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L’entorn de què parlem en aquesta ocasió ens acosta
a un espai ple de vida, malgrat la petja que hi ha deixat el pas del
temps. Cadascun dels seus habitants ha creat elements que ens
permeten reconstruir-ne la història i justificar-ne els canvis pels
quals ha anat passant. Aquesta evolució no és anònima, ja que les
pedres ens en parlen i si mai els demanéssim com ho han viscut, de
ben segur que ens farien partícips de les seves pors i de les seves
il·lusions.
Queda dempeus santa Coloma de Fitor, que en altres
temps va acollir els hisendats dels rodals. També trobem masos
que testimonien que Fitor va ser municipi fins a finals del segle
XIX i havia posseït unes 26 cases pairals disseminades. D’algunes, ja
només ens en queda una pila de pedres i runa. Amb la pèrdua dels
masos perdem un tresor que ens recorda una classe mitjana amb
trets característics que ens defineixen, en part, com a país.
En un mas s’hi podia trobar una estructura familiar, social
i econòmica, cosa que justifica que d’un mateix casal en sortissin
una bona colla de famílies que s’han sentit arrelades a aquest territori i en molts casos han vingut a Mont-ras, com es veu en el
primer dels articles. Un mas era una estructura econòmica pel fet
que posseïa forns, pous, cellers, molins, rescloses... que servien per
mantenir-se en èpoques de fam, pestes i guerres. Podem contemplar els masos com a unitat generadora de riquesa, d’aliment i, per
què no dir-ho així? de talent.
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DE FITOR A MONT-RAS
Isabel Corominola

Cal Carrony. Fotografia: Xavier Grañén.
Rostos amunt o baixada avall, els veïns de Mont-ras
i els del vell poble de Fitor han traspassat la línia indefinida
que enmig de boscúries separa o, potser millor dit, uneix els
dos pobles. Mont-ras i Fitor o Fitor i Mont-ras han compartit història, sigui per conveniència, per empatia o per factors
socials, però sobretot pel frec termenal. Els mont-rasencs i
els fitorencs han intercanviat de tot: primeres matèries, feina,
serveis parroquials i ajudes de tota mena durant segles.

taforat a mig de bosc cap, a Mont-ras i foren acollits pels
seus parents de Cal Corder. Poc després, es van establir de
masovers a Cal Tronjo.

En èpoques passades, quan la plana patia penúries i
escassetat, els de Mont-ras es refugiaven al llogarret de Fitor,
niu on se’ls oferia supervivència: feina i sopluig. Més endavant, es canviaren el rol: la plana amb el seu flamant progrés
feia tastanejar els habitants de les Gavarres, que acabarien
sucumbint als avantatges que els oferia el pla i abandonarien
la precarietat i l’estancament de muntanya.

De Can Torroella de Fitor a Can Cremany de
Mont-ras. La Teresa Torroella Aymerich, filla de Miquel Torroella i Plaja, escriptor i novel·lista i amo de Can Torroella,
es va casar i va formar família amb en Joan Isern Bellvert, de
Can Cremany de Mont-ras, als anys vint del segle passat.

Sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX
és quan alguns habitants de Fitor s’estableixen en masos de
Mont-ras, unint i agermanant encara més la història dels dos
pobles. Tal va ser el cas de la família Puig, protagonista en
aquest número.
Hem seguit les tresqueres d’alguns fitorencs (i fitorenques) que, com els Puig, canviaren la muntanya pel pla.
Aquí en va un detall:
De Can Cals de Fitor a Can Mont de Canyelles. En
Pere Lladó, nascut a Fitor a principis del segle passat, va formar família a Can Mont de Mont-ras quan es va casar amb la
Flora Simon, hereva d’aquest mas de Canyelles. La Flora era
nascuda a Cal Tort, de Calella de Palafrugell.
De Can Bolorda de Fitor a Cal Tronjo de Mont-ras.
Als anys trenta del segle passat, en Lluís Tarradas i l’Hortènsia Genís, amos estants de Can Bolorda de Fitor, amb
les seves filles: l’Anita i l’Engràcia, baixaren d’aquest mas en-

De Can Joanola de Fitor al carrer Torres Jonama
de Mont-ras. L’Enric Sala Lladó, nascut l’any 1931 a Fitor, va
deixar Can Joanola, el mas natal, als anys cinquanta del segle
passat. Des de llavors, resideix a Mont-ras al carrer Torres
Jonama, on s’ha dedicat al negoci de la llenya.

De Can Torroella de Fitor a Ca l’Oliu, al barri de
Roquetes. La Maria Torroella Marimon (1828), tia de Miquel
Torroella i Plaja (1858), havia precedit la Teresa en triar, també, un xicot mont-rasenc. La Maria Torroella va deixar la
casa pairal de Fitor per casar-se amb en Josep Oliu, el noi
de Ca l’Oliu de Mont-ras. El rebesnét de la Maria també
seria escriptor, com ho fou en Miquel Torroella; i com ell,
també va escriure sobre les Gavarres. Miquel Pairolí Sarrà
(Girona, 1955-2011), reconegut escriptor i periodista gironí, descendent per branca materna de la Maria Torroella, va
col·laborar a la revista Gavarres en la secció “Una mirada en
el paisatge” entre els anys 2002-2011. Les seves cròniques
reflectien la realitat del massís en aquest nou segle.
Amb una cita de Miquel Pairolí: “La dignitat construeix la personalitat com l’orgull tendeix a destruir-la. Per
tant, deixem l’orgull, agafem dignitat” el president Carles
Puigdemont, exalcalde de Girona, va acabar el discurs del ple
d’investidura. La rebesàvia Maria i la colla d’avantpassats de
Fitor i de Mont-ras n’estarien ben cofois.
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Si parlem de Fitor no podem deixar de banda els
dòlmens. Aquestes construccions amb grans pedres clavades al terra i conegudes de fa molt temps a la zona, són
monuments funeraris construïts entre els anys 5.000 i 3.500
aC. Aquest fenomen s’anomena megalitisme.

dades, no eren habitables, i els van proporcionar tot el que
necessitaven per alimentar-se. La presència de corrents d’aigua els facilitava els treballs de la incipient agricultura i la
proximitat al mar els permetia explotar els seus recursos,
sense haver de fer llargs desplaçaments.

La construcció de dòlmens no s’estén ni a tot Catalunya ni a tota la península Ibèrica. És una tradició que
hauria arribat a les Gavarres a través dels corredors dels
Pirineus, provinent de la zona atlàntica, tant de l’àrea de Portugal com de la costa francesa i del País Basc, ja que les
societats transhumants feien desplaçaments molt llargs.

A l’àrea de Fitor hi ha documentats el dolmen del
Dr. Pericot, el del Llobinar, el dels Tres Peus, el de la Serra
Mitjana, el de la Roca de l’Aglà, el del Mas Estanyet, el d’en
Botey i el de la Vinya Gran i estan disposats en una zona
circular.

El costum de construir dòlmens, tant el podien haver introduït pobladors de la costa atlàntica com grups que,
bo i no essent-ne originaris els haguessin incorporat a la seva
cultura en entrar-hi en contacte durant els desplaçaments.
Aquestes societats ja tenien una organització social i cultural
més complexa que d’altres grups del mateix període.
A part de la construcció d’aquests monuments funeraris, que ja significa una organització i un treball complex
que no podia fer una persona sola, el fet d’enterrar els morts
acompanyats d’objectes i aliments vol dir que aquests pobladors creien en un viatge o un estatus diferent després de la
mort, i ens demostra que l’afecte cap als membres del grup
té un caràcter molt humanitzat. El fet que construïssin amb
roca ens fa pensar que no eren individus gaire itinerants sinó
que en arribar a la zona s’hi varen instal·lar durant un llarg
període, i la concentració de dòlmens trobats també ens fa
pensar que el grup podria ser nombrós. Eren homes i dones
que vivien en cabanes i s’alimentaven de la carn que caçaven,
dels fruits i llavors que recollien, dels peixos i mol·luscs que
pescaven i de les llavors que començaven a plantar.
Les Gavarres es varen convertir en un refugi per
viure perquè les zones de la plana de l’Aubí estaven inun-

Aquestes construccions tenien al centre la cambra
funerària on es dipositaven les restes humanes i l’accés a la
cambra podia ser directe o bé a través d’un passadís. A Fitor
n’hi ha dels dos tipus, però tant uns com els altres anaven coberts de terra, formant un petit túmul o monticle. Així doncs,
el que avui podem veure dels dòlmens seria la seva estructura
bàsica; la resta, amb el pas dels anys ha desaparegut.
A finals del s. XIX ja es comencen a citar aquestes construccions en algunes publicacions. El prehistoriador
Pere Alsius ho fa l’any 1884 al Seminario de Bañoles i Lluis
Domènech i Montaner el 1886 a La historia general del arte,
com a estructures conegudes de fa molts anys.
Alguns d’ells, els més espectaculars, quan varen
arribar els primers arqueòlegs als anys 60, ja havien estat
buidats. D’altres, es varen trobar en molt mal estat i sense la
roca que feia de coberta, i en ser excavats s’hi varen trobar
poques restes. Les més comunes eren puntes de fletxa de
sílex. Aquest tipus de roca sedimentària és la més utilitzada
en aquestes èpoques per la seva resistència i tall, però a la
zona de les Gavarres no n’hi ha, per tant, la portaven d’altres
llocs. També hi havia fragments de ceràmica feta a mà. Les
restes de materials biodegradables com fusta, pell d’animals
o aliments no s’hi han conservat.

Dòlmens que encara es poden veure a Fitor. Fotografia: Xavier Grañén.
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Protegim la teva salut
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Treballem per la salubritat
de les platges
Vas sovint a la platja?
Saps que tens drets i deures?
Tens dret a que la sorra estigui lliure de fongs i bacteris. Les dutxes
i rentapeus també han d’estar en bones condicions sanitàries.

Segueix-nos a:

Tens el deure de no embrutir i de respectar les indicacions de les
banderes i dels socorristes.

#senyisalut

www.dipsalut.cat

ELS POUS DE GLAÇ
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Anna Vigatà

Interior de pou de glaç de Can Cals. Fotografia: Xavier Grañén.

