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Un lloc on viure
Emigrar a l’Empordà
El camí dels passos perduts
Bon viatge, neretes!

DESEMBRE 2018

GENER 2019

A partir de dijous 6

Sala Polivalent Ajuntament
XV Mostra de Pessebres i Diorames
Horari d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Obert tots els dies
Organitza: Amics del Pessebre del Baix Empordà
Dins la mateixa mostra de Pessebres i Diorames hi
haurà l’Exposició de postals del 1r Concurs de
postals de Nadal fetes pels alumnes de l’Escola
Torres Jonama de Mont-ras

Diumenge 16

A les 10 h al Camp Municipal d’Esports
IX Torneig de Nadal de Bitlles Catalanes
A favor de La Marató TV3
Organitza: Els Cremats
A les 11:30 h a l’Església de St. Esteve de Mont-ras
Cantada Solidària de la Coral els Reﬁlets de l’Escola
Torres Jonama de Mont-ras. A favor de La Marató TV3

Dimecres 19

A les 17:30 h a la Biblioteca Municipal
ContaContes “Quan arriba Nadal”
amb País de Xauxa

Diumenge 23

A les 18 h al Pavelló Poliesportiu Municipal
Gran Quina del Pagès i la Pagesa
Organitza: ACRM

Dilluns 24

A les 19 h a l’Església de St. Esteve de Mont-ras
Missa del Gall cantada per la Coral Parroquial
de St. Esteve de Mont-ras

Dissabte 29

Sala Polivalent Ajuntament
Nit del Pessebre. A les 22 h concert amb duet
de versions Black Soul
Portes obertes ﬁns a la 1 de la matinada.

Divendres 4
A les 16:30 h a la Biblioteca
Municipal
Taller de fanalets

Dissabte 5

A les 17:30 h
CAVALCADA DE SSMM REIS MAGS D’ORIENT pels

carrers: (Mestral, Xaloc, Tramuntana, Ricard Viladesau,
Mestre Sirés, Camí Ral, Tramuntana, Magraners, Torres
Jonama, Granota, Ermedàs, Daró, Fluvià, Onyar, Riu Terri,
Carrilet, Torres Jonama, Major i Església). Tots els caramels
són sense gluten.

A les 18 h plaça de l’Església
Campament Reial i Arribada de
SSMM ELS REIS MAGS D’ORIENT

Diumenge 13

A les 19 h a la Sala Polivalent Ajuntament
Cloenda de la XV Mostra de Pessebre i Diorames
Visita en hores concertades ﬁns el 3 de febrer de 2019

Diumenge 20

A les 11:15 h a la Plaça de l’Església
Benedicció d’animals de Sant Antoni
Notes: Si algun nen està malalt podrà trucar a l’Ajuntament per
rebre la visita dels Reis Mags a casa seva. L’Organització es
reserva el dret de modiﬁcar qualsevol acte per causes alienes a la
seva voluntat. A tots els actes hi haurà un punt de recollida a favor
de la Creu Roja.
Organitza: AJUNTAMENT DE MONT-RAS

Col·laboren: DIPUTACIÓ DE GIRONA, ACRM,

CORAL PARROQUIAL SANT ESTEVE DE MONT-RAS,
AMICS DELS PESSEBRES DEL BAIX EMPORDÀ,
CLUB DE BITLLES ELS CREMATS,

CORAL ELS REFILETS DE L’ESCOLA TORRES JONAMA
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Tots som immigrants
Les dates de Nadal conviden a la reflexió i a la solidaritat, però cada vegada més aquestes actituds semblen una
simple argúcia que amaga una trista realitat. A Europa (i també
al continent americà amb els casos dels USA i el Brasil) s’imposen de manera preocupant els partits d’extrema dreta, sovint a
la ratlla o més enllà del feixisme més perillós.
No vull pensar que tots els que impulsen aquestes polítiques són doctorands de la Universitat Juan Carlos I (dels que
no van mai a classe) i que per això no s’han adonat que tots som
immigrants.
Qui va poblar Europa? No hi havia ningú a l’anomenat
nou món quan van arribar els exèrcits dels reis de l’Espanya acabada de constituir? Qui ens va ajudar a fer gran la Catalunya de
la postguerra? Quin cognom tenen la major part de la gent de
Mont-ras?
No calen gaires doctorands per veure que el trànsit
de persones d’un indret a l’altre ha estat constant al llarg de la
història. Ara, amb moltes més facilitats per viatjar, aquest trànsit no s’atura ni a casa nostra, perquè no sempre té al darrere
raons de supervivència o de millora econòmica. En ocasions els
canvis de residència i de país tenen altres motivacions.
Per això en aquest número de La Torre Ferrera ens
volem fixar especialment en algunes persones nascudes o crescudes a Mont-ras que ara tenen la seva residència i la seva vida
en indrets llunyans.
I, naturalment, també volem agrair-vos, lectors, la
vostra complicitat amb la revista del poble i desitjar-vos unes
molt bones festes de Nadal.
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A tothom, molta salut i llibertat!

