la va sentir el veí de 
l’olivar del costat, aquest molt més  fort i jove va carregar 
a l’espatlla la saca que tenia plena de les seves olives i la 
baixar sense cap dificultat a casa seva. Al mig del poble, 
per casualitat, va trobar el fill del seu veí de l’olivar, que 
anava amb el matxo a cal ferrer a ferrar l’animal i li va 
explicar la discussió que havien tingut la seva mare i el 
seu pare, i li va dir: «Coneixent el teu pare, és capaç de 
deixar el sac a casa i tornar a buscar la resta encara que 
es faci de nit.»

El fill va deixar el matxo a cal ferrer. Del meu record 
a Palau hi havia dos ferrers que ferraven animals, en 
“Miquel Guifre” Miquel Trulls, que estava al carrer 
Pallars amb el carrer Rall i en Salvador Buixeda, que 
estava on hi havia la carnisseria Broc al carrer Ripollès, 
al costat de la pastisseria de Can Berta i que un temps 
més  tard es va traslladar  al carrer de la Costa. Es va 
enfilar cap a l’olivar del Sinols a buscar la resta de les 
olives que el pare havia deixat; per arribar més ràpid no 
va seguir el camí, va tirar pel dret pel mig dels olivassos, 
va agafar el sac i va anar a cal ferrer a ferrar el matxo, 
va baixar pel camí no fos que el seu pare tingués la mala 
idea de pujar a buscar les olives, i d’ aquesta manera es 
trobarien pel camí.

El pare amb el mig sac d’olives en arribar al poble no 
va anar a casa seva, que era a baix de tot del poble, 
sinó que va anar a casa del seu fill petit que vivia amb la 
seva dona i els sogres a una casa de dalt del poble. Va 
deixar la mitja saca d’olives i va tornar a anar a l’olivar 
a buscar la resta que havia deixat. Per guanyar temps 
no va agafar el camí, va passar pel mig dels olivassos, 
i quan va arribar a l’olivar no va trobar l’altre mig sac 
d’olives. Cansat i emprenyat va baixar i sense pensar 
en res va anar a casa d’un veí d’un olivar d’una mica 
més amunt del seu  que també collien olives i quan ell 
va marxar, ells encara estaven collint i eren un grapat 
de gent. 

La discussió va ser forta, per sort no més van ser 
paraules. La dona de l’escridassat, molt amiga de la 
dona del cridaner, va anar a casa d’aquests a dir que 
ni el seu home ni ningú altre no havien agafat les olives 
que tenia guardades. La discussió anava pujant de to 
quan va arribar el noi amb el matxo ferrat i el mig sac 
d’olives sobre l’esquena. Tots, la dona, el fill, la jove, la 
dona de l’escridassat, varen dir-li que el que tenia que 
fer era anar a demanar perdó a l’escridassat, però tots 
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sabien que el seu orgull li impediria fer quest gest de 
humilitat.

Era de costum que tots el homes del poble els dissabtes 
al vespre o els diumenges al matí anessin a la barberia a 
afaitar-se o a tallar-se els cabells, i de pas llegir el diari i 
fer petar la xerrada i parlar del ... temps. Del meu record 
de quan encara anava en pantalons curts en el poble 
de Palau hi havia tres barberies: la d’en Joan Barceló 
( a qui també deien “Joan Carreter” o “Joan Barber”, 
que estava situada en un baix a mà esquerra pujant pel 
carrer Nou, dues cases més amunt després del carrer 
Dr. Mateu Turró. En Joan era el barber i en Narcís el 
seu fill l’aprenent, anys més tard pare i fill traslladaren el 
negoci en el mateix carrer pujant a mà dreta una mica 
més avall, al núm. 36, tocant l’hotel rural Niu de Sol, 
tres cases abans d’arribar a la cantonada del carrer 
Dr. Mateu Turró, a on hi va traslladar la perruqueria de 
senyores, que tenia oberta la Raimunda Sot, la muller 
d’en Narcís, al núm. 3 d’aquest carrer.                                                                                                                   

En el mateix carrer Nou pujant a mà esquerra a on avui 
hi ha l’edifici anomenat el Dolmen hi havia una altre 
barberia regentada per en Domingo Pagès, germà de 
l’Onofre Pagès, pare de la Rossita del bar, i més tard 
per en Josep Falgueres Padrosa. Al costat hi havia 
una perruqueria de senyores regentada per la Marina 
Rotllant on també hi havia la central de telèfons i on la 
Raimunda Sot hi va treballar durant molts d’anys con a 
perruquera i també atenent la centraleta telefònica. Crec 
recordar que les dues perruqueries havien coincidit 
donant servei al públic al mateix temps. En el mateix 
carrer Nou, en un baix d’on hi havia el Bar Sport  es 
trobava la barberia que regentava en Raimundo Gelada, 

xerrada; quan va entrar l’escridassat, de moment és va 
fe un silenci, després va continuar la xerrameca. Quan 
el barber, després d’anar fent els serveis, va dir allò que 
tots esperaven: - A qui toca ara?,- el cridaner va dir: - Em 
toca a mi, però tu Manel  (l’escridassat) si tens pressa i 
vols passar jo ja m’esperaré; en Manel – sí, gràcies, t’ho  
agraeixo. El barber després de fer en Manel, cridà: -Qui 
va ara? Tots varen respondre: - l’Antonio (el cridaner), 
perquè quan nosaltres hem arribar ell ja hi era.     

Ja  fa molts anys, des que en Joan i en Narcís van 
tancar el seu negoci,que a Palau no hi ha hagut cap 
més barberia: dues perruqueries unisex, la perruqueria 
Jessica situada al núm. 30 del carrer Nou on abans hi 
havia hagut la barberia d’en “Met de la Ciutat” i més 
tard una perruqueria de senyores que regentaven les 
germanes Paquita i Laura Manera: La Paquita era la 
cunyada de la Raimunda Sot, i la perruqueria Cargol 
situada al carrer Rall amb el carrer de la Plaça, abans 
la tenia oberta al carrer Dr. Mateu Turró núm. 17 davant 
la torre del Rellotge en el mateix local on hi havia hagut 
la barberia d’en Felip Serra. Són els dos únics locals on 
els vilatans i vilatanes de Palau poden anar afaitar-se 
o fer-se la permanent, explicar anècdotes i a posar-se 
al dia dels esdeveniments que passen en el poble. La 
Rosa Maria Cargol havia treballat durant molts anys a 
la perruqueria de la Raimunda Sot, també la Catalina 
Matas Diumenge va esta molts anys com a perruquera 
al costat de la Raimunda. Com han anat canviant els 
costums amb el pas del temps!  