L’emmagatzematge de glaç o de neu en dipòsits per
a la posterior comercialització va ser una pràctica emprada en època romana, aquesta era una bona opció per a la
conservació d’aliments ja que es podia prescindir, en part,
de la sal o de les espècies per a aquest fi. Aquest costum
es va anar perdent, entre d’altres coses, perquè a Europa i
concretament a la península, s’estava entrant en una època
coneguda com a primavera medieval, caracteritzada per un
increment de les temperatures, un canvi de conreus i en
general, una millora en la seva producció.
Entre 1300 i 1850 s’inicià a Europa la petita edat de
gel, època en què la disminució de les temperatures i l’increment de les pluges i les nevades van afavorir que l’explotació
i el comerç del gel generés una nova font d’ocupació per
a la població. Del segle XVI al XVIII i coincidint amb una
climatologia favorable, s’observa com els boscos donaven
feina a la població en totes les èpoques de l’any. Els traginers,
coneixedors dels camins i corriols del bosc, es dedicaven a
comercialitzar el gel emmagatzemat en pous i generat en
rierols, basses i pendents obacs.
A partir del Renaixement, en aplicar doctrines galèniques que atribuïen moltes virtuts a les begudes fredes i al
gel —ja que ambdues actuaven com a important analgèsic
i antiinflamatori—, aquest esdevé un producte molt preuat
perquè permetia la conservació d’aliments i la preparació
de begudes fredes que es van posar de moda, sobretot, a
les corts i monestirs.

Durant el segle XVII s’observa que el gel i la neu
formen part de moltes celebracions, tant en l’àmbit particular com en el de corporacions o de gremis. Gràcies a un
inventari de la vila de Palamós ens arriba la informació que
el mes de juliol de 1628, una mestressa de casa, una vegada
ha recollit les possessions del seu marit, difunt, obsequia el
notari amb una beguda fresca preparada amb aigua, suc de
llimona, sucre, mel i neu glaçada.
El comú de Sant Feliu de Guíxols, el 21 de febrer de
1683, va fer un servei d’arrendament del servei del glaç i de
la neu. Hi figura que l’amo de la taverna pública podia vendre
vi refrescat amb neu o glaç i que estava obligat a comprar-lo
a l’arrendatari d’aquest servei.
A Palafrugell, a la segona meitat del segle XVIII,
l’arrendament de la neu que la Universitat oferia a un particular durava cinc mesos —generalment els contractes eren
anuals i tots es fixaven en els mateixos termes. En aquest cas,
l’arrendador havia de donar la neu o el glaç a quatre diners
la lliura i havia de: “...tenir aquell per lo abast del poble, baix
pena de deu sous, per quiscuna vegada ne faltarà aplicadora
al honorable mostassaf... Sàpia alo qui arrendarà que haurà
de aportar neu a Montràs per lo die de Sant Jaume y la haurà
de donar al mateix preu, baix pena de 3 lliures”.
A finals del segle XVIII es converteix en un signe
de distinció emprar neu o glaç en l’elaboració de begudes
fredes. Paral·lelament, a les viles sorgeixen els cafès i es popularitzen el consum de cafès, de xocolata, d’orxates o d’ai-

gües de fruites; per tant, se n’augmenta i democratitza tant el
consum com el preu.
Malgrat les dificultats que podia suposar recollir,
emmagatzemar i distribuir el gel, el seu consum es va popularitzar i es va fer imprescindible per a la població. Aquesta
activitat va donar lloc al naixement d’una nova professió: els
nevaters, i també a l’ús d’eines: pales de fusta, serres, pinces,
carros... per a la manipulació del gel. Els mesos més durs de
l’hivern, i també els menys productius, ja que les tasques del
bosc s’havien donat per finalitzades en apagar i desempilar
les carboneres; donaven l’oportunitat a traginers, masovers i
bosquetans, en general, de fer-se un sobresou.
Els pous eren forats excavats a terra, d’una profunditat que podia oscil·lar entre els 6 i els 11 metres, i d’un diàmetre que feia entre 6 i 9 metres. Les parets recobertes de
pedra ajudaven a mantenir la fredor interior. L’espai quedava
recobert per una cúpula que era l’única part que sobresortia
a l’exterior. La porta d’accés era molt petita, per evitar que hi
entrés l’escalfor de l’exterior i assegurar que el gel arribaria
en perfectes condicions al mes de maig que és quan es podia
iniciar el comerç.
Els pous de glaç se solien construir a prop de rierols, de llacs o de zones fredes on es podia produir, recollir i
emmagatzemar el gel amb el mínim desplaçament possible. El
gel o la neu, apilats en aquests pous, es disposaven en capes
alternes de gel i palla o herba seca, que permetien separar el
gel en forma de carreus fàcils de manipular. Les condicions de
treball, molt dures, obligaven a muntar torns d’entrada al pou
per evitar la congelació.
Aquests pous de glaç havien de ser, alhora, prop
de viles o ciutats, que és on hi havia forta demanda de gel.
La dificultat que implicava la recol·lecció obligava a buscar la

Can Cals. Fotografia: Xavier Grañén.

El Pou de Can Calç
Molt a prop de Mont-ras, a la zona de les Gavarres,
s’han arribat a comptabilitzar deu pous. Això ens indica la
importància que devia tenir aquesta activitat malgrat que no
ha estat gaire documentada.
A Can Calç trobem un pou que, curiosament, no té
planta rodona ni està cobert amb cúpula com era habitual.
Malgrat no estar en perfecte estat, encara es pot veure que
té una planta poligonal i ens queda un fragment de la volta
que el tancava i aïllava de l’exterior, això ens fa pensar que és
més antic que la resta dels que es troben en aquestes contrades. A la base, es conserven perfectament els canals que
servien com a desguàs de l’aigua generada en fondre’s el gel.
En arribar al segle XX s’abandona l’activitat
d’aquests pous, tot i que a Catalunya algun encara està actiu
cap als anys 50, però són ben bé un testimoni residual. La
producció de gel artificial va anar guanyant terreny pel fet
que el gel natural era més difícil d’aconseguir a causa del canvi climàtic i, a més, estava gravat amb uns drets més elevats
que el produït artificialment.
Un cop més veiem com un ofici i unes activitats
que donaven vida als habitants de la zona es van perdent
per donar pas a noves formes de vida. Ara, ens correspon a
nosaltres evitar que quedin oblidades.
Us recomanem que visiteu aquesta plana: www.ccma.cat/
tv3/alacarta/programa/Pous-de-glac/video/4405251/
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Pous i nevaters

mínima minva possible durant el trajecte, —minva que podia
arribar a un 25% del volum original, i es cobrava únicament
el gel venut. Per això, els blocs de gel es protegien amb palla
com a aïllant i es viatjava de nit, aprofitant les hores de menys
calor. Un cop a la vila ja es podia fer la venda a particulars
o a tots aquells a qui les condicions del contracte donaven
prioritat.
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Isabel Corominola

Can Puig i l’horta. Mont-ras, juny de 1952. Fotografia: Col·lecció família Puig.

Orígens seculars a Fitor
Can Puig i l’Horta d’en Puig decoraven, fins fa unes
dècades, un espai rural de Mont-ras a poques passes del
camí Ral. Els propietaris eren la família Bas Mató, amos també d’una important casa pairal, Can Mató, al barri vell; els masovers eren la família Puig, família originària de Fitor. D’aquell
mas, de l’horta i d’aquells estadants, en farem història.
L’única reminiscència que queda de Can Puig de
Mont-ras és el vell pou que encara es conserva a l’interior
d’una casa de la urbanització Mas Roqué. Aquesta urbanització, projectada fa més de 30 anys, va fusionar els terrenys del
Mas Roqué i Can Puig, masos tocants amb el carrer Torres
Jonama.
La Catalina Puig Corretjoles va ser l’última masovera de Can Puig. La seva filla, la Pilar Giménez, col·laboradora d’aquesta revista, esmenta que el seu avi, en Martí Puig
Cordomí, era descendent dels Puig de Fitor; la Pilar ens acaba d’assenyalar el quest per remuntar una història secular.
Enfilem camí Gavarres amunt, cap a Fitor falta gent.
Els templers, la Guerra de Secessió i altres
trifulgues
Un diumenge tardoral de l’any 1721 es casava el
noi de Can Puig, de Fitor, amb una fadrina del Mas Martí, de
Cassà de Pelràs. Els nuvis, en Jaume Puig Artigues i la Francisca Martí Bou, provenien de dugues cases pairals de les més
importants de la comarca. Ell, d’un mas ric del cim de les Gavarres; ella, d’una bona hisenda de la plana de l’Empordanet.
La seva llar seria el mas de Fitor, en Jaume n’era
l’hereu des que tenia vuit anys. El seu pare, en Joan Puig,
havia fet testament davant el sagristà de Mont-ras quatre
dies abans de morir, a Fitor, el 4 de març de 1698. La mare, la
Rafaela, nascuda a Calonge, enviudava després d’onze anys