Impressió:

Gràfiques Trema. Arbúcies

Dipòsit legal:
GI.1386/2007

Amb la col·laboració de:

Diputació de Girona
Ajuntament de Mont-ras
Arxiu Municipal de Palafrugell

Correcció:

Marta Padrós
La revista es reparteix gratuïtament a tots els domicilis
del municipi. Si algun veí no la rep o algú no resident o
un organisme vol rebre-la habitualment, pot posar-se en
contacte amb nosaltres per correu electrònic.
Aquesta publicació no comparteix necessàriament les
opinions signades pels col·laboradors.

SUMARI
Un lloc on viure. 4
Emigrar de l’Empordà. 9
De Mont-ras al món. 11
El camí dels passos perduts. 22
De Vall-llobrega a l’Església Vella de Sant Mateu. 31
Bon viatge, neretes! 33
El rossinyol i l’oreneta. 35
Ninotaires. 37
Gastronomia. 39

3
La Torre FERRERA XXII

Viu el Nadal a
Mont-ras

Edita:

UN LLOC ON VIURE

5

Els darrers anys molts pobles del nostre entorn
estan fent visibles uns migrants que varen marxar al
continent americà o a l’illa de Cuba, hi varen fer fortuna i en tornar deixaren un llegat arquitectònic i filantròpic important; es tracta dels indians. Durant el segle
XIX un nombre indeterminat de catalans van deixar el
Principat per anar a Amèrica buscant una vida millor.
Les dificultats per sobreviure i tenir una vida digna
en molts del pobles de les nostres contrades eren un
factor important, però les notícies d’altres emigrants
explicant les bonances de la vida més enllà de l’Atlàntic també foren clau, un motiu que pesava molt en la
decisió. A meitat del segle XIX molts joves, fins i tot
adolescents, i no tan joves, embarcaren cap a Amèrica. Tenien en comú que tots havien après un ofici (com
a mínim ho feien constar), i no veien com millorar la
seva situació a casa nostra; bàsicament eren sabaters,
escrivents, fusters, especialistes en treball del suro, etc.
Per aconseguir el passaport era requisit imprescindible el pagament de la caució, l’aval pel qual s’assegurava la compra d’un substitut en cas de ser cridat a

l’exèrcit. Calia també un certificat expedit per l’Ajuntament fent constar el destí, l’avalador, la descripció física i l’ofici de l’emigrant. El propòsit del viatge no tenia
dubte, però la burocràcia del moment feia obligatori
confessar-ho per escrit, i és per això que la majoria consignaren que marxaven “para alcanzar la fortuna”, “para
mejorar la vida”… el que amb el temps es va conèixer
com: anar a fer les Amèriques.
No era fill de Mont-ras, però sí que hi ha deixat
petjada Josep Torres Jonama, un dels indians més reconeguts, que amb vint anys va deixar el negoci familiar a
Palafrugell per traslladar-se a Nova York buscant millorar la seva situació personal i econòmica. Ho va aconseguir. Una part important del seu llegat va anar a parar
a l’Ajuntament de Palafrugell i no va oblidar contribuir
a la millora de l’ensenyament públic amb la construcció
de les escoles a Palafrugell, Pals, Regencós i Mont-ras
durant la dècada dels anys vint del segle passat.

Carme Güell i Mercè Català

Fer les Amèriques des de Mont-ras
Fer les Amèriques no comportava la mateixa

Si busquem el significat de migració trobarem
que és el desplaçament de persones d’un lloc a l’altre,
amb canvi de residència. Els motius pels quals les persones migren són molt diversos i s’han repetit al llarg de la
història.
Són coneguts els moviments migratoris de la
prehistòria en què grups d’humans es traslladaven cercant nous territoris. A la nostra comarca, per exemple,
els dòlmens que tenim a les Gavarres, els va construir
gent que venia de la zona atlàntica. Més tard, comerciants grecs es van establir a Empúries. Amb l’expansió de l’Imperi romà es van conquerir aquestes terres i
molts colons s’hi van instal·lar.