       
           Joan Padrosa
 que abans, segons la Dolors 

Macau Guillot, l’ havia regentat el 
seu avi matern, en Josep  Guillot  
Ribera. 

A la barberia, no sé a quina de 
les tres, potser a cap, perquè a la 
Plaça Major també n’hi havia existit 
una altra que jo no he conegut i que 
tenia l’entrada per l’última casa del 
núm. 17 del carrer Dr. Mateu Turró 
davant la torre del Rellotge i havia 
sigut regentada per en Felip Serra, 
que a més de barber era músic i 
que estava casat amb la Caterina 
del Peix, mare d’en Raimundo 
Lluent, el de la botiga “Comestibles 
Lluent” i d’en Simón Serra i una 
altra al carrer Nou 30, regentada 
per en “Met de la Ciutat” (Jaume 
Pagès), que era el marit de la 
Montserrat i el pare de l’Amadeu. 
Hi havia dos homes quan va entrar 
el cridaner, després varen entrar 
tres homes més, i feien petar la En Joan Barceló, pare d’en Narcís Barceló
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Aquí al nostre poble de Palau-saverdera, comarca 
de l’Alt Empordà, situat a la part més al nord de la 
península Ibèrica, entre els anys 50 i 60 varen venir 
diverses famílies del sud d’Espanya i també de la part 
d’Extremadura, com a la majoria de pobles d’aquí 
al voltant, per aconseguir feina i poder tenir una vida 
millor. Us explicaré la història d’una família vinguda 
d’Extremadura. Entre els fills, hi havia un matrimoni de 
recents casats, que varen instal·lar-se aquí. Allà on van 
poder de moment. Varen venir amb els pares i alguns 
germans. 

Però parlem primer del matrimoni jove. Una parella de 
moment sense fills, però tots dos molt treballadors, 
sense massa estudis ni lletra. Ell era paleta i a ella tant 
li era anar a fer feines a les cases de gent de Palau, 
com a pintar per les cases. Al cap d’un temps de ser 
aquí, va néixer la primera filla, després una altra filla, a 
continuació dos bessons i per últim una altra noia. En 
total cinc fills. Ell continuava fent de paleta i ella com he 
dit abans, netejant i pintant per les cases. Dona neta i 
curiosa, que feia seguir les tasques de la seva llar i les 
feines a casa dels altres. No l’espantava el treball, ni 
llevar-se al matí de bona hora per treballar, i a les 8 del 
matí ja tornava a ser a casa per cuidar dels seus fills per 
anar a l’escola.  

Els primers temps van ser difícils com per a tothom i, 
amb cinc fills que pujar, va ser dur, però no es varen 
desmoralitzar, van seguir endavant. Els dissabtes i 
diumenges quan el pare no treballava varen començar 
a fer-se una casa, la mare feia la pasta, el dos fills duien 
la pasta al pare i aquest anava fent l’obra, així va ser 
com es varen fer l’habitatge on actualment encara hi 
viuen, amb un gran pati amb gallines que feien ous, i 
també coloms; hi van plantar fruiters... Ella feia sabó 
amb els residus d’oli, ja que el nostre poble és un poble 
d’oliveres. Quan anava a comprar a les botigues, si hi 
havia fruita o verdura un xic passada que ja no es podia 
vendre al preu de botiga, li donaven a més baix preu, 
ella en feia conserva o melmelades, ja que amb tota 
la colla que eren a casa a l’hora de seure a taula calia 
poder omplir les boques de la mainada. 

L’àvia va fer-se una caseta senzilla, però acollidora, al 
costat de la seva filla, quan es va vendre el pis que tenia 
en el poble d’Extremadura. 

Ja fa uns anys que es vídua. Té tots els fills casats i 
té nets que van a l’escola aquí a Palau-saverdera, 
com varen fer els pares, i d’altres que com que viuen a 

(2) UNA FAMÍLIA NOUVINGUDA

Roses, van a l’escola a Roses. La filla petita, és la que 
s’ha quedat en la casa de l’àvia materna. Està casada i 
té dos fills, un nen i una nena. La  filla gran és soltera i és 
la que conviu amb la mare. Últimament varen reformar 
la casa, la vaig veure dies enrere que pintava tota la 
paret que l’envolta, és una dona que no para tot i tenir 
més de 80 anys.  

Amb aquest relat vull manifestar la meva creença que 
sense estudis, però amb ganes de treballar, vinguis d’on 
vinguis, i essent persones honrades i treballadores, pots 
construir una família feliç i unida, encara que evidentment 
també varen passar les seves penúries com tothom en 
aquella època i amb cinc rebrolls per pujar. Déu-n’hi-do! 
Actualment, són una família més del poble, respectada 
i apreciada, uns reconeixements que s’han guanyat a 
pols. Com ells, també hi tenim altres famílies al poble 
sobrevingudes, que gràcies al seu esforç i treball han 
ajudat a propietaris locals a conservar les seves terres 
o els seus negocis i, evidentment, han pogut tenir una 
vida millor de la que haurien tingut en els seus pobles 
d’origen. 

Carme Montenegro 
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Els miracles són una intervenció sobrenatural en el món 
físic de manera que es produeix una acció perceptible 
pels sentits humans, no explicable per causes ordinàries. 
En castellà en diem milagros.

Milagros Cardoner era el nom d’una dona petiteta, i 
tirant a prima, viuda (el seu marit va morir de mort natural 
a Palau i era soci de la Societat de Malalts, i aquesta 
entitat tenia per norma que el seu president assistís a 
l’enterrament de cada soci i que aquest portés el pendó 
o estàndard de l’entitat acompanyat per dos socis més 
de la junta; el president d’aquesta entitat en aquest 
enterrament va ser en Joan Buscató), de cabells blancs 
recollits en un monyo, que vestia sempre de negre amb 
faldilles llargues i amples, que caminava com un gínjol, 
filla  de Palau que vivia tota sola en una petita i vella 
casa amb un petit pati amb una porta que donava al 
carrer, feta de llates de fusta i de tela conillera, on des 
del carrer es veien picotejar les  gallines. Situada al cap 
davall del poble, davant mateix del pati del darrere de 
les escoles, avui és un simple solar. La Milagros tenia un 
fill, en Narcís Serradell i Cardoner, deficient internat al 
psiquiàtric de Salt. Viuda i sense ingressos econòmics i 
amb un fill desvalgut, la Milagros es veia en la necessitat 
d’agafar les feines que se li presentaven encara que no 
fossin agradables. Segurament la Milagros no hauria 
pogut subsistir sense la solidaritat, desinteressada, 
d’algunes poques persones que l’ajudaven perquè no 
li faltessin els ingredients imprescindibles per poder fer 
bullir l’olla de les sopes, com era el cas d’una família 
veïna seva i sense fills. Un dia el nebot d’aquesta 
família em va explicar que molt sovint els seus oncles li 
demanaven que amb la petita moto que ell tenia anés 
a l’hort de les Terres  i que els hi  portés els fruits que 
fossin madurs i que en donés una part a la Milagros. Un 
altre auxiliador fou l’ Alexandre Roura, que amb el seu 
cotxe portava tot sovint la Milagros a veure el seu fill al 
psiquiàtric de Salt.   