de matrimoni. El dol era omnipresent a Can Puig, feia tot just
cinc dies que també havien donat sepultura a l’avi Antoni.
El funeral d’Antoni Puig havia estat oficiat amb sis capellans i dos religiosos. Quinze anys després, l’1 d’abril de 1713
el registre d’òbit de la seva muller, l’àvia Magdalena, plasma els
temps convulsos de l’ocupació francesa a les acaballes de la
Guerra de Secessió:
“Avuy es estada donada eclesiastica sepultura per mi Llorenç Costa, Prev. i Rector de l’Isglesia parroquial de Santa Coloma de
Fitor en lo cementiri de dita Isglesia el cos de Magdalena Puig, viuda
deixada d’Antoni Puig ab assitencia de mi tot sol per culpa que los
francesos eran a Palafrogell y no posgue venir ningun sacerdot per dir
los officis de Fitor.”
Reculem força més enllà, el 1337 apareixen els primers indicis de l’existència de Can Puig que han estat referenciats per Joan Botey al llibre de col·laboracions històriques: Santa Coloma de Fitor 948-1998, editat per l’Associació d’Amics
de Fitor l’any 1999 amb motiu del 1.050è aniversari de l’acte de
consagració d’aquesta església.
El Mas Puig va ser de les sis cases més importants
d’aquell poble mil·lenari, convertit avui en barri del municipi de
Forallac. El primer Puig que documenta Joan Botey és Berenguer de Puig, cavaller de l’orde dels Templers. Amb l’abolició
dels templers el 1310, Berenguer penja els hàbits i es casa amb
una viuda, Guillema, de Fitor. Els dominis dels templers passen
a l’orde de l’Hospital. El primer batlle de sac d’aquest orde va
ser Bernat Puig, fill de Berenguer i Guillema. El 1337, el Mas Puig
és nomenat com la Batllia de Sac i ho seria fins al 1778. Botey recalca la influència dels Puig en l’orde de l’Hospital: “Cinc
anys després del seu nomenament, Bernat Puig aconsegueix
afranquir dels hàbits el seu germà Pere de Puig, per 50 sous,
mitjançant el Prior Fra. Bernat Llapart, amb poders del comanador Pere Guillem d’Oms.” El 1342, Fitor tenia 24 focs.
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Tot cosint l’entrellat d’aquesta família secular he
enfilat l’agulla amb la literatura de Miquel Torrella i Plaja, l’escriptor de Fitor. En un dels seus relats a Cuentos que son
historias, llibre editat l’any 1905, hi apareix Pere Puig com a
protagonista. El conte va de l’heroïcitat de l’avi Puig de Fitor
en ser atracat per una banda de lladregots al pas del Congost, prop de Campdorà, quan anava a cavall de la seva euga
cap a mercat a Girona. Aquest relat el trobareu a Internet
en l’enllaç recomanat més avall.
Alguns dels contes de Torroella es remuntaven a
temps molt reculats. Aquesta història de l’avi Puig ens arriba
fàtua de detalls després d’haver estat transmesa d’avis a néts
durant generacions a la vora del foc del Mas Torroella. Difícil
és separar-ne el gra de la palla i datar amb exactitud quan
ocorregueren els fets. Tenim un Pere Puig que consta com a
feligrès a la parròquia de Fitor, el 1444, que molt bé podria
haver estat el protagonista del conte.
Els comptes d’en Pere Martí
Després d’aquest periple per Fitor gratant en la
nissaga del nuvi, en Jaume Puig de Fitor, baixem a la plana
cercant les arrels de la Francisca, la núvia de Cassà de Pelràs.
Apareix un bagatge documental d’excepció sobre el Mas
Martí, la casa pairal on ella era nada.
El seu avi, en Pere Martí, hereu del mas, va deixar
un llibre d’anotacions molt particular, una mena de diari d’assentaments que va titular: Llibre —per memòria— de Pere
Martí, pagès del Mas Martí de Cassà de Pelràs. Aquest llibre
d’anotacions amb un total de 1.056 assentaments, entre
1643-1656, ha estat inclòs com a document per a l’estudi
de la pagesia, i transcrit en la tesi doctoral: “En la prehistòria
dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de
Girona, 1486-1730)”, de Pere Gifre Ribas, Universitat de Girona, 2009.
L’hereu del Mas Martí, de Cassà de Pelràs, Pere
Martí Estanyol, va començar les anotacions quan tenia 22
anys, just acabat de casar-se amb Maria Barrull, filla de Miquel
Barrull, pagès del barri de Santa Margarida de Palafrugell. Era
el cinquè hereu amb el nom de Pere Martí, nom que va continuar el seu fill, Pere Martí Barrull, pare de la Francisca.
Els ingressos i les despeses anotats per l’avi de la
Francisca amb profusió de detalls, permeten tafanejar a la
vida del mas i de la família Martí en ple segle XVII, hisendats
importats com queda demostrat amb la munió de contractes i sous a mossos, a criades i a pastors que van servir al
mas. Un exemple és la transcripció de l’assentament que
referencia el tracte per llogar una fadrina mont-rasenca per
a mossa al Mas Martí. (pàg. 1.014):
Maria Àngella Simona, llogada per mossa
Vuy, als 24 de janer del any 1648 e logada a Maria Àngela Simona de Monràs per temps de un any, del dit any li dono de soldada
lo següent: Primo, deu lliures, dich 10 lliures.

Mas Martí. Cassà de Pelràs, març de 2016. Fotografia: Núria Clara.

Ítem, dos camisas.
Ítem, dos cosets.
Ítem, dos toquillos.
Ítem, un parell de sabatas grosas.
Ítem, un parell de mitjas de cordellas.
Ítem, un davantal de blauets o de conpàs
Y aquests pactas avem fets en presencia de mossèn Francesch
Barrull y de mossèn Francesch Riera, botiguer, y de Garau .. , y de
la mia sogra, y de la mara de dita fadrina, y asò fas per memòria.
En Pere Martí, el 1645, era conseller i jurat de la batllia de la Pera
representant el veïnat de Cassà de Pelràs. El 6 de gener de 1647,
és elegit per a la terna de dita batllia, tot i la seva reticència tal
com expressava en el dietari: “...no ab gust meu m’i an posat”.
Com a amo d’un mas principal, en Pere deixa constància de l’obligació de donar allotjament a militars de les
tropes franceses en plena Guerra de Secessió. També, amb
una anotació ben anecdòtica evidencia el vassallatge envers
el governador del Principat durant la regència francesa, Josep
de Margarit i de Biure, senyor de Castell d’Empordà.
“Vuy als primers de Abril del any 1645 se n’és anat lo
senyor tinent mosur de Margimon de la companya de lo capità
Moler, lo qual ha astat en ma casa alojat des de als quinse de
mars fins avuy dia present...” (pàg. 948)
“Vuy als 11 del mes de janer del any 1644 só anat
cassà conills per lo senyor don Josep, govarnadorda Catallunya, al
rodeló de Pals li agafarem sent conills, juntament ab altres, y asó
fas per memòria.” (pàg. 913)
Al Mas Martí eren gent de missa. L’hereu era membre de la familiatura del Sant Ofici i un dels seus fills, en Joan
va ser reverend de la seu de Girona; era oncle i padrí de la
Francisca i va ser testimoni en els seus esposoris amb Jaume
Puig, de Fitor.
A la parròquia de Cassà de Pelràs es va crear una
cooperativa. N’eren síndics l’hereu Martí i el rector. El següent assentament fa referència al proveïment de blat al
port de Palamós:
“Blat de lo port de Palamós:
Vuy als 2 de abril del any 1644 só anat jo juntament ab lo senyor rector de Cassà a la vila de Palamós per comprà blat per la

parròchia de Cassà, jo com alegit síndich de dit loch. Ne avem
compradas vuit corteras ras ab una bascha....lo dit blat lo avem
posat a casa d’en Pau Baulida, si los de Cassà lo volen nos tornaran los dinés y lo aniran a sercar alí, a pagat lo dit senyor rector
la maytat dels dinés y jo lo altre maytat, y asò fas per memòria.”
(pàg. 922)
També s’ha trobat una altra anotació referent a
tractes amb gent de Palamós:
“Palamós, 3 d’abril 1648
Dit dia me ha donada Josep Asteva, mestre de axa de Palamós, a
bon compta de la pensió, sis lliures y sous, dich 6 lliures 13 sous,
una dobbla de or, en presència de mossèn Antoni Sants, salurgià
de dita vila, y eram al mig del pastoret de La Bisbal, asò fas per
memòria.” (pàg. 1.018)
En Pere Martí era un habitual de les fires dels pobles veïns, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, Ullastret, Peratallada. També freqüentava els mercats i les fires de bestiar
de viles més grans com les de la Bisbal,Torroella de Montgrí,
Girona, Banyoles, Olot. Quan tancava un tracte de bestiar
deixava anotada una frase invocant el sant de torn perquè
el proveís de bona sort i de guanys en la transacció. Algunes anotacions fan referència a tractes tancats amb gent de
Mont-ras i de la vila veïna de Palafrugell. Aquí en va una tria:
Amb en Joan Riera, de Les Vidales (pàg. 1.019):
“Compra de un bou per preu de 61 lliuras 4 sous a Montrràs
Vuy als 4 del mes de maig 1648 he conprat un bou de quatre
anys de pèl blanch a Joan Riera, pagès de Las Vidalas de la parròchia de Montrràs del terma de Palafrugell, del qual n’e pagat y
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Can Puig de Fitor. Aquesta mola de pedra de tres plantes, encara
dempeus el 10 d’abril de 2001, evidenciava l’envergadura del mas.
Fotografia: Isabel Corominola.

pagaré sinquanta-y-un ducad, dich 61 lliuras 4 sous de las quals
n’e pagadas avuy a dit Joan Riera vint-y-nou lliures....y asò he fet
en presència de Antoni Geronès, de Corçà, cosí germà meu, y de
Llorens Serra y Codina, farrer de Palafrugell, y de Joan Masot,
pagès de Montrràs. Nostre Senyor me’n vulla donar bon profit y
lo gloriós Sant Antoni.”
Amb l’Isern, de Mont-ras (pàg. 1.027):
“Nodrissos
Vuy dia de la fira de Peratallada, que contam 28 de octubra
1648, he comprats a tal Isern de Monrràs quatre nodrisos, tres
masclas y una famella, dels dits n’e pagat trenta reals de la pesa,
dich 3 lliures, que fan summa de dotse lliures, dich 12 lliures, las
quals no las he pagadas perquè no m’a volgudas dobblas per a
tornas, y Rafael Andreu, de Palafrugell a dit que.l pagaria, y jo los
tornaré los dinés, Nostre Senyor me’n do goix y alagria.”
Amb Jaume Serra Parals, pagès de Mont-ras. 28 de
maig de 1649 (pàg. 1.037):
“Jauma Serra y Parals de Monrràs
Divendras feu vuyt dias en La Bisbal me digué Jauma Serra y
Parals, pagès de Monrràs que li vanés dos corteras de blat y així
jo li diguí que sí, y nos avinguerem de preu, y fonch a coranta-sis
reals cortera, dich 4 lliures 12 sous, conforma ell me’l paga en la
plasa dit dia, y me’l pagaria dintre de un mes.
Y axí vuy als 30 de maig 1649 me ha escrit Jauma
Serra y Parals que donàs tres corteras de forment a Garau Parals,
son fill, y axí los y he donadas, y astam conserts ab dit Parals a
coranta-y-sis reals la cortera, que suman las ditas tres corteras
de tretze lliures setse sous, dich 13 lliures 16 sous, ab dit Garau
Parals eram Joan Parals, jarmà del dit Garau, fill del dit Jauma
Serra y Parals, y ditas pagadoras dintra de un mes.”
Amb Prats, de Vila-seca. Palafrugell (pàg. 977):
“Tosinos, nodrisos
Vuy als 5 de abril del any 1646 a Palafrugell, en lo veynat de Vilaseca, a casa de na Prats, viuda, he conprats dos tosinos, mascla y
famella, n’e pagats deu lliures y vuit reals, dich 10 lliures 16 sous,
los quals los he pagats de present, en presènsia de Rafell Andreu
de dit lloch, y ab dobblas, só és, dos dobblas y vuit reals, y asò fas
per memòria.”
Amb un corder de Palafrugell (pàg. 1.006):
“Burra pulina he conprada a Palafrugell
Vuy, als 3 del mes d’agost, lo dia de sant Asteve, del any 1647,
me ha conprada Fransesch Barrull, conyat meu, una burra a un
corder de Palafrugell, del qual n’à pagat per mi dit mon conyat,
set lliuras, dich 7 lliures, y dita burra és de edat de un any, la qual
la feu lo dia de Sant Tou proppasat, y és de pèl negra, los vals y
morro blanchs, Nostra Senyor me’n do bona ganànsia.”
Amb Llorenç Marquès, jover, de Palafrugell. 9 d’octubre de 1650 (Pàg. 1.062):
“Braus he manats al mas Martí de la parròchia de Albons
Dit dia y any he manats tres braus a la paròchia de Albons, al qual hi
astà per joher Lorens Marquès, de Palafrugell, los quals li he dexats
a guarda per temps de vuit mesos, comensant a correr lo primer de
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dit mes y caban al fi de maig, de dit temps li’n dono sinch cortans de
forment bell, y asò per memòria.”
Amb Antoni Puig, de Palafrugell (Pàg. 1.094):
“Vuy, als 23 de juny 1653 se’n a aportadas Antoni Puyg de Palafrugell ab carta de Francesch Barrull
dos corteras forment per compta de dit Barrull, a dit que me’l pagarà
conforma jo diria.”
Altres tractes amb palafrugellencs els va tancar amb:
Jaume Caixa, de Palafrugell, l’1 de maig de 1647 (pàg. 1.003):
“compra 6 tosinos a fira de Peratallada.” I amb en Corredor, de Palafrugell, el 17 de gener de 1653 (pàg. 1.090):“Compra 3 nodrissos.”
El comiat de Fitor
Tot jugant amb la flexibilitat que ens permet la història de saltironar en el temps i fluctuar d’un indret a un altre,
tornem amb els nuvis cap a Fitor. Han passat cinc anys des del
casament, en ple solstici d’estiu, la campana de Santa Coloma
repica alegre. Bategen en Manuel Puig Martí, fill d’en Jaume i de
la Francisca, nat el 21 de juny de 1726.
La societat d’aquella època arrossegava un llast primari en les condicions de vida, que afegit a la precarietat de mitjans
d’un lloc remot com era Fitor, es traduïa en alta mortalitat. Als
37 anys, en Manuel va enviudar de Clara Compte, filla de Pals,
i es casava en segones núpcies amb una noia de 18 anys, de
Vall-llobrega, la Maria Gafarot Costa. La parella va tenir set fills i
en van sobreviure dos nois. En Baldiri (1769) i en Josep (1772).
Amb ells continuem la història, no sense abans acomiadar-nos
d’en Jaume i la Francisca, els nostres nuvis.
En Jaume trobà la mort sobtada un dia a la Bisbal, als
61 anys, l’any 1751.Va ser atès in extremis per un cirurgià de la
vila, un tal Dr. Nunell. L’enterrament va ser el 21 d’abril a Santa
Coloma de Fitor.
El 1767, en Manuel Puig acomplia l’última voluntat de
la mare, la Francisca, de ser enterrada al convent de la Bisbal.
El rector de Fitor, mossèn Antoni Garrell el va amonestar amb
una enquesta criminal per haver omès el funeral i els tributs
d’enterrament de la mare a la parròquia de Santa Coloma. Finalment es va fer una cerimònia a Fitor, tal com va anotar el
rector en el registre:
“ ...se feren lo enterro y honras en Fitó pagant tots los drets com si
se agues enterrada en Fitó ab la assistencia dels quatre sacerdots
concorrents.”