També són coneguts els moviments de persones
forçades a desplaçar-se per fugir de la barbàrie de les
guerres. De l’antiguitat fins ara, d’exemples en trobaríem
arreu i en totes les èpoques. Igualment, el comerç d’esclaus durant molts segles ha traslladat milers de persones del seu lloc d’origen a altres destins, per ser venuts.
Millorar la situació econòmica i, en molts casos, la supervivència han estat i encara avui són alguns
dels grans motius pels quals molta gent marxa del seu
lloc d’origen cap a un altre, i nosaltres coneixem de prop
moltes persones que han deixat casa nostra, i d’altres
que hi han vingut. Perquè aquestes terres han estat tant
receptores com emissores de persones.

sort per a totes les persones que, carregades d’il·lusió,
de por i de baguls a vegades buits, on apilaven les poques pertinences, emprenien ruta cap a un destí desconegut i del qual es tenia notícia només per cartes, rebudes d’amics i familiars que s’hi havien instal·lat.
Un veí de Mont-ras, l’Onèsim Tauler Oller, de
Can Tauler, emprengué viatge cap a Cuba cercant un futur per a ell i per a la seva família. D’ell sabem, o intuïm,
que es va instal·lar a l’Havana i hi va iniciar la primera
part de la seva fortuna. Es va casar amb una nativa i va
tenir dos fills, un noi i una noia. De qui ens ha quedat
informació per al record és del fill, de l’Enrique Tauler.
Aquesta família va fundar empreses relacionades amb les manufactures del sucre i una destil·leria. Malgrat la dificultat política i social a l’illa, van
aconseguir aixecar i mantenir una empresa que, so-

bretot amb Fulgencio Batista va trobar l’estabilitat i
la prosperitat que mereixia. Per desgràcia, l’estabilitat no havia arribat a l’illa per quedar-s’hi, en època
de Fidel Castro els van ser expropiats els béns, això
va fer que l’economia familiar se’n ressentís i els dos
germans nascuts a Cuba haguessin de retornar cap al
país dels seus pares, la germana en primer lloc (per evitar que el fill fos cridat a lluitar amb l’exèrcit), i l’Enrique més tard (suposem que ja no tenia gaire salut).
Per les cartes que enviaven des de Cuba veiem
que coneixien pam a pam el que era la casa pairal, el
pou de la casa, seguien les notícies de l’època a la zona,
feien donatius a l’església del poble... però desgraciadament, no van instal·lar-se a Mont-ras quan van tornar.
A banda de la preocupació per mantenir els
lligams amb la que era la família d’origen, malgrat no
conèixer-la, l’Enrique estava assabentat de tot el que
passava en aquella època a la zona. L’evolució econò-
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mica i social viscuda amb l’arribada de masses de
turistes el tenia admirat, era conscient dels possibles canvis que es produirien, per exemple, en
mitjans de transport. Així, pregunta en una carta
per l’existència de les tartanes, alhora que es preocupa sovint per saber com anava el tema de la
construcció d’un aeroport a Palafrugell, conscient
que els canvis havien de comportar un desenvolupament per a la zona.
És ben cert que es valorava la possibilitat
d’activar algun dels aeròdroms preparats durant la
Guerra Civil al Pla de l’Estany, però el naixement
del turisme a la Costa Brava i la preocupació per fer
arribar els turistes devia ser un tema que estava a
peu de carrer, es discutia l’emplaçament d’aquest
equipament i el finançament, ja que Franco no
preveia que el finançament d’un aeroport a Girona
formés part dels pressupostos globals. Això va fer
que els agents socials (pobles, empreses, cambres
de comerç i sector hoteler) s’hi involucressin.
No obstant, val a dir que el 17 d’octubre
de 1966 (com consta en el capítol escrit per M.
Concepció Saurí i Jordi Font al llibre Miratges, 300
anys de projectes no realitzats a les comarques gironines de Rosa M. Gil i Josep Mariné, publicat per
la Diputació de Girona el 2003) la Comissió Permanent havia pres l’acord de sol·licitar al Ministerio del Aire quins eren els requisits per demanar
la construcció d’un aeròdrom per a avionetes de
turisme a Palafrugell o comarca (finançat de forma
particular). El projecte elaborat requeria més de
20 hectàrees de terreny de conreu i bosc situat al
paratge de la Barceloneta, a Llofriu i a Torrent, en
el marge nord de la carretera comarcal de Girona
a Palamós passant per la Bisbal. Aquest projecte,
juntament amb l’aeròdrom de Roses i el de la Cerdanya, havia de cobrir les necessitats de la província de Girona.