No tota la gent tenia aquesta generositat ni aquesta 
solidaritat. La meva mare m’explicava que un dia parlant 
amb una dona del poble, d’aquelles que cada dia 
anaven a missa i a rosari  i que es donaven molts cops 
de puny al pit, li va dir que ella no donava res a ningú 
i que si tenia fruits a l’hort que li sobressin s’estimava 
més llançar-los que donar-los, perquè tampoc sabrien 
agrair-li, i això que cada dia anava a missa. La Milagros, 
pel poc que sé, no era molt creient.

Un any per la diada de Sant Onofre aquella persona que 
deia que s’estimava més llançar que no pas donar pu-

(3) FARISEUS I SAMARITANS
java descalça com a penitència o com a prometença, 
com algunes altres persones; per a molts devots del 
sant era costum per aquesta diada de pujar descalços. 
Al sant, segur que li hauria agradat més que la gent ha-
gués fet el gest de solidaritat de compartir amb els ne-
cessitats, i no el sacrifici d’autolesionar-se. El sant devia 
rebre a tots els feligresos per igual, amb el braços ben 
oberts i no pas amb el braç aixecat, el colze arronsat i 
el puny tancat, ni tampoc el braç aixecat i estirat i la mà 
alçada, per això és sant, i té els braços ben oberts per  
tothom. 

A mi no m’agrada anar als enterraments, és una 
cerimònia molt personal, molt familiar i molt íntima. El 
dia de l’enterrament de la Milagros, em va explicar un 
amic que sí que estava present dins l’església, que el 
seu fill hi va assistir i així  va poder donar l’últim adéu a la 
seva mare, acompanyat evidentment per uns cuidadors 
del centre psiquiàtric on estava internat. En un moment 
de la cerimònia va aixecar el braç i amb el puny tancat va 
donar un parell de voltes sobre si mateix, sense dir res. 

A la sortida de l’església, allà a la plaça on es fa la 
xerrameca, un home del poble va comentar: «Sort que 
aquest està tancat, perquè si fos aquí encara ens fotria 
problemes». Aquesta persona deia, i jo personalment li 
havia sentit a dir i en sóc testimoni, que ell era un gran 
devot de Sant Onofre i que ho demostrava amb fets.

La Milagros se’n va anar a fer el viatge, viatge sense 
tornada, però va deixar un petit record que s’ha anat 

esborrant ràpida- 
ment, com aque-
lles petjades que 
deixem quan ca-
minem per la so-
rra de la platja, i 
que el més lleu 
ventijol va esbor- 
rant. L’Alexandre 
Roura m’ha ex-
plicat que al poc 
temps de fer el 
traspàs la Mila-
gros, també el va 
fer el seu fill en 
Narcís.  

   

Joan Padrosa
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LA FLORA EXÒTICA INVASORA DEL 
PARC NATURAL DE CAP DE CREUS

Quan parlem de flora ens referim al conjunt de plantes 
que podem trobar en una zona. Una cosa exòtica és 
aquella que ve d’algun lloc estranger. En aquest sentit, 
sovint parlem també de flora al·lòctona, que seria aque-
lla que no és originària del lloc on es troba. Una inva-
sió normalment vol dir que algú entra per la força a una 
zona per a ocupar-la i fins i tot saquejar-la. En el seu ús 
ambiental, es refereix a una espècie que arriba a un lloc 
i causa problemes a les altres espècies que ja hi eren; 
sovint, una d’aquestes espècies que es veu perjudicada 
és la humana, però no sempre, o no sempre de forma 
directa.

Així doncs, malgrat que sovint parlem d’espècies inva-
sores de forma sinònima a espècies exòtiques o espè-
cies al·lòctones, no sempre ho són. Cal que la nova es-
pècie causi un problema a la resta. Totes les espècies 
invasores són exòtiques, però no totes les exòtiques són 
invasores! Algunes espècies fa tants anys que són entre 
nosaltres que ja no les considerem com a exòtiques ni 
invasores. Un cas clar el podríem trobar en el castanyer 

(Castanea sativa), que sembla que va arribar aquí por-
tat pels romans, possiblement per a aprofitar-ne el fruit. 
Avui, però és una espècie abundant als nostres boscos 
i possiblement potenciada per nosaltres. És invasora? 
Probablement en el seu moment va causar problemes 
a les espècies autòctones (el terme contrari a al·lòcton, 
i que es referiria al que és propi d’una zona), i qui sap 
si fins i tot va fer desaparèixer alguna espècie, però ara 
ja està ben establerta i ningú es planteja la seva gestió 
com a espècie forana.

Totes les espècies exòtiques són també invasores? La 
resposta és clara: no. Hi ha moltes espècies que no són 
capaces de sobreviure a la natura perquè no és fàcil 
adaptar-se a unes noves condicions ambientals i compe-
tir pels recursos amb la resta, però n’hi ha algunes que 
aconsegueixen establir-se, i d’aquestes, algunes causen 
problemes perquè troben condicions adequades i no te-
nen enemics. Un exemple serien les palmeres: són espè-
cies exòtiques però que no són capaces d’establir-se al 
nostre medi natural, i no tenen un caràcter invasor.

Ungla de gat (Carpobrotus edulis)
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En el cas de les plantes, la majoria d’espècies exòti-
ques arriben perquè les portem nosaltres de forma in-
tencionada amb finalitats ornamentals o d’alimentació, o 
perquè viatgen com a acompanyants amb mercaderies 
diverses o barrejades amb altres llavors per casualitat. 
Una vegada són aquí, normalment tornem a ser les per-
sones qui les plantem o en deixem restes al medi na-
tural que permeten que s’estableixin i facin una nova 
població.