No seria l’únic enfrontament amb el rector de Fitor,
ja que el 1780 Manuel Puig té un deute amb l’església de Santa
Coloma. L’hereu Puig deu la contribució a l’Obra de diverses
anyades sobre un mas espatllat, el Mas Vilar i les seves terres,
que també li pertanyen. El nou rector, mossèn Isidre Falló i el
batlle de Fitor, Miquel Torroella, en fan denúncia al bisbat de
Girona sota amenaça d’excomunió si en Manuel no compleix
amb el deute.
Les vivències a Can Puig encara s’allargarien algunes
generacions més. En Baldiri Puig Gafarot va continuar la nissaga d’hereus. El seu nét, Miquel Puig Pla, deixava l’empremta
familiar en el respatller d’un dels bancs de l’església de Santa
Coloma, on encara es poden veure inscrits els seus cognoms,
Puig Pla. Quatre bancs arrenglerats i amb sengles
inscripcions donen fe de quines eren les famílies cabdals de
Fitor del segle XIX: Torroella, Plaja, Cals i Puig. Poc després
començaria el declivi d’aquelles masies pairals. La plana s’erigia com alternativa de benestar i progressivament s’anirien
abandonant.
Actualment el Mas Puig, semienrunat, encara mostra reminiscències de grandesa. Les restes del celler, la gran
bassa i l’hort evoquen el seu passat ufanós. Can Puig, ara,
és propietat de la Fundació Catalunya - La Pedrera que l’ha
transformat en un Espai Natura. Esbrossat i netejat, l’entorn
fa goig. Tot passejant per les feixes esgraonades que baixen
fins a la riera de Fitor, ens situem a l’escenari de les novel·les
Margarideta i La pubilla del Mas Carbó, de Miquel Torroella;
novel·les ambientades en el Mas Puig i el Mas Ribot. Des
de la pleta de davant la casa es divisa el campanar de Santa
Coloma i ens podem imaginar aquelles masoveres escoltant
la vella campana, estrenada el 1619, anunciant les penes i
alegries d’aquell racó de món.
Recalant a Mont-ras
A començaments dels segle XIX, els Puig comencen a treure el nas a Mont-ras i ho compaginen amb estades
a Fitor. El germà de l’hereu, en Josep Puig Gafarot, es va casar
amb l’Anna Reig, una fadrina de Mont-ras, poble on va néixer
el seu primer fill, en Miquel, el 1810. Pare i fill tornarien a fer
jornal a Fitor; en alguns registres parroquials, figuren com a
treballador i llaurador respectivament. En Miquel, casat amb
la Francisca Corredor, de Sant Climent de Peralta va batejar

Esquerra: Can Puig, Fitor. En runes l’abril de 2016. Fotografia: Isabel Corominola. Dreta: Pilar Giménez Puig amb el llibre Cuentos que son historias. Rere seu cases de la urbanització Mas Roqué ocupen l’espai de la vella Horta d’en Puig. Mont-ras, abril de 2016. Fotografia: Núria Clara.

El conte “L’avi Puig”, de Cuentos que son historias, Miquel Torroella i Plaja
http://pagines.uab.cat/megalits/content/lavi-puig-conte-de-miquel-torroella-i-plaja#avipuig
Tesi doctoral “En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris
(vegueria de Girona, 1486-1730)”, de Pere Gifre Ribas, Universitat de Girona,
2009. A l’àpèndix 4 es pot llegir el Llibre “per memòria” de Pere Martí, pagès del
Mas Martí de Cassà de Pelràs. pàg. de 906 a 1102:
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7855/tpgr1de1.pdf?sequence=1
El Mas Vilar, que pertanyia als Puig, referenciat al treball “Racons oblidats de
Fitor”, de Laura Rovira
http://ies.labisbal.org/index.php/descarregues/func-startdown/46/

encarada amb el mas per llevant, era el dibuix preferit de la
Pilar, la pubilleta de Can Puig, així que va tenir llapis i paper a
les mans.
La Pilar, la més gran, recorda com ella i el seu germà, en Martí, pujaven corrent a amagar-se escales amunt quan
divisaven per aquell tram sinuós del camí Ral, la parella de la
Guàrdia Civil acostant-se cap a Can Puig. No volien ser delators del pas de les famílies gitanes que poc abans havien passat
davant l’horta, pel camí Ral, provinents del pont d’en Miques,
de Mont-ras i del Pi d’en Xana, de Sant Joan de Palamós, llocs
d’acampada d’aquella gent itinerant. Contemplar aquells nens
descalços i la faramalla que omplia la tartana atrotinada que
els feia de casa ambulant, era tot un esdeveniment per als nens
de Can Puig. La Guàrdia Civil no n’havia de saber res.
Acomiadem la història des d’una placeta d’una urbanització, on ara juguen els petits mont-rasencs del segle
XXI ben lluny d’imaginar-se el quadre que s’hi dibuixava
temps enllà amb una casa, una horta i uns noiets que guaitaven el tràfec del camí Ral. Perfila l’escena el relleu de les
Gavarres, aquest monument natural que bressola el poble a
la seva falda i que ens inspira la frase de Napoleó davant les
piràmides.Va dedicada a la família Puig de Mont-ras: “Des dels
cims de Fitor 700 anys d’història us contemplen.“ Un orgull.

Horta d’en Puig, Mont-ras. En Martí Puig batent faves amb la mula.
Juny de 1952. Fotografia: col·lecció família Puig.

Localització aproximada del Mas Vilar, de Fitor:
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2355789
El governador de Catalunya, Margarit; La Guerra dels Segadors
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0061614.xml
Can Puig pertany a la Fundació Catalunya - La Pedrera:
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/espai-natura-can-puigde-fitor
Descripció Mas Puig, de Fitor:
http://pagines.uab.cat/megalits/content/mas-puig-de-fitor
Nota: El Mas Martí, de Cassà de Pelràs, convertit en masia residencial, pertany
en l’actualitat a l’exdirigent del FC. Barcelona, Sandro Rossell.
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el seu fill, Josep, el 1856, a l’església de Santa Coloma de Fitor.
Amb en Josep Puig Corredor acomiadem el llogarret muntanyenc per iniciar una nissaga a Mont-ras amb la
seva muller, la Teresa Cordomí, de família originària de Vilafant. El matrimoni s’instal·la a Can Martorell, mas on va
néixer, el 1895, en Martí Puig Cordomí.
I en aquest punt, un revés casual ens du una paradoxa: pocs dies abans de casar-se en Martí Puig, el 21 d’octubre de 1920, amb la Pilar Simon, la núvia es va endur una
sorpresa. Amb la partida de naixement a la mà, la noia va
saber que procedia de la Casa de la Maternitat de Barcelona.
Els seus pares, els Simon, pagesos humils de Can Tantira de Vall-Llobrega, eren adoptius. El seu nom original era
Pilar Corretjoles Desert. A partir de llavors, quan a la noia li
preguntaven d’on era, la Pilar contestava: “de la Casa Gran”.
Tant el seu marit, en Martí, com ella procedien tots dos de
grans cases, valgui la diferència. I, si rellegim la història, apareix
dos segles i mig enrere, la coincidència d’una noia de cognom
Simon, servint en una masia pairal, el Mas Martí, de Cassà de
Pelràs, com la Pilar que, de joveneta, quan encara es deia Pilar
Simon Agustí, també servia en un mas benestant, a Can Pau de
Navet, del barri de la Ciutadella, de Mont-ras.
De mica en mica, ens acostem a la plana de l’Aubi
amb en Martí Puig i la Pilar Corretjoles. Un cop casats, van
establir-se al Mas Roqué (Can Nena) al carrer Torres Jonama, allà va néixer en Josep, el fill gran. Davant mateix hi havia
les antigues escoles, situades al Mas Gorgoll, i el matrimoni
s’hi va instal·lar com a masovers i guardes. Al Mas Gorgoll hi
van néixer la M. Teresa i els bessons, en Joan i la Catalina, ara
octogenaris. A pocs metres carrer avall, es llogava un maset,
tenia una horta llaminera... I els Puig s’hi van traslladar. Amb
ells, l’horta va agafar nom. A més de produir bones collites de
vianda, també hi avivaven planter per vendre als hortolans de
les rodalies.
A la dècada dels 50, en Martí va ser el jutge de pau
del municipi. El seu fill, en Joan, feia d’escolà de mossèn Frederic Tapiola i la bessona, la Catalina, anava a costura i feinejava al
mas ajudant la mare. I seran ells i els seus fills els que preservaran de l’oblit aquell pessic de poble on hi havia una horta fèrtil
i un maset encarat a llevant. Un retall per afegir a la història
de Mont-ras. Aquella casa de pagès que dominava el camí Ral
i veia apuntar la Torre Simona a migdia, és la que recorden els
fills de la Catalina Puig i d’en Francisco (Xicu) Giménez: la Pilar,
en Martí, la Teresa i la Dolors. I una altra torre, la Torre Roja,
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LA MARIA DE TOTHOM
Lluís Molinas i Falgueras

Ramat a Can Cals. Fotografia: Xavier Grañén.