MENÚ DIARI:
De dilluns a divendres, menú de migdia: 20 €

Amb l’Enrique es va perdre el contacte,
sabem que va retornar a Espanya i el que ens en
queda són algunes cartes de redacció i escriptura
molt cuidada on traspua l’amor per la terra del seu
pare.

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

Enrique Tauler

Anna Vigatà
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Fundació Josep Pla

Josep Pla a punt d’embarcar per fer un viatge a Amèrica. C. 1954. Fundació Josep Pla, col·l. Editorial Destino.

“Així, doncs, l’Alt Empordà i l’Empordanet formen
una comarca geogràficament tancada pels límits naturals
que fa un moment assenyalàvem. L’Alt Empordà és la sala
i l’Empordanet l’alcova. La sala i l’alcova estan separades
per una porta que té un batent tancat i l’altre obert. El batent tancat són les muntanyes de Montgrí. El batent obert,
que utilitzem per passar d’una banda a l’altra, són les terres planes situades entre Ullà i Verges —Verges, que ja
seria hora que convertíssim correctament en «Vergers»,
car aquest és el nom real i natural de la població citada. En
tot cas, dóna gust de viure en països així, tan ben termenats. És com tenir casa pròpia i paisatge particular. Així, és
la geografia mateixa el que explica, peremptòriament, el
vivíssim localisme que palpita a l’Empordà —localisme que
és perfectament compatible amb el cosmopolitisme més

acusat. És un localisme que té raó d’ésser, perquè aquestes
terres són velles i importants. Fa molts anys que són trepitjades. Per això, a nosaltres, sortir de l’Empordà sempre ens
dóna una mica d’ànsia. Si n’hem de sortir, ens trobem millor cap al nord que cap al sud. Sigui quina sigui, en tot cas,
la direcció que prenguem, la terra es fa enyorar. Emigrar
d’un país desproveït de figura, d’un país sense cara, deixat
de la mà de Déu, desgavellat, no té cap mèrit. És una pura
necessitat. Emigrar de l’Empordà és una retorsió, i el fet,
fatalment, ha d’imprimir caràcter. És molt possible que jo
sigui un empordanès insoluble i recalcitrant —encara que
antifolklorista—, perquè he viscut més de vint-i-cinc anys
fora de l’Empordà.”
Josep Pla. El meu país, OC VII, 465-466
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MOBLE				JARDÍ
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Tel. 972 30 09 54
c/ Torres Jonama, 42 - 17200 Palafrugell

www.ferreteriaespada.com

NÚRIA FERRER MASSOT
56 anys

París, França

Què em va portar allà? Com diuen els
francesos, l’amour! La meva parella vivia a París
quan el vaig conèixer. Per motius professionals
era més fàcil per a mi marxar a França que per
a ell instal·lar-se a Mont-ras. La decisió de marxar no va ser fàcil. Tinc una família que m’estimo molt i una feina que m’agradava. El desig de
fer un llarg camí junts i de construir una família
amb el meu estimat va ser més fort que tot.
Pot semblar d’una gran ingenuïtat, però tenia
la impressió que el lloc en què sempre hem viscut sosté els mateixos codis que arreu. Que la
norma és el que vivim. Va ser un descobriment
constatar que no era així!
L’aventura me la vaig trobar un cop a
França: aprenentatge de la llengua, del país, de
la cultura, de l’entorn, descoberta de la ciutat
i de la gent que hi viu, integració social, nous
amics, nova feina... eren molts reptes!
En quina mesura s’han complert les
meves expectatives? Amb aquesta pregunta
em ve la imatge dels castellers i els seus 4 valors: força, equilibri, valor i seny. Amb una bona