A Catalunya, la llista de plantes d’origen exòtic és llarga, 
i moltes generen problemes, tot i que només algunes 
acaben podent-se gestionar per a evitar els seus efec-
tes. Recentment la Generalitat ha publicat un informe* 
en el qual es detalla que fins a l’any 2019 s’han detectat 
1.625 tàxons (espècies i subespècies) al·lòctons a Ca-
talunya, dels quals 190 es consideren invasors; alguns 
d’ells estan inclosos a la normativa actual d’abast es-
panyol i europeu, que inclou 186 tàxons invasors contra 
els quals cal lluitar. Durant aquests dos anys es van fer 
un mínim de 920 actuacions relacionades les espècies 
exòtiques invasores, que van representar un cost de 

gairebé 13 milions d’euros, com a mínim (ja que segur 
que n’hi ha algunes més que no s’han pogut recopilar). 
D’aquestes, 617 anaven destinades al control i eradi-
cació d’aquestes espècies. Només el control de cargol 
poma va representar un cost de 7’6 milions d’euros. L’ai-
lant (Ailanthus altissima) i la canya americana (Arundo 
donax) són les espècies de plantes que van endur-se 
més recursos, amb més de 400.000€ cadascuna.

Al Parc Natural de Cap de Creus s’han detectat un mí-
nim de 37 plantes exòtiques i una alga. Les primeres ac-
tuacions per a gestionar espècies exòtiques invasores 
es van fer l’any 2009. Des d’aleshores s’ha aconseguit 
eradicar dues espècies de tota la superfície del Parc 
(l’ailant i el plomall de la Pampa - Cortaderia selloana -, 
tot i que encara en queden a fora de l’àmbit estrictament 
protegit) i s’ha treballat en el control i eradicació de la 
resta.

Els treballs s’han centrat especialment al Paratge de 
Tudela, on es van començar a eliminar arran dels tre-
balls de deconstrucció del Club Mediterranée i encara 

 Treballs d’eliminació de canya americana Opuntia aurantiaca

Opuntia engelmanni Ailant (Ailanthus altissima)
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continuen les feines anuals de control de les diverses 
espècies presents, però especialment es treballa amb 
l’ungla de gat (Carpobrotus edulis) i la gazània (Gaza-
nia rigens). Les espècies eradicades (ailant i plomall) es 
van controlar per tot el Parc.

Un grup amb diverses espècies i amb presència molt 
important són les figueres de moro (gènere Opuntia). 
A Roses teníem un poblament localitzat però important 
d’O. engelmanni, amb pales en forma de llengua, i dis-
tribuïda a molts llocs per una mala gestió de les restes 
de jardineria: quan les poden d’algun jardí, abandonen 
les restes a qualsevol lloc, i aquestes poden tornar a 
arrelar i crear un nou poblament. A Vilajuïga i Pau (fora 
de Parc però molt proper al límit) hi ha poblaments im-
portants d’O. aurantiaca, una espècie petita que creix 
arran de terra, però amb unes punxes que poden arribar 
als 4 cm i que ho travessen tot (fins i tot soles de sabata 
gruixudes), la qual cosa la fa molt perillosa perquè no 
es veu i pot arribar a fer mal a les persones o animals 
que s’hi trobin; s’han fet diversos treballs juntament amb 
els Ajuntaments i la Diputació de Girona per anar-ne re-
duint la superfície afectada, ja que es dispersa fàcilment 
amb els trossos de planta que s’enganxen a pantalons 
i pèls d’animals. Per a la gestió d’aquestes espècies fa 
poc ha arribat a Catalunya i també al Parc un enemic 
natural que ajudarà, i molt, a controlar les poblacions: 
la caparreta vermella de la figuera de moro (Dactylopius 
opuntiae), que acaba matant-les. La sort és que només 
afecta aquesta espècie, i la llàstima és que només afec-
ta O. maxima i no la resta de figueres de moro; no es 
pot tenir tot... Els grans poblaments d’O. stricta que hi 
ha a molts llocs, ocupant muntanyes senceres, hauran 
d’esperar perquè no és assumible el seu control.

Totes aquestes espècies causen problemes, tot i que 
van arribar amb finalitats estètiques per a jardineria:

- Ailant: ocupa grans extensions de bosc de ribera, 
desplaçant la resta d’espècies i només queda ell. La 
planta i les fulles són tòxiques i poden causar crema-
des per contacte.

- Plomall de la Pampa: on creix no hi pot viure res 
més. Té unes fulles tallants com ganivets, que fa que 
no hi pugui viure cap animal a redós, i la fa perillosa 
a qui s’acosti.

- Ungla de gat i gazània: creixen ocupant la super-
fície i no permeten el creixement d’altres espècies. 
Arriben a ocupar molts metres quadrats on no pot 
créixer-hi res més. És especialment important per a 
hàbitats de costa, on els humans estem deixant pocs 
espais naturals on puguin desenvolupar-se les espè-
cies que en són pròpies.

- Figueres de moro: ocupen el terreny i dificulten el 
pas de persones i animals per les seves punxes.

El mar tampoc se n’escapa. L’any 2019 es va detectar 
per primera vegada en aigües del Parc l’alga Caulerpa 
cylindracea, amb gran capacitat per a modificar els hà-
bitats on s’estableix i per a la qual també hem endegat 
mesures de detecció primerenca, control, i per a evitar 
la seva dispersió.

Així doncs, ja ho sabeu: sempre que sigui possible, tin-
gueu plantes autòctones al jardí, i si en teniu de foranes, 
llenceu les restes on toca. Tots hi sortirem guanyant!

Gerard Carrion i Salip                                                                                    
Tècnic del Parc Natural del Cap de Creus

* Bibliografia de referència:
Subdirecció General de Medi Natural. Les espècies exòtiques invasores a Catalunya. Memòria d’actuacions. Període 
2019-20. Disponible a http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_
exotiques_medinatural/Actuacions/Memoria-EEI-2019-2020.pdf

 Treballs d’eliminació d’ungla de gat Tram del camí de ronda molt afectat per espècies invasores
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Xafarderies, curiositats i anècdotes
D’UN HOTEL DE POBLE (III)

En aquest tercer lliurament ens endinsarem en algunes curiosíssimes qualitats humanes.

Great!

Hi ha un grup que anomeno “Els 
insegurs”, són aquelles persones que 
quan et demanen per fer una reserva 
a l’hotel, et precisen tant les dates en 
què volen venir que, de tan evident, 
em fa gràcia:

- Vindrem 1 de setembre fins al 3 
de setembre, tres dies, dos nits. 
(jo penso: clar, de l’1 al 3 hi van 
dues nits!).
- Volíem saber el preu per venir 2 
nits: la nit del divendres al dissabte 
i la nit del dissabte al diumenge. (i 
jo intento imaginar quines altres 
nits podrien ser ;-)
- Vull fer una reserva pel dimecres 
dia 20 per dos dies, arribarem 
el dimecres a la tarda, i sortirem 
el matí del divendres. (doncs 
sí, efectivament, si entreu el 
dimecres per dos dies, sortireu 
el divendres).