Quan tenia sis o set anys vàrem anar a viure al mas
dels meus avis, al barri de l’anomenat Pont d’en Miques. Allunyat dels meus jocs amb els companys del carrer de la Caritat
de Palafrugell, on havia nascut, al Mas del Pont d’en Miques
m’hi vaig trobar desplaçat des del primer moment. No hi tenia cap amic i amb els pocs vailets de la meva edat no hi havia
gaire camaraderia. Potser per aquest motiu, de bon principi
em vaig trobar més a gust en la companyia d’una veïna –dona
d’edat força avançada– coneguda malintencionadament en
aquell barri amb l’infamant motiu de la Maria de tothom. Ignoro si aquest qualificatiu que s’aplicava a la seva persona era
degut al fet de ser amiga de tothom o per ser –en l’idioma
castellà– “la mujer de todos”. Deixem-ho córrer.
La Maria vivia en una caseta modestíssima, gairebé
al peu de la carretera. Només tenia dues habitacions. Una
cuina menjador on, separat per un envà de fusta i unes canyes, hi havia engiponat un petit habitacle que servia de cort
per a una cabra, acompanyada de quatre gàbies de conills.
També hi havia una altra habitació –modest dormitori– que
compartia amb el seu nebot, un xicot que s’havia afillat de
menut quan va perdre els seus pares.
Per enraonies d’aquell barri –a voltes embolcallades amb una bona dosi de verí femení– la Maria no s’havia
casat mai (o potser era vídua) i, segons comentaven, en
la seva llunyana joventut havia gaudit d’una vida força ale-

gre. Per a mi, però, era una persona summament amable i
afectuosa. Sempre em contava rondalles o històries quan,
sovint, l’acompanyava a buscar bolets per les pinedes de
Torrentbó. De fet va ser la Maria qui em va fer conèixer i
estimar Fitor, amb les seves immenses boscúries farcides
de misteri i de llegendes, tot explicant-me vells relats d’en
Miquel Torroella i Plaja.
He comentat abans que la Maria tenia una cabra
fermada dins d’aquella malgirbada cort, a la mateixa entrada de la casa i gairebé a tocar l’atrotinat mobiliari del
menjador. La llet que munyia servia per al consum familiar,
i si l’animaló paria un o dos cabrits, se’ls venia per ajudar
la seva minsa economia. En aquell indret no hi havia cap
casa de pagès que tingués un ramat de cabres ni molt
menys cap boc, és a dir, un mascle. D’ovelles, potser sí
que se n’engegaven moltes, però res de cabres ni de bocs.
La Maria, però, era una dona amb molt d’enginy
i sempre trobava solucions per als problemes que aquells
anys solien sovintejar pel que fa a la supervivència. Sembla
ser que un dia, tot buscant bolets pels indrets de Fitor, va fer
coneixença amb els masovers de Can Torroella, aleshores
propietat d’un metge de Madrid. Aquella bona família tenia
un ramat de cabres, amb el seu corresponent boc de bona
llei, i li van oferir els serveis sexuals del mascle per cobrir
aquella solitària cabra.

I així va ser com un dia la Maria em fa:

Amb la Rondana lligada amb una corretja, un cabasset amb unes llesques de pa amb truita i una ampolla d’aigua
vam fer via cap al cim de les Gavarres. Per aquells viaranys, la
meva infantívola imaginació volava mentre la Maria desgranava les antigues històries que l’avi Torroella va immortalitzar
per mitjà dels seus cuentos. No recordo si vàrem trobar cap
pinetell o rovelló, però el que sí recordo és que gairebé vaig
agafar un empatx amb aquelles cireres d’arboç vermelles i
dolces com una confitura.
Els masovers que aleshores manaven al Mas
Torroella –ja batejat com la Casona–, amb les seves extenses
terres, eren gent de bona mena amb un gran sentit de l’acolliment. Mentre la Rondana i el boc complien la seva missió
amatòria dins una petita cort nupcial, aquella bona gent ens
amanien un plat a taula i ens convidaven a compartir el seu
àpat, un àpat on no mancava el pa blanc, pastat a la mateixa
casa, ni els embotits de la recent matança del porc. Mentre la Maria i la mestressa mantenien llargues converses tot
esperant que el boc hagués cobert la Rondana, jo m’afegia
als jocs de la mainada dels masovers, xicots si fa o no fa de
la meva edat. Aquestes excursions es van repetir un parell
d’anys més. Aleshores era jo qui li deia a la Maria:
–Quan tornarem a Fitor amb la Rondana, Maria?
Ella em responia:
–Quan sigui el temps que pugui agafar.
Un dia, però, l’estada al casalot Torroella es va allargar massa i això va fer que retornéssim a casa de negra nit
per aquells pedregosos camins. Aprofitant que la Maria i els
masovers parlaven de les seves coses, amb els vailets ens
vàrem escapar més lluny de l’era. Ells van ser els qui em van
conduir fins a la parròquia de Santa Coloma, tot transitant
per dreceres que coneixien a bastament. Aquella primera
visió del campanar perdut enmig dels suros i les alzines va
sorprendre la meva infantil mentalitat. Per a la imaginació,
alimentada per les narracions dels tebeos de l’època, allò
esdevenia per a mi com una mena de castell medieval amb
els seus guerrers i els seus herois… Però la fantasia és una
cosa i la realitat, malauradament, n’és una altra. Tot aquell
indret es trobava en un patètic i desolat estat d’abandó. La
rectoria esbatanada i el cementiri ple de calcides, ortigues
i romegueres. Darrere l’absis, una rovellada gàbia de ferro

De tornada cap a casa, embolcallats en la foscor
de la nit, el meu cap barrinava:
–Aquest lloc feréstec i gairebé selvàtic m’ha fascinat. Algun
dia penso tornar-hi.
Varen passar els anys. La Maria ja dormia el son
dels justos –potser el tenia més merescut que no pas
aquells que l’havien bescantada–, i la Rondana era ja un
llunyà record d’una companya de jocs, gairebé com una
manyaga gosseta. Els temps havien canviat i l’anomenat
progrés ens havia fet conèixer el 600. Malgrat el seu difícil
accés, vaig voler tornar al Fitor de la meva infantesa.Aquesta vegada pel camí de Mont-ras, esquivant bassals i pedres.
Can Torroella era una patètica ombra de la seva
història; la rectoria, amb evidents senyals d’espoli, seguia
esbatanada. A l’interior de l’església al retaule de Santa Coloma li mancaven alguns fragments. La gàbia havia desaparegut i el cementiri havia patit una cruel profanació. Davant
aquell panorama l’ànima em va caure als peus.
Potser degut al record d’aquestes vivències –una
història que no és cap “cuento”– temps després em vaig engrescar a col·laborar activament amb una colla d’amics per
retornar a la parròquia de Fitor la dignitat que es mereixia.
Tot rememorant el passat afegiré –com un personal homenatge– que la Maria de tothom (mai no vaig saber
el seu cognom), persona plena de tendresa i humanitat, va
morir a mitjans dels anys cinquanta del segle passat a l’asil
de Palafrugell, oblidada per aquell nebot que havia recollit
de menut. Això ja és una altra història… Malauradament
massa freqüent en totes les èpoques.
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–Lluís, demà de bon matí en comptes d’anar a buscar bolets
per aquests rodals anirem a Fitor.Tu, jo i la Rondana –encara
recordo el nom d’aquella simpàtica cabreta–. Ens emportarem el senatxo i enfilarem cap a Fitor pel camí de Can
Bolorda i les creus d’en Maruny.

penjava de la branca d’un suro. La porta de l’església estava
tancada amb un gros forrellat, però per una de les habitacions de la rectoria vam poder accedir-hi enmig de pols i
calçobre, tot sortejant els vells bancs, testimonis de moltes
històries de Fitor. Malgrat tot, però, el vell retaule encara es
conservava amb tota la seva primitiva i modesta bellesa.

ELS LLOPS
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Anna Vigatà

015965-003, Llop encalçant una gasela de Santa Maria de Taüll, Mestre de Santa Maria de Taüll. Foto: Marta Mérida
Reproducció fotogràfica: © Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona.

Parlar d’animals avui en dia ens pot resultar relativament senzill, ja que la informació sobre els mateixos
està a l’abast de tothom, gràcies a la tasca dels estudiosos del tema o a tots aquells que fan mans i mànigues per
protegir-los. No passava el mateix en altres èpoques de la
història, en què parlar de certes espècies feia que la imaginació en configurés la forma, en no poder comprovar-ne
mai la morfologia o el sistema de vida.
A l’Edat Mitjana es creia que els animals fantàstics
existien en algun lloc, i constituïen un element molt important en l’imaginari medieval, cosa que va fer sorgir els
famosos bestiaris (llibres que recullen un conjunt d’animals
—bèsties i monstres— i n’expliquen tant la simbologia
com els atributs). Sovint, aquests animals s’han relacionat
amb virtuts i defectes, també s’han emprat per exemplificar la creació del món. El significat simbòlic, moralitzant,
fantàstic o curatiu es veu reflectit en obres d’escultura i
pintura de l’època; també es pot trobar en històries i contes que han anat passant de pares a fills.
La diferència entre home i animal va ser molt clara fins al segle XII, però en aquest moment i coincidint
amb el renaixement científic, els animals es convertiren
en metàfores, que ajudaven a explicar veritats religioses
mitjançant les faules, les quals han estat adaptades a diferents contextos i a diferents èpoques pel fet que eren prou
ambigües com per perviure en el temps.
Els ordes mendicants, durant el s. XIII van difondre
aquestes històries, emprant-les en els seus sermons, estimulant la ment del poble que les escoltava. A mesura que
avança el temps, disminueix la barrera entre homes i animals,
fins arribar al s. XV en què es representen gairebé com a
humans; això afavoreix la finalitat alliçonadora de l’individu.