O també n’hi ha que són massa 
explícits:

- No ho he comentat, però serem 
dues persones, el meu marit i jo. 
Gràcies

Malgrat tot, val més parlar clar com 
l’aigua que espifiar-la en preguntes 
com aquesta:
Va venir una noia a recepció a fer el 
registre i quan ja havia anotat el seu 
carnet d’identitat, li vaig dir que també 
necessitava el del seu home (la seva 
parella estava a fora dins el cotxe 
esperant-la per anar a deixar el cotxe 
a l’aparcament). Ella em va contestar 
que no tenia “home”. Glups!, vaig 
pensar jo. Em vaig disculpar amb 
l’excusa del fet que el 85% de les 
parelles són heterosexuals. Però 
pensant-ho bé, preguntar no és errar, 
si la pregunta no és nècia, oi?

També hi ha el grup de la gent que 
es pensen que tots som animalistes o 

que hem fet un curs accelerat de races 
de gossos. Quan pregunto quant pesa 
la mascota, em poden contestar amb 
respostes d’aquest tipus:
- és un pomerania i es porta molt bé
- ella es una jack russel de 12 años 

muy sabia
- es un galgo bebé que viaja mucho...

Per acabar aquest apartat no em puc 
estar de reproduir un malentès molt 
divertit (per culpa del mal costum de 
no posar comes) que circulava per les 
xarxes:

Niu de Sol també és un hotel per ho-
res, tres o sis hores concretament. Hi 
ha un segment de clients que pel mo-
tiu que sigui el fan servir bastant. Els 
hotels que practiquen 
l’eroturisme tenen ha-
bitacions amb jacu- 
zi, llit 180x200, jocs 
eròtics, TV amb pelis 
porno, etc. De fet, tro-
barem uns psicòlegs 
que defensen sortir, 
de tant en tant, a tenir 
sexe amb les nostres 
parelles per a sado-
llar una època seca 
quant a passió desen-
frenada. Altres raons 
per utilitzar els hote-
ls de l’amor són que 

s’estigui vivint amb els pares o amb 
els fills, o persones molt ardents que 
acostumen a xisclar en el moment àl-
gid i que a casa seva no hi hagi prou 
intimitat. Finalment, ens trobem amb 
el més habitual: homes i dones que 
necessiten trobar-se amb algú que no 
és la parella “oficial” per despertar el 
seu costat més salvatge o simplement 
perquè l’estimin de la manera com ell/
ella vol. 

En el cas de l’hotel de Palau, tinc 
clients més o menys assidus que 
després de la pandèmia en comptes 
de pagar per 3 hores, en van fer 6! 
Altres que fan el registre per internet 
i no passen ni per recepció. Alguns 
aparquen a la Font Mallola i altres al 
carrer La Costa i entren per diferents 
llocs. Siguin quines siguin les raons 
per anar a un hotel, hi ha unes 
constants que no varien gaire: com 
reaccionen els clients quan no hi ha 
l’habitació que havien reservat, de què 
parlen els clients mentre a la recepció 
fem el registre, quines són les errades 
més freqüents dels viatgers quan 
visiten l’Alt Empordà. Tot això i més 
ho comentarem en la propera revista. 

 Mercè Barceló

La Suite Grey, decorada en cuir vermell, amb poltre, ar-
golles per lligar, miralls, gronxador de l'amor i pack BDSM 
(Bondage, Disciplina, Dominació i Submissió), és una de 
les atraccions d’alguns hotels.
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PERE 
MONTALAT 
BUSCATÓ

No és gens habitual 
trobar sota el sostre 
d’una mateixa casa
 de tradició pagesa 

dos fills filòlegs, 
com és el cas de la 
M. Teresa Montalat 

Buscató (llicenciada 
en filologia francesa) 

i el seu germà Pere 
(Palau-saverdera, 1963), 

que treballa a l’Institut 
d’Estudis Catalans a 
Barcelona, i amb qui 
van parlar per farcir 
aquesta entrevista.

UN FILÒLEG
 PALAUENC

Què recordes de la teva infante-
sa al poble? 
Recordo la corrua de carros ca-
rrer Nou avall, les detonacions de 
la mina Carmina i la flaire dolcen-
ca de la ginesta a la processó de 
Corpus. 

Recordo, el Diumenge de Rams, 
les palmes guarnides amb rosqui-
lles i rosaris de sucre i, el Diven-
dres Sant, els sants de l’església 
coberts amb draps morats en sen-
yal de dol per la mort de Crist. 

Recordo la sonsònia dels pàrvuls 
recitant les frases tirant a ximples 
del mètode Palau —«mi mamá me 
mima»— i els quaderns de cal·li-
grafia Rubio. Recordo, al pont del 
Sant Pare, l’emblema falangista 
del jou i les fletxes, de fusta, d’un 
vermell despintat i un xic de tort, 
i el rètol que amb una ortografia 
bàrbara —«Palau Sabardera»— 
anunciava que ja érem a casa.

Què o qui et va estimular per fer 
estudis de filologia clàssica?
M’hi van encoratjar dues perso-
nes: el meu oncle Ramon i M. Àn-
gels Anglada, professora meva de 
llatí i grec a 3r de BUP, a qui anys 
més tard vaig retrobar a l’Institut 
d’Estudis Catalans quan la’n van 
fer membre. L’un i l’altra em van 
fer veure que no es pot entendre 
el present si no es coneix el pas-
sat, i el nostre passat inclou també 
el món grecollatí, punt de referèn-
cia de la cultura occidental.

Quins valors creus que has he-
retat de la  teva família?
A casa som pragmàtics: toquem 
de peus a terra i apreciem les co-
ses tangibles. A més, som deter-
minats... Ja sé que no dic res de 
particular, perquè aquest tarannà 
és comú a pagès i, com sabeu, jo 
en vinc de generè.

Ens pots fer cinc cèntims de 
la teva trajectòria professional 
abans d’arribar a l’IEC?

A pàrvuls

La meu vida laboral comença i 
acaba a l’Institut. Hi vaig entrar a 
la tardor de 1988 per a col·labo-
rar en el projecte de creació del 
Corpus Textual Informatitzat de 
la Llengua Catalana que dirigia 
el doctor Joaquim Rafel. A partir 
de l’any 93, sota la direcció de la 
doctora Teresa Cabré, vaig parti-
cipar en l’elaboració del diccionari 
de l’Institut —el DIEC—, publicat 
l’octubre de 1995. L’any 96 vaig 
guanyar per concurs una plaça a 
les Oficines Lexicogràfiques i vaig 
passar a ser lingüista de plantilla 
de la Secció Filològica. I fins avui.  

Quina és la teva feina específica 
en aquest institut?
Els lingüistes de les Oficines Le-
xicogràfiques desenvolupem els 
projectes lexicogràfics aprovats 
per la Secció Filològica i mante-
nim el diccionari normatiu al dia a 
fi que reflecteixi la normativa lèxi-
ca que la Secció va aprovant.

També elaborem estudis sobre el 
lèxic, amb una atenció especial a 
l’adaptació de mots manllevats a 
altres llengües i a la recepció de 
mots nous. En aquests estudis 
fem propostes a la Secció Filolò-
gica sobre la forma, el significat i 
el comportament gramatical més 
adequats amb què un mot s’ha 
d’incorporar a la llengua catalana 
com a normatiu.

Recentment has defensat amb 
gran èxit la teva tesi doctoral. 
Ens pots explicar el contingut 
de la teva recerca?
La tesi està dedicada a l’estudi i a 
l’edició parcial del Gazophylacium 
Catalano-Latinum, de Joan Laca-
valleria i Dulac, un gros diccionari 
bilingüe català-llatí publicat l’any 
1696 a Barcelona. Aquest diccio-
nari constitueix l’aplec de lèxic 
català més extens i exhaustiu de 
l’època moderna i, malgrat això, 
encara no havia estat estudiat a 
fons.
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Sabem que has viatjat molt amb 
la teva mare, la Marta. Quins paï-
sos i cultures t’han atret més?
D’entre els viatges que he fet amb 
la mare compta especialment la 
peregrinació a Israel amb els fran-
ciscans l’any 2013. Tant si s’és 
creient com si no, aquest viatge 
no deixa ningú indiferent.

Amb en Gonzalo, el meu company 
de vida, ens hem interessat sobre-
tot per les cultures americanes, 
especialment les de Mèxic, Gua-
temala i països andins.

Quines altres aficions ocupen el 
teu temps de lleure?
Caminar, nedar i aprendre idio-
mes són les activitats que emple-
nen les estones que tinc de lleure. 
També segueixo la vida musical i 
teatral de Barcelona, ara molt de-
caigudes per culpa de la covid.

Com veus el futur de la llengua 
catalana, del qual es parla en 
els darrers temps de manera 
tan fatalista?
Sóc optimista de mena i, per tant, 
vull creure que el català se’n sor-
tirà malgrat els entrebancs als 
quals ha de fer front. I poso com a 
exemple d’entrebanc un cas entre 
molts. De fa temps va guanyant 

terreny un discurs fals que ens 
vol fer creure que el català no és 
apte per a les coses importants: si 
es tracta de paperassa oficial i de 
tràmits administratius, es fomenta 
l’ús del castellà i si es tracta del 
camp cientificotècnic i del discurs 
acadèmic, l’anglès. Doncs, bé, és 
a la nostra mà revertir aquest in-
tent de minorització de la llengua. 
Com? Demanant la versió catala-
na dels formularis i omplint-los en 
català, per exemple, o bé escrivint 
els treballs acadèmics també en 
català.

Quines tradicions folklòriques 
del poble creus que s’haurien 
de transmetre a les noves gene-
racions, que inclouen famílies 
nouvingudes?
Res es transmet millor com el lle-
gat que ha rebut un mateix. En el 
nostre cas, la cavalcada dels Reis, 
el ranxo del carnaval, la castan-
yada, l’aplec de Sant Onofre, les 
festes majors d’estiu i d’hivern... 
Aquestes celebracions formen 
part del nostre patrimoni immate-
rial i mereixen de ser conservades 
perquè són l’ànima del poble.

Quins cinc llibres recomanaries 
per al Club de Lectura de Palau?
Recomano vivament la lectura de 

la novel·la Les Closes, obra pri-
merenca de M. Àngels Anglada, 
empordanesa d’adopció, que va 
ser mereixedora del premi Josep 
Pla, i la d’un altre empordanès, 
el begurenc Miquel Martín i Se-
rra, La drecera, publicada l’any 
passat, amb un lèxic empordanès 
cent per cent, ric i saborós.

Dels escriptors forans, suggereixo 
el relat intimista de la italiana Na-
tàlia Ginzburg, Lèxic familiar; Sis 
moments estel·lars de la huma-
nitat, d’Stefan Zweig i, per últim, 
L’any del pensament màgic, de 
Joan Didion, en què l’autora expli-
ca el seu dol per la mort del marit 
i de la filla.

Tens alguna aspiració professio-
nal o humana de cares al futur?
Ja m’estaria bé poder seguir par-
ticipant en la vida acadèmica de 
l’Institut i, un cop passi la pandè-
mia, si mai ve que s’acaba, viatjar 
com abans.

Voldries afegir alguna cosa? 
Com a darrera cosa, aprofito l’oca-
sió per saludar cordialment els 
lectors que llegeixin aquesta en-
trevista.    
 

J.L.B. 

Lingüistes de les Oficines Lexicogràfiques. D’esquerra a dreta, Anna Chamizo, Lídia Lluís, en Pere, 
Carolina Santamaria, coordinadora de l’equip, i Marta Folia
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Set anys després, aquest llibre conserva tot el seu 
interès naturalista per conèixer els valors paisatgístics, 
geològics, zoològics i botànics d’un litoral gironí que no 
s’ha lliurat de les amenaces destructives i d’impacte 
ambiental de l’economia especulativa. 

LLEGENDES I ALTRES
ROMANCES DE 
PALAU-SAVERDERA
José Luis Bartolomé
Anglès: 
Impremta Pagès, 2021
183 pàgines

El patrimoni històric i folklòric 
del Balcó de l’Empordà s’en-
grandeix amb aquest extens 
recull de contalles de tradi-
ció oral i d’autor, que va més 
enllà del Salt de la Reina i de 

la Cova de les Encantades. Conté activitats lúdiques de 
comprensió per a joves i adults i suggeriments per escriure 
noves llegendes.

SOMIANT EL RETORN
Vicenç Relats i Casas
Edicions Gent i Terra, 2020
181 pàgines

Com tants altres exiliats, 
Jaume Massot i Galceran, 
en Cai, el darrer alcalde re-
publicà del Port de la Sel-
va, no va poder fer realitat 
el somni de retornar al seu 
poble enyorat. Aquest recull 
de les seves vivències i de 
la seva família en una nova 
pàtria imposada, és de lec-
tura corprenedora i rica en 
episodis de decepcions i 
d’esperances.