En el conte La cacera del llop, Miquel Torroella Plaja ens parla de com a mitjans del segle passat, referint-se al
XVIII, hi havia molts llops a Fitor que portaven de corcoll
els pagesos dels masos de Can Puig, de Can Juanola, de Can
Cals o de Can Plaja. No hi havia dia que no sortís el llop
fent mal al bestiar i fins i tot a alguna persona.
Per a la imaginació occidental, el llop es presenta
com un dels animals més ferotges, tant és així que se l’ha
identificat amb el dimoni, possiblement per la seva ferocitat, per la crueltat o per la hipocresia. Per als nens, ha passat a simbolitzar el terror, només ens cal veure els contes
que s’han fet al voltant d’aquesta figura o les expressions
que també ha generat (Fosc com una gola de llop). Considerat com un gos salvatge, la figura sempre apareix entre
grups d’humans com un esperit temible.
Però no tot era dolent, l’esmentat animal tenia
algunes virtuts que la cultura popular havia anat transmetent de generació en generació. Així doncs, quan diu:
“...També‘m recorda que unas donas de Mont-rás que ‘ls hi
deyan las Peroleras, un dia anant a buscar una cárraga de
llenya, ne trobaren una niarada de set, sota de l’hort mateix
de casa meva, al clot dels nesplers: eran com cadells de tres
ó quatre setmanes: llavores eram à Palafrugell ahont los dugueran y ahont vingueren moltas dones á darloshi mamar,
puig deyan que donant mamar al llop, no era fácil que may
tinguessin mal als pits;...”
Aquesta part positiva es fa palesa en veure que de
l’animal se n’aprofitaven les entranyes, que un cop assecades i mòltes servien per guarir d’algunes malalties: “...Las
entranyes corresponian de dret i de fet al qui l’havia mort.”

“Sempre m’ha semblat que aquest país és
molt vell i que per sobre hi ha passat tota
classe de gent, gent errant i diversa.”
Josep Pla. El quadern gris. OC I, 89
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CONTE DE FITOR
Olga Cercós

Moltes vegades no ens creiem allò que ens diuen fins que no
ho veiem amb els nostres propis ulls. Però no tots els ulls veuen el
mateix.
La Paqui i en Joan em van ensenyar unes fotografies que havien fet a Fitor. Asseguraven que el dia que van fer les fotos no hi havia
ningú més que ells; en canvi, a les fotografies es podia veure una noia
que caminava pels voltants de la parròquia de Santa Coloma de Fitor.
Ara vestida de negre, ara vestida de blanc. Em convidaven a pujar fins
a la parròquia per veure-ho amb els meus propis ulls. Abans, però, la
Paqui em va explicar una història de feia dos-cents anys.
Conta la llegenda que Fitor era terra de contrabandistes, i
la parròquia de Santa Coloma de Fitor, un punt estratègic on els lladres feien intercanvi de mercaderies. Aquells qui enganyaven i vivien
al marge de la llei, podien ser castigats amb la mort. Els podien tallar
el cap, un cap que s’exhibiria com a avís, dins d’una gàbia penjada de
les alzines de darrere la parròquia.
Vet aquí que un dia un pagès del poble va voler fer tractes
amb un lladregot. La filla d’aquell home, en saber-ho, va seguir d’amagat el seu pare. Atreta pel perill i encuriosida per saber quina cara
faria el lladre va caminar sota la llum de la lluna plena, fins que la
mateixa lluna li va mostrar la cara d’un noi temerari. Ella tenia tretze
anys, massa petita com per poder-s’hi casar, però prou gran com per
poder-se’n enamorar.
I així van començar les escapades d’aquella noia, que es va
fer gran tot esperant que un dia aquell noi la descobrís amagada entre
els suros i els roures de la parròquia. Allò que alimentava el seu amor
era l’emoció de ser descoberta, i s’havia après de memòria els mesos
i dies en els quals el jove es deixava veure.
Una nit, però, el va descobrir festejant amb una noia. Empesa
per la ràbia, va jurar que el delataria i aconseguiria que el seu cap pengés d’una d’aquelles gàbies sinistres. Així ho va pensar i així ho va perpetrar. Quan la noia va contemplar aquell rostre sense vida, li va dir
tot allò que mai no s’havia atrevit a dir. El seu monòleg avançava amb
paraules inconnexes i va embogir amb el seu propi discurs. Aquella
ànima en pena va resseguir els contorns de la parròquia, els corriols
del bosc... per darrera vegada. Buida d’esma, es va treure la vida.
Amb un grup de fotògrafs vam pujar fins a Fitor, aquest agost
passat, a retratar l’ànima de Fitor. Les fotografies que teniu aquí al
costat són el resultat d’aquella trobada paranormal, abans que sortís
el sol.
I si voleu llegendes de les bones, llegiu: El poble dels Centfocs. Llegendes
de les Gavarres de Xavier Cortadellas. Ed. Sidillà, 2011

Fotografia superior: Joan Quirós. Fotografia inferior: Paqui Téllez.

Foto i text Joan Grañén. Juliol 1963.
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PEIXOS
JOAN
MIQUEL
C/Torres Jonama, 53. Mont-ras
Mercat Municipal de Palafrugell
Tot tipus de peix de costa i marisc
per encàrrec. Tel. 686 41 53 97
Obert matí i tarda

QUATRE ARBUSTOS
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Àgata Roca

Abans de descriure aquests arbustos dels voltants
de Fitor: l’arboç, l’argelaga i el llentiscle, hem de tenir present el canvi radical que aquest paratge ha fet en uns tres
anys: ha passat de ser una zona boscosa i parcialment abandonada a un gran espai cuidat i rendible.
Per una part, animats pel romanticisme, trobem a faltar la natura verge, la sorpresa de trobar flors i bolets desconeguts, camins embardissats intransitables, arbusts dels quals
no sabem el nom, lianes embolicant-los i el perill de foc.

Segons la mitologia grega, de la sang del gegant
Gerió, mort per Hèrcules, en va brotar el primer arboç.
Aquest origen mitològic concorda amb la facilitat que té
l’arbre de rebrotar després d’un incendi o una tala.
Aquesta vitalitat, sumada al fet que les fulles són
sempre verdes, el fa símbol de la immortalitat. D’aquí ve
que els romans el fessin servir en els funerals.

Per una altra part, trobem que els responsables
d’aquests canvis, han donat rellevància al paratge més enllà
de la vegetació i dels camins.

Nom científic: ulex parviflorus

I nosaltres descriurem el paisatge de Fitor. Comencem per l’arboç, l’argelaga i el llentiscle.

L’argelaga és un arbust molt espinós, de fulles petites de 4 a 8 mm i flors grogues que apareixen entre el
mes de febrer i el d’abril. Sovint estan envoltades d’abelles
que pol·linitzen les flors. És un goig anar observant com es
mouen i van picant de flor en flor. El fruit —un llegum de
pocs centímetres— arriba a la tardor.

Nom científic: arbutus unedo
Col·loquial: arboç, arbocer.
L’arboç és un arbust que pot arribar a fer-se arbre
i es reconeix per l’escorça vermellosa i les fulles de marge
serrat. Els fruits són esfèrics, vermells i, quan són madurs,
comestibles i dolços. Tarden tot un any a madurar i conviuen amb les flors de l’any següent. Les flors són blanques
i en forma de campana i apareixen entre setembre i octubre. Dels fruits se’n pot fer melmelada i, si es deixen fermentar, en surt una beguda alcohòlica semblant a la sidra.
La fusta és un bon combustible i produeix carbó vegetal de
bona qualitat.

Col·loquial: argelaga, gatosa blanca.

Nom científic: genista scorpius
Col·loquial: argelaga negra.
L’argelaga negra és un arbust molt espinós, de fulles simples i petites flors grogues agrup
ades en ramells. A diferència de l’Ulex parviflorus és un arbust molt ramificat i d’un to verd grisenc: d’aquí li ve el nom
d’argelaga negra. Les fulles són simples, de 4 a 8 mm de llargada i molt escasses. Les argelagues seques es cremen el dia
de la matança del porc i hi socarrimen els pèls de l’animal
acabat de matar.

Nom científic: pistacia lentiscus
Col·loquial: llentiscle, mata, matissa.
El llentiscleté flors mascle i flors femella que
neixen en individus diferents i formen raïms petits a l’axil·la de les fulles. Les flors no tenen pètals, però les mascle
tenen 5 petits sèpals i 5 estams rogencs.
Flor de l’arboç. Fotografies: César Gil.
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Fruit de l’arboç

Llentiscle

La planta floreix de març a maig. El fruit és esfèric
i d’uns 5 mm de diàmetre. Quan és verd és de color roig i a
mesura que va madurant es torna negre. Les fulles són perennes, dures, lluents i agrupades. El nombre varia entre 6 i
12 i sovint resulta que els folíols són parasitats per una agalla
de color roig amb una forma semblant a una fava. Les fulles
verdes del llentiscle desprenen una olor que envaeix tota la
casa. El llentiscle viu normalment en climes mediterranis i
quan fa fred les fulles agafen tonalitats blaves i vermelles.

Nom científic: pistacia vera

La saba que generen s’anomena màstic i s’utilitza
per a la producció d’una goma i un làtex molt aromàtic. A
l’antiguitat s’usava com a goma de mastegar i actualment en
aplicacions d’ortodòncia, per a la fabricació de vernissos, pastisseria i licors. El màstic es recull fent unes incisions al tronc i
a les branques més gruixudes, se sol fer a l’agost i al setembre.
A Grècia es fan uns licors anomenats Mastika (Mastichato
Chiou).
Per desconeixement, els conqueridors cristians no
van conservar els peus mascles i com que no van fer fruit, van
ser arrencats.
Gatosa negra

Col·loquial: festuc o pistatxer. 		
El festuc o pistatxer té el mateix origen que el llentiscle:
fulles caduques de 10 a 20 cm de llarg, plantes masculines
i femenines que arriben als 10 metres d’alçada, fruits vermellosos de forma ovoide, una sola llavor comestible, fan
molta flaire i el seu creixement és molt lent.
Es cultiva a les regions muntanyoses de l´Àsia
Central i ja s’ha començat a fer a la província de Lleida. El
nom en grec és pistákion, en àrab fustaq i en italià pistacchio. Paral·lelament, a Grècia es fa una beguda espirituosa,
barreja d’alcohols aromatitzats per destil·lació i una resina
procedent del llentiscle.

Nosaltres ens continuem emocionant
en passejar pels entorns de Fitor,
flairant-los i gaudint-ne.