NATURA LITORAL
Josep M. 
Dacosta Oliveras
Quaderns de la 
Revista de Girona, 
núm. 173, 2014
96 pàgines

PARAULARI DE
CADAQUÉS
Sant Vicenç de Castellet
Farell Editors, 2021
482 pàgines

L’historiador de la cultura 
gironí ens meravella amb 
aquesta obra ingent, fruit 
de quinze anys de recerca 
a hemeroteques i arxius, 
així com de converses amb 
pescadors i gent de joventut 
acumulada del geriàtric. Una 

ABSIS, BARDISSES I
PA AMB LLONGANISSES
Diversos redactors
Girona: 
Gràfiques Alzamora, 2021
111 pàgines

A primer cop d’ull, sembla el 
títol d’una òpera bufa, però 
el sotstítol ja ens ho diu gai-
rebé tot: de com una colla 
d’homes i dones amb més 
bona voluntat que mitjans va 
salvar el patrimoni romànic i 

Llibres per estimar la terra

ELS DOS GERMANS
Joan Vergés i Pineda
Autoedició, 2021
361 pàgines

Novament la Guerra Civil és 
el rerefons d’una novel·la 
històrica en què Joan Ver-
gés documenta les vides 
cruelment estroncades de 
mossèn Pere Arolas (arxi-
prest de Figueres, afusellat 
al castell de Sant Ferran el 
setembre de 1936) i el seu 
germà Eugeni, alcalde de 
Llers assassinat el 1941.

història filològica de Cadaqués, ordenada per conceptes, 
que també ens desperta l’alarma per l’estat de feblesa del 
parlar salat de la vila costanera.

paisatgístic de l’Empordà. I això és el que devem al Grup 
d’Art i Treball de La Jonquera, el Centre Excursionista Em-
pordanès, i homenots com en Pitruc i d’altres, gràcies a 
les moltes lluites, perseverants, tossudes, intenses i exem-
plars dels quals –com apunta al Pròleg el periodista Quico 
Sallés—s’ha pogut defensar la nostra sobirania o la nostra 
memòria.
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CONTES PATCHWORK
Els components del Club de Lectura Verdera varen fer un exercici de creativitat el dia de Sant Jordi. 

Es tractava d’escriure un conte manllevant en part títols d’un llistat de 52 dels llibres candidats a 
ser supervendes a Catalunya aquella diada. Aquests són els tres contes més refinats, 

triats pel mateixos participants. Els títols manllevats els reproduïm en cursiva.

Era la dona de la seva vida, la noia del vestit blau, la núvia gitana. S’havien conegut a les primeries dels 
fills de febrer, a la primavera, en un clar al bosc.

Consumits pel foc, roses de seda els embolcallà el cos. Formaren el tàndem perfecte, escapant del 
judici de l’aigua, construïren una llar. La rutina i el desencís eren el país dels altres, ells es sentien 
sempre a dos pams del cel. 

Però arribà el setembre i la nit, comença les hores greus, l’Alzheimer s’instal·la a la casa dels avis i la 
noia del vestit blau es torna la meitat evanescent del tàndem. Remogudes les aigües, dins un mar de 
foc, ella habita dins l’oblit. 

Ell camina per terres mortes, porta napalm al cor, sucre cremat li corre per les venes quan veu a la 
seva núvia gitana als estatges de la mort.

Escriu l’última carta, desa l’anell i estimba la seva ànima de tramuntana per un penya-segat. A prop de 
l’aigua un somriure se li escapa encara: ha fet escac al destí, no estarà al món si ella no hi és.

No és això una dolça venjança?
Mercè Soler

 TORNO A CASA

Després de molt temps i amb las emo-
cions remogudes, vaig rebre l’última 
carta d’ell i per això he tornat a la casa 
dels avis, a la primavera on el jardí s’om-
ple de flors que semblen roses de seda, 
el qual ens delecta la vista i com per els 
finestrals veus l´ànima de la tramunta-
na que es va acostant es un esclat de 
la natura que fa que s’assequi tot i que 
semblin terres mortes fins que no tornin 
les pluges. Tot el que cal ja ho duc a 
dins amb els meus records quan l´avi 
als estatges de la mort em parlava de la 
dona de la seva vida amb molt d’amor, 
amb una sala plena de cors trencats.  

Manoli Grijota

 L´ÚLTIMA CARTA

El meu amic mai més serà com abans de tot aquell 
apassionat nuviatge que va començar una nit de 
primavera amb la noia del vestit blau. En aquella 
nit desfermada, se sentien consumits pel foc de 
la passió. La noia era preciosa, amb uns llavis 
seductors semblants a roses de seda. Ell estava 
convençut que era la dona de la seva vida. Però 
aviat va adonar-se que allò no era amor i no era 
la felicitat que li havien promès. Em va entristir 
l’última carta del meu amic. Només hi havia escri-
ta una frase curta, però contundent: la vida juga 
amb mi. Suficient per adonar-me de la frustració 
d’un home que havia cregut en un amor sense fi. 
La meva resposta va ser dura, sense dramatis-
me: Sigues valent i fes-li un escac al destí.

 Marta Buscató
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Platja de la Vall,
real o somniada.
En el meu record
de quan m’hi banyava 
eres pels meus ulls
una fantasia 
d’un conte de fades.
Un joiell de pedres
que el mar festejava
amb aigües turqueses
i espumes molt blanques.
T’emmarcaven ufanoses
pampolades verd maragda
i arracades d’atzaveja
d’una vinya enriolada.
Per fermall la cova
amb dues entrades,
i un xuclador al fons 
on l’aigua bramava,
i a mi em feia por
i em feia basarda.
Platja de la Vall,
platja solitària,
només la remor 

PLATJA DE LA VALL

Racó Literari

de la teva onada
trencava el silenci,
trencava la calma.
Recordo l’olor
de fonoll i palla
d’aquell caminet 
que ens portava a mar
i del mar a casa.
Platja de la Vall,
avui no he trobat 
les teves maragdes.
On tens els penjolls
de les arracades?
No he trobat silenci 
ni plàcida calma
ni aquell caminet
que ens portava a casa.
Platja de la Vall,
platja somniada,
t’han robat l’encant
de quan m’hi banyava. 

       Marta Buscató
         Nadal de 2020

FESTA DE LA
CANDELERA

Per la Mare de Déu Candelera
 mal és el bac que el Sol no hi pega;
 allà on el sol no hi pegarà,
 casa no hi vagis a parar.

  Candelera espessa,
  guarda sa cabeça;
  Candelera clara,
  fred hi ha encara.
  
  Sant Sebastià
  totes les deixa passar;
  menys la Candelera,
  que li va al darrera.

  Quan la Candelera plora,
  el fred és fora;
  quan la Candelera riu,
  el fred és viu.

   Margarita Canals (1992)

QUAN LA LLUNA
Quan la Lluna deixi d’existir                                                                 
i el Sol deixi de brillar,                                                                          
llavors sabràs per fi                                                                       
que t’he pogut oblidar.

I per oblidar-te, què podria fer?                                                                            
Faria mil coses, coses que mai aconseguiré.                                                     
Però... per què voler-te oblidar                                                              
quan és més bonic poder-te recordar.

I per recordar-te, què he de necessitar?                                      
Necessitaria mil somnis, somnis que mai 
                                    / em podràs donar.                
Però... per què voler-te recordar                                                                            
si un dia d’amor tu em vares matar.

 
Lídia Ponsatí Salis

En record dels estius passats al mas de Canavall amb els oncles 
Pepito i Elvira, i els cosins Abdon i Lluís.
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PALAUENCS FAMOSOS
El nom i dedicació d’un d’aquests personatges són erronis. 

De qui es tracta?

Entreteniments

A) Isidre Macau, mestre  i 
naturalista 

B) Francisco Turró, hisendat i 
alcalde         

C) Joan Baptista Muntada, 
advocat i escriptor        

 D) Mateu Turró, metge  E) Joan Soler, farmacèutic                                 F) Jaume Bech, mestre i geòleg 
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Entreteniments

JOC DE DETECTIUS
De quin any és aquesta factura? Raona la teva elecció.
                                                a) 1895        b) 1925      c) 1978

El detectiu palauenc Nofre McCow creu que aquesta carta data de la Segona República (1931-1939); el 
seu col·lega Joe Carvalho de Barcelona, afirma que és de la Primera República (1873-1874).

Qui té raó? Troba un mínim de dues pistes per justificar la teva tria.
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SOLUCIONS ENTRETENIMENTS:

Publicitat

PALAUENCS FAMOSOS
F) Felip Casañas Guanter, polític

JOC DE DETECTIUS
Factura:
b) 1925.  L’electricitat va arribar a Palau el 1911 (alta tensió el 1924).
El carrer Fuente encara no s’havia catalanitzat. El cost del rebut és molt vell.

Carta:
En Nofre McCow, of course! El carrer Martí Inglés (actual carrer Nou) es va dedicar a aquest 
diputat després de la inauguració de l’escola de la Mancomunitat el 1920. El correu arribava a 
Palau via ferrocarril des de Vilajuïga després de la inauguració de la via Girona-Portbou (1878). 
El topònim Palau-Saverdera és més recent.
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També cal fer esment del treball d’en Toni Llobet, fent el disseny del logo de la Fira entre moltes altres iniciatives; 
l’Ignasi Aragay va ser l’encarregat de la difusió del programa a tots el mitjans de comunicació, la Mariona Prat va 
col·laborar d’una manera molt activa, la família Broch deixant el ramat per fer la demostració del gos d’atura, la 
Teresa Peris i en Francesc, en Miguel Machín, l’Amelia, la Mari Paniagua... entre d’altres ajudants a muntar totes les 
parades i moltes més persones de tot el poble que hi vàreu posar el vostre gra de sorra, sense oblidar els restauradors 
del poble que l’últim dia tots feien plats cuinats per ells i que era gratuït per fer la degustació un cop acabat l’acte de 
cloenda. Vull agrair aquelles persones que un cop acabat el mercat a la plaça de l’església, us quedàveu per deixar-la 
neta com si no hagués passat res, ja que els serveis municipals de neteja tenien l’ordre de no netejar-la. No cal dir 
noms, vosaltres ja sabeu qui éreu els que ho fèieu. 

“Hem d’aprendre a sumar esforços” 

Darrerament, al formar-se l’A.R.C. El Fitó també em vaig incorporar-hi, ja que demanaven gent de les diferents 
associacions del poble. Ells feien les activitats recreatives (marxes, quines...) i l’Associació de Veïns era més cultural 
(revista, xerrades, concerts...).  Per últim s’ha format la Plataforma “Salvem Palau-saverdera” amb la que també 
col·laboro. Com podeu veure sempre he estat en aquesta línia d’ajudar quan ha calgut... i evitar que es malmeti la 
natura periurbana que encara conservem. 

Només em cal dir “Moltes gràcies” a totes i a tots. Em produeix una gran satisfacció que aquesta associació tingui 
continuïtat: hauria estat la primera vegada que una activitat de la qual jo he sigut una de les persones que l’he començat 
no hagués tingut un relleu puntual. Deixeu-me acabar amb aquest poema de Jacint Verdaguer:   

Catalunya, Pàtria dolça,
Com se perden les costums!
Lo de casa se t’empolsa,
I amb lo d’altres te presums!
Tes cançons les oblidares,
Tos castells los aterrares, 
I en les flors del hort dels pares
Ja no hi troba el fill perfums.           

Desitjo bona sort i els millors encerts a la nova junta que ens substitueix.

    Carme Montenegro i Famada

Continuació del COMIAT de la CARME MONTENEGRO



Blanca neu del Canigó 
que enlluernes la gran plana, 

t’ha arribat el moment del desglaç 
i l’hora de regar la terra baixa. 

El sol el teu pitjor enemic, 
la calor la seva gran aliada, 

el vent tebi de migjorn et fon 
i la pluja sovint els acompanya.

Omples de vida estanys, camps i rius 
on brots novells ja hi despunten. 

S’hi sent murmuri d’ocells abillant els nius 
i de brolls de fonts que amb alegria canten. 

 
Blanca neu del Canigó 

ja no enlluernes la gran plana, 
t’ha arribat el temps del desglaç 

i de deixar verdejar la muntanya. 

Dolors Padrosa Navarra
Cabanes, març del 2020

He pujat per fer una tela
al racó del rierol.
He arribat fins al salt de l’aigua, 
ric de pedra i ple de sol.
Em deslliuro del vell sac 
i tot allò que em fa nosa; 
tinc pressa per captar el color
de la imatge rocallosa.
El silenci ressonant
fa l’aigua més juganera.
Un estrany encongiment
m’imposa una quieta espera.
Escolto el soroll de l’aigua
absort i atent a com vibra.
Més que soroll, sembla veu; 
però no sé definir-la. 
Me esforço per captar mots
que per mi van repetint-se.
El seu doll porta un missatge; 
soc jo que no el duc a dintre.

El rierol baixa serè, però festiu,
com si avui fos un diumenge;
sempre corrent camí avall
poques vegades se espera.
Sembla que vulgui parlar-me
sense  trobar-hi el carisma. 
Llavors s’enfada i m’esquitxa;
desconeix el meu mutisme.
Resta immòbil i encisat, 
subjugat per la cadència.
Sento el tacte dels pinzells,
el tacte de la meva absència.
Descobreixo, ben sorprès, 
que no m’atrau el seu doll.
No se m’acut com puc fer-ho; però
voldria pintar el seu soroll ! 
        

Antoni Gómez i Torras 
Del llibre: Poemes, Sentiments i Preguntes