A FITOR
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Josep M. Farreró

Prats de Can Puig. Fotografies: Xavier Grañén.
Emplacem la sortida a la creu del padró de l’església de Mont-ras. Bé, per ser precisos, a la pilastra del pedró,
perquè la creu ha desaparegut per tercera vegada. Un lloc
privilegiat, aquest, per observar el corredor de Palafrugell,
les urbanitzacions Gregal, Mas Solei, Mas Roqué i la Granota,
així com la serralada Litoral amb el massís de Begur; darrere
nostre els contraforts orientals de les Gavarres amb el puig
Cucala vetllant el poble.
Baixem les escales, creuem el carrer Major i pel
costat de Can Vidal seguim pel carrer Pujada al Bosc fins accedir al carrer de la Font, davant de Cal Mariner. Continuem
per aquest fins a la cruïlla del carrer de la Font del Rei, al
final del qual, després de passar pel costat de Can Burjats,
creuarem la riera de Torrentbó. A mà esquerra, s’hi localitza
la font del Rei, de la qual malauradament no raja gens d’aigua.
Seguim per un corriol a l’esquerra fins arribar a Can Bolorda. El pas del temps i l’abandó de la casa han fet els seus
estralls, la naturalesa és implacable i es va menjant els murs
que encara queden dempeus. Arribats en aquest punt, prenem el camí de la dreta fins arribar a una cruïlla senyalitzada
i seguim amunt en direcció a Fitor; ara observem la vegetació típica mediterrània: bruc, arboç, gatosa, arítjol, xuclamel,
pi, suro, estepa…
Si estem atents i predisposats a deixar córrer la
imaginació, a més de sentir les nostres passes i el batec del

nostre cor, sentirem el soroll dels bosquetans que lliguen
feixines de bruc per portar-les als forns de pa, de calç o de
rajoles. Sentirem, també, les colles de peladors que apilen
les pannes mentre conversen sobre el temps, les picades de
reveixins o el preu de les fesoles. Percebrem els cops de destral dels llenyataires i flairarem la ferum d’alguna carbonera
d’on sortirà el carbó i el carbonet per a fogons i brasers. Ens
arribarà el catric-catrac d’una carreta carregada de farratge
o rama per al bestiar i estirada per un parell de bous; els
cops de magall d’algun rabassaire que s’esforça per vendre
les rabasses per fer pipes o carbó de qualitat.
La cultura del carbó l’hem heretat dels nostres
avantpassats i val la pena de vetllar per la seva recuperació.
Són d’admirar iniciatives com el Projecte carbó d’Ardenya
i Gavarres on amb unes carboneres metàl·liques s’elabora
carbó vegetal de qualitat amb llenya de bruc, alzina i arboç.
També és una gran iniciativa l’activitat didàctica que es desenvolupa cada tardor a Sant Climent de Peralta (Forallac)
amb la carbonera.
A mitja pujada observem una senyalització (pedra
amb logotip groc) per anar al dolmen d’en Botey, que és un xic
de mal trobar. La següent senyalització permet visitar el dolmen de l’Estanyet, situat en un lloc enturonat i força ben conservat, amb una entrada orientada al sud-est. Els arqueòlegs
dedueixen que foren construïts entre el 2700 i el 2200 aC.
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per la font del Rei i Can Bolorda

Retornant a la pista, continuem fins a trobar el
camí de Fitor pròpiament dit. Passarem per davant de la barraca d’en Torroella, les planes de l’Estanyet i el saplà de les
Bruixes. Arribats al pla de Descàrrec, just darrere del rètol
“Vall-llobrega-Mas Cabrer” hi trobem un corriolet mig amagat per on farem drecera per trobar un altre cop el camí de Fitor fins que copsem el rètol de camí Ral que ens deixarà davant
la plàcida esplanada de l’església de Santa Coloma de Fitor.
De tornada, prenem el camí de Can Puig (Fundació
Catalunya-La Pedrera). Al cap de poca estona veurem el que
queda d’una de les millors cases del rodal. Molts d’aquests
masos abandonats fa anys han sofert l’espoliació continuada.
Quan veig un mas enrunat em ve un calfred estrany que
miro de compensar imaginant-me el que en temps pretèrits
devia ser una casa com aquella: les criades amunt i avall, els
mossos preparant-se per anar al tros, el pastor reunint les
ovelles amb l’ajuda dels gossos d’atura i dirigint-se al sotabosc on trobarà l’herba més fresca, el bouer ajustant la
palla a l’estable, el porcater rumiant on trobarà les glans més
grosses per anar a pasturar, l’àvia vigilant i cuidant la quitxalla
i les dones de la casa feinejant a l’hort, tallant llenya, fent la
bugada, preparant el menjar per a tanta gent i pastant i coent
el pa per a la setmana. Al capvespre, asseguts a l’escó de la
llar de foc, escoltant rondalles mentre a fora bufa la tramuntana… Quina nostàlgia!
Ens dirigim altre cop al camí de Fitor (a la drecera anterior) i refem el camí fins arribar a la cruïlla del Mas
Bolorda. Una vegada aquí seguirem la pista de l’esquerra,
passant per la barraca del Rei i, retornant per les mateixes
passes, a l’església de Mont-ras.
Els últims pensaments… s’esvaeixen amb el tràfec
de la vida moderna.
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Salut i cames!
Paratge de la font del Rei
Porxo de Can Puig

FITOR VIST DES DE DINS
Joan Botey i Serra

Can Plaja. Fotografies: Xavier Grañén.
Al llarg de la història el territori s’adapta al seu ús,
i no hi ha cosa que canviï més que un territori. Al contrari,
la societat humana ho percep com una foto fixa. Quan un
ha vist un bosc d’una manera es pensa que aquella fesomia
és eterna.
Tot ve de la petitesa del cicle humà en comparació amb el cicle vegetal i la successió d’espècies, on una
prepara l’expansió de la següent. Un bosc de pins o resinoses és un cicle que no té més de 100 anys, a casa nostra,
però al seu redós i ombra ja han nascut les frondoses que
faran un nou cicle de més de 200 anys al seu darrere. En
una interrupció traumàtica d’aquests cicles, les resinoses
tornen a començar.

En qualsevol territori, el bosc és la manifestació
més completa i acollidora de la vida que es pot donar,
perquè és el guardià de l’aigua. I atreure, processar i emmagatzemar l’aigua és una comesa que a casa nostra no pot
fer el bosc tot sol, necessita de la gestió humana, perquè
l’aigua al clima mediterrani és també el factor limitant del
creixement i, si ho deixem créixer tot alhora, eixuguem el
territori. Cal escollir les espècies i el nombre de peus que
volem i eliminar les altres, donant-hi un ús.
Per això el nostre bosc fou durant els darrers 20
segles, un gran productor d’energia, en forma de carbó,
llenya i feixines. Aquesta producció era la vida de les suredes que quedaven. I l’aigua anava als nivells freàtics, fonts i
rieres oferint vida al territori.
Viure en un lloc on la teva activitat genera la vida,
mitjançant la gestió de l’aigua i els productes forestals, és
d’una satisfacció psicològica tan intensa que es fa difícil
d’explicar. Les masies de Fitor es van abandonar pràcticament al 1965. I encara ara, al cap de 50 anys, són els habitants que en resten vius, els grans supporters d’aquesta vida
idíl·lica.
Sembla que la resta de mortals, urbanitesenclaustrats
en ciutats, viles, poblets i urbanitzacions, comerciant amb tot
el possible i impossible, no ho poden comprendre.
Can Plaja. Fotografia: Joan Grañén.

Per gaudir d’un territori viu i silenciós, el fan servir com a vàlvula de descompressió de la seva feina o com
a esport de risc, ara tan de moda, o circulant-hi a tot drap
en sorolloses motos, quads o tot terrenys, però són incapaços de generar-hi vida. Ans al contrari, creen una gran
erosió i, amb el fort soroll, fan difícil que s’hi desenvolupi
una vida plàcida. Exceptuant honroses activitats d’excursionisme, l’ús social és desenfrenat i en camí de massificació. Qui és l’encarregat de gestionar l’ús social de terrenys
privats?
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Amb innovació forestal adequada al segle XXI i
masies que en puguin viure, especialment en base al mercat del suro i de l’energia, així com al turisme de minories,
Fitor, no tan sols pot sobreviure, sinó que pot conservar
boscos vius en creixement, amb llocs idíl·lics i una riquesa
arqueològica manifesta. Però cal coresponsabilitzar la societat que en fa ús, explicar que la vida al bosc mediterrani
és fràgil, mentalitzar-la que l’espai és privat i deixar que
els seus propietaris en gestionin l’ús social per evitar-ne
la massificació i l’ús desenfrenat. Per això ja hem creat un
web per estimular-ho.

www.finca-fitor.com. Consulteu-lo.
Interior de forn de rajols a Can Plaja
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UNA DE CAÇADORS
Pilar Giménez

Can Torroella. Fotografia: Xavier Grañén.

Avui, un dia de primavera, em trobo amb l’Àngel
Espada al seu despatx de la ferreteria que regenta a Palafrugell, però no parlarem de ferros ni altres estris relacionats amb el negoci familiar, ens explicarà com una gent
d’una població mitjanament gran es va enamorar d’un indret al mig de les Gavarres: Fitor.

nir l’edat per seguir son pare.Tres anys més tard s’assabenta que es ven Can Torroella, després d’unes negociacions
compra el mas i hi va fent restauracions, a poc a poc. Les
caceres i les xefles amb els amics continuen, s’hi van arribar
a reunir entre 60 i 70 persones.

Tot va començar perquè el seu pare, en Miquel,
persona molt coneguda i estimada al poble, tenia una afició: la cacera. Solia caçar conills, perdius, becades i altres
peces de caça menor pels boscos de Torrent i Sant Mori.
Uns amics que anaven a la cacera del senglar el van anar
engrescant i així, els anys 80, va començar a pujar a Fitor
amb ells fins acabar sent el cap de colla.

nistrar els gossos. Molta gent dels voltants anava a veure’ls

Una de les tradicions de les colles es l’àpat, esmorzar o dinar, i com que sol fer fred, una bona foguera i animades converses. A Fitor es van trobar que Can
Torroella estava força abandonat i tenia les portes obertes,
tothom s’hi refugiava. Els caçadors van fer-hi una llar de foc
en un porxo que hi havia al pati i s’hi escalfaven i menjaven.
Cap al 1986, el pare lloga Cal Carrony per tenir
més confort i seguretat. Així és com comença a pujar-hi
amb els fills, el noi ja es mirava aquells homes i esperava te-

Hi va fer un tancat per a porcs senglars, per ensiamb la mainada: “Era tota una atracció!”, però després de
deu anys en va arribar a tenir tants que un dia els forestals
li van demanar de treure’ls, i així ho va fer.
Els anys 90, l’Àngel acaba els estudis i agafa la direcció del negoci i el seu pare cada cop baixa menys a la
civilització, com diu ell, i s’instal·la al mig de les muntanyes,
on fa llargues passejades i continua la restauració del mas.
El 2005 es jubila i continua amb les obres i gaudint dels
amics i dels boscos fins a la seva mort.
Es va convertir en tradició fer-hi totes les trobades familiars. Com a anècdota, que per sort no va tenir
conseqüències per a cap d’ells, m’explica que un dia en què
es trobava tota la família per fer-hi una celebració, en voler
obrir la porta, no podien: havia baixat tot un tros de casa.

porada era tot un èxit perquè n’hi havia pocs; en canvi, ara, se’n
poden caçar 9 en un dia i a vegades s’han de fer batudes programades per tal de disminuir-ne la població, ja que s’acosten
perillosament a les zones habitades. De fet, em comenta que on
hi ha senglars no hi ha altra caça, perquè ho arrasen tot.

Tornant a la cacera i amb l’Àngel, a ell li agrada caçar
becades i perdius, però com que el que més abunda són els
porcs, i els companys troben a faltar les caceres passades, el
convencen perquè sigui el nou cap de colla. Decideix llogar el
Mas Petit de Can Plaja, al qual fa unes obres amb l’ajuda dels
companys i el comparteixen tota la colla. Com diu ell, és una
mica casa de tots.

Aquesta és una de les històries contemporànies de
Fitor. Fa ja molts anys la gent d’allà dalt baixaven a la plana
per treballar i ara aquelles grans cases pairals, plenes d’història, recuperen el seu esplendor gràcies a persones que
queden encisades d’aquells paratges i les preserven de convertir-se en runes, com ha passat amb alguns masos.

Surten a caçar els dilluns i dissabtes; els diumenges
diu que hi ha massa gent per aquelles muntanyes i podria ser
perillós, ja que per a la cacera del senglar cal tallar camins i
fer una bona senyalització per evitar accidents, encara que
a vegades costa que la gent en faci cas. Reconeix que cada
cop s’està més conscienciat que cal reduir la proliferació
d’aquests animals, la barreja que es va dur a terme amb truges
d’engreix fa que ara les femelles pareixin entre 7 i 10 cries.
El fet que hi hagi tants porcs també ha canviat el tarannà de les colles, abans hi havia una gran rivalitat entre elles
i ara tots són amics. Anys enrere matar 8 senglars en una tem-

NINOTAIRE

Miquel Espada i el seu pare. Fotografia: família Espada.
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Can Torroella ha passat a mans de la filla d’en Miquel,
la Sílvia, que també ha acabat enamorada de Fitor i que, després d’unes obres d’adequació, l’ha convertit en una luxosa
casa dedicada al turisme d’alt standing, per a qui vulgui gaudir
de tranquil·litat i natura en un lloc privilegiat.
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MIQUEL ROS
Palafrugellenc i ninotaire, en el record.
Martí Sabrià

Fotografia: Paco Dalmau
Els meus primers records d’en Miquel són de la
meva infantesa, quan anava a col·legi a Can Fargas i passava
per davant de casa seva, on el seu pare feia de sabater i alguna vegada amb la mare ens aturàvem a recollir les meves sabates esparracades de jugar a pilota, que el pare Ros procurava
apedaçar perquè arribessin a final de curs. En alguna ocasió que
coincidia que hi havia en Miquel, em deien:“Veus en Miquel? Juga
molt bé a futbol, però també és un bon estudiant...”

pressa per omplir el pap i al final amb alegria i mandra, la
gent traspua autenticitat.

Durant molts anys, i a banda de trobar-lo pel carrer
i ser un conegut i saludat, el vaig anar tractant; molt més els
darrers anys, quan va començar la relació amb la Cati Piera.
L’havia anat seguint a la revista i al Crònica d’un any, però havíem xerrat poc. Podia intuir la seva ironia, el seu sentit crític
i fins i tot el seu caràcter palafrugellenc, sorneguer i foteta.

Fou en un d’aquests àpats on li vaig proposar col·laborar
amb La Torre Ferrera. No va fer falta insistir gens, fou un sí
sense condicions i va complir escrupolosament i puntual fins
al darrer número del Nadal passat, interpretant sempre amb
ironia i agosarament el tema de la revista.

En aquests darrers anys és quan hem anat coincidint, quasi sempre al voltant d’una taula, amb molta gent
i molta conversa. Poble, política, futbol i dones, temes
recurrents i de polèmica assegurada. La taula és el millor lloc
per descobrir el caràcter de la gent. Al principi amb gana i

I aquest Miquel, que he conegut entre plats i copes,
era un personatge culte i documentat, de tarannà obert i
esperit crític, tal i com transmetia en els seus acudits. Amant
d’aquest país, del més feréstec i menys transitat però també
del cultivat i polit, del de ploma i pinzell, del de forquilla i
ganivet, del d’ironia i sarcasme, del de seny i del de rauxa.

La gent que fem la revista, i diria que la gent de
Mont-ras en general, t’estarem sempre agraïts. Nosaltres
hem perdut un bon ninotaire, però els teus dibuixos quedaran per sempre a la petita història de La Torre Ferrera.

Bon viatge, Miquel, i gràcies per tot.
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En Miquel Ros il·lustrava el tema de la pagesia en el número 1, de juliol de 2008. Amb aquesta imatge volem recordar qui va ser el
nostre ninotaire des dels inicis de la revista.
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MENÚ DIARI:
De dilluns a divendres, menú de migdia: 20 €

El Restaurant El Far ofereix el seu menú de migdia per només 20 euros.
Gaudeixi, de les millors vistes al mar, d’un ambient íntim i elegant i d’una
cuina excel-lent. També vosté es sentirà a prop del cel.
Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc. Palafrugell
Reserves al: 972 301 639 - restaurant@elfar.net - www.hotelelfar.com

Pilar Giménez

Ingredients
2 perdius, 1 col, 2 cebes, 1 cullerada de tomata, aigua, farina, oli, sal i pebre.
Per a la picada, 1 llesqueta de pa, 4 o 5 grans d’all, ametlles torrades.
Unes fulles de llor, una branqueta de farigola, que pot ser optatiu.

Elaboració
Poseu l’oli a la cassola i fregiu-hi la llesqueta de pa i els grans d’all, quan sigui tot daurat ho reserveu per fer la picada.
A la mateixa cassola i amb l’oli perfumat, poseu-hi les perdius tallades a quarts i prèviament salpebrades; rostiu-les fins que
quedin ben rosses, reserveu-les i en el mateix oli sofregiu-hi les cebes tallades. Quan agafin un color torrat afegiu-hi la tomata,
deixeu-la coure uns minuts i poseu-hi les perdius i aigua fins que gairebé les cobreixi.
Ara és el moment de posar-hi les herbes que més us agradin.
Feu una picada amb la torradeta, els alls i les ametlles, podreu afegir-la a les perdius quan siguin a mitja cocció, deixeu que facin
xup-xup fins que siguin cuites.
Mentrestant, separeu les fulles de col i traieu-ne el caluix, poseu-les a bullir amb una mica de sal, no han de coure gaire, ja que
han de quedar enteres per poder fer els farcellets. Les escorreu bé i les enrotlleu per fer els farcellets, enfarineu-les i fregiu-les.
Afegiu-les a la cassola quan faltin uns quinze minuts perquè siguin cuites les perdius.

I... a gaudir-ne!
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PERDIU A LA COL
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Parlem d’aquests ingredients
La perdiu

La col

Aquesta au forma part de la fauna de casa nostra. Té un plomatge molt vistós, el bec i les potes vermelles i una cua molt
petita. S’alimenta de llavors, insectes, herbes i fruits que troba
preferentment a prop dels sembrats, on el mascle fa el niu i la
femella posa els ous.

Què us en diré, de la col i de les seves varietats? Tots la coneixem, és típica del horts a l’hivern a les nostres contrades,
però actualment en tenim tot l’any. La col ja la consumien els
grecs i van ser ells qui, a més, en descobriren les propietats
medicinals. És rica en vitamines i minerals i té molta fibra.

La perdiu corre molt de pressa i fa molta fressa quan aixeca el
vol, que no sol ser gaire llarg. És molt apreciada pels caçadors
i també per qui l’ha de cuinar, ja que és un plat de festa i hom
s’hi pot lluir.

Aquesta verdura és molt interessant en l’àmbit gastronòmic,
en podem gaudir crua, bullida, fregida o guisada acompanyant
diferents preparacions.

Aquests productes tenen moltes dites en la cultura popular i
us en faré un tastet:

Fer com la perdiu, tan aviat plora com riu.
Prendre garsa per perdiu no fa viu.
Qui té el cor de perdiu, tot ho xerra, tot ho diu.
Marejar la perdiu.
A l’estiu, la perdiu xiula i canta dins del niu.
Quan no és per naps, és per cols.
Ésser una olla de cols.

Aquest plat l’han cedit, molt amablement,
per a La Torre Ferrera, la Lola Portell i en
Josep Mitjanes, que ja fa unes dècades són
veïns de Mont-ras.
M’expliquen que és una manera tradicional de coure la perdiu i que no podia faltar
a l’àpat de la festa major del seu poble, les
Olives, al terme de Garrigoles.
En Josep gaudia anant a caçar perdius, diu
que va deixar d’anar-hi quan les perdius
començaren a córrer més que ell.
Lola Portell i Josep Mitjanes

En Salvador, amb ulleres, en Siso amb gorra i en Josep Mitjanes.

REPARACIÓ INTEGRAL DE L’AUTOMÒBIL
Serveis:
Alarmes. Equips de música. Especialistes en aire condicionat. Diagnosi de frens/suspensions. Preparació de l’automòbil per passar les revisions de la ITV. Bobinatges. Injecció electrònica. Obtenció de tot
tipus de peces de recanvi.
Lloguer:
Jardineria. Bombes. Construcció. Pintura. Compactació. Martells. Grups electrònics.
Compressors. Metall. Neteja. Fusteria. Màquines.

VENDA DE MAQUINÀRIA, LLOGUER I REPARACIÓ
JARDINERIA, FORESTAL, HORTA I CONSTRUCCIÓ
SERVEI DE LLIURAMENT I RECOLLIDA A DOMICILI
•
•
•
•

Tenim una àmplia experiència en el sector.
Assessorem i busquem la millor eina per a cada treball, tant a empreses com a particulars.
Us oferim servei propi de reparació i manteniment, recanvis i accessoris.
Tota la maquinària surt provada i a punt per ser utilitzada.

INSTAL·LADOR
CERTIFICAT
PARROT
C/ Terme, 30 ESCLANYÀ (Girona)
tlf.: 972 611 953 Fax: 972 303 389
www.joanandreu.cat / e-mail: tallerjoanandreu@gmail.com

L’únic que no canvia mai és la necessitat de canviar
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A CaixaBank fa més de 100 anys que canviem constantment.
Ens preguntem com són les coses i com haurien de ser en un futur.
Aquest afany per anar més enllà, per anticipar-nos al canvi, ens ha fet
esdevenir un dels bancs més innovadors del món.
Un banc que va un pas més endavant.
I en això, no canviarem.