pinya com a fonaments pots anar fent torres i
arribar on vulguis, i he tingut la sort d’omplir
els reptes, sobretot gràcies al suport i a l’estímul del meu entorn.
En un futur penso continuar creixent
amb un peu més consolidat a Mont-ras. Poc a
poc el projecte de tornar a l’Empordà va agafant forma.
Em demaneu què m’ha sorprès més
del país, en positiu. Caram, hi ha moltes coses! És un país molt agradable i cada regió té
la seva identitat, però si he de generalitzar diria bàsicament: l’escola de la república i l’ensenyament superior gratuïts i accessibles a
tothom, l’important finançament a la recerca,
la llibertat d’expressió, d’opinió, d’associació o
fins i tot moral, la justícia, el respecte dels drets
fonamentals, la cultura, l’arquitectura, l’art, la
curiositat, els serveis i les infraestructures, la
gastronomia, la sofisticació, la subtilitat, l’educació de la gent, la lleugeresa de la vida, la modernitat, el bon nivell de vida, la preservació
de la natura i del medi ambient amb polítiques
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urbanístiques inviolables, l’esperit fraternal i
de suport com són les proteccions socials, els
mínims socials...
I com a anècdota, diré que una de
les coses que em va sorprendre és que és un
país molt petoner. No es conformen amb dir
“hola”, han de fer el petó. Més que una tradició, és un hàbit i fins i tot un reflex. En general, es fan dos petons, però segons les regions
es pot arribar a tres i quatre petons! Assistir
a un casament amb 100 convidats a Montpeller (allà en fan 3) és per acabar amb les galtes
morades!
Una experiència interessant quan vaig
arribar a París la vaig viure amb el meu francès molt aproximatiu: era urgent perfeccionar l’idioma per parlar amb la gent i sobretot
poder treballar. Les classes de llengua i civilització franceses em van ajudar, però el més
important va ser treballar en una agència de
publicitat. Va ser com llançar-se d’un trampolí
a una piscina d’aigua gelada. No entenia res!
Nous codis, nou llenguatge, reactivitat, comprensió, multitud d’informació per processar i
gestionar i tot això en un idioma que no és teu!
Va ser molt estressant, com un electroxoc. Tot
i així ho recordo com una experiència extraordinària i agrairé sempre a tot l’equip de l’agència que em donés les ales per volar! Per contra
m’han sorprès en negatiu les vagues!
Em demaneu si repetiria l’experiència,
Simon Dulac (editor normand instal·lat al Quebec) diu: “Viu la teva vida, viu els teus somnis,
viu amb els teus amics, viu com tu vols, viu
sense mai penedir-te.” I així és! Sí, repetiria
l’experiència de marxar a un altre país i ho
aconsello a tothom, encara que només sigui
uns mesos. Haver d’adaptar-se a situacions noves i veure la vida des d’una nova perspectiva
sempre és interessant. A Mont-ras hi vaig viure fins als vint-i-cinc anys, el català és la meva
llengua materna, era el meu poble, el poble
dels meus avantpassats, on vaig jugar i compartir les primeres alegries amb els joves del
barri de Ca la Dora, Cal Mariner, Can Martorell, Can Català, Rech gran... Jugàvem al escondite a la font de la plaça, anàvem a buscar la
llet a Can Biel, compràvem les chuches a ca la
Mari Paz, pujàvem fins a la font del Rei a buscar bolets... Tot això constitueix un patrimoni d’identitat que et fa sentir membre d’una
gran família. Inevitablement, per manca de
temps, hi ha molta gent que no he vist al llarg
d’aquests anys però, segurament pels motius
que he citat, quan un marxa i es retroba tor-

Aquesta ruta es fa conjuntament amb la dels castells, ja
que cada poble té el seu: a Forres hi ha el Brodie Castle;
ben a prop hi ha el Cawdor Castle, on diuen que Shakespeare es va inspirar per escriure Macbeth; un altre
és la fortalesa militar de Fort Saint George. I com no, el
de Urquhart Castle, per citar-ne un altre, situat gairebé
dins el famós Loch Ness, on potser viu un monstre.

nant mesos o anys més tard, els lligams amb la
gent es mantenen intactes. És extraordinària
aquesta amistat que dura i no envelleix. He de
dir també que amb el desenvolupament de les
xarxes socials tot és més fàcil per estar en contacte amb la gent!
Les arrels no s’obliden malgrat els 30
anys vivint a França i efectivament tornaré,
progressivament, a viure aquí en un futur immediat i a continuar gaudint del caliu familiar:
pare, germans i nebots; de la simpatia dels
amics, del mar, de la tramuntana, de la dolçor
de la gent i del poble gentil de Mont-ras! La
família que hem construït a París amb la meva
parella també hi està molt arrelada i això és
important.

FRANCESC ROS GIMÉNEZ
44 anys

Forres, Escòcia
Visc a Forres, un petit poble al nord d’Escòcia,
al Regne Unit. Està ubicat prop de les Highlands, a tocar
del mar del Nord. És un lloc pintoresc, té parcs amb jardins molt ben cuidats, cases senyorials i és força turístic,
ja que és l’epicentre de la ruta dels castells i del whisky.
Vaig decidir anar a viure allà quan vaig conèixer
la que seria la meva dona; de fet, vivim en el poble on
ella es va criar. No havia estat mai al Regne Unit, així que
no sabia el que m’hi trobaria: la cultura, la gent, els costums, l’estil de vida... tot és ben diferent d’aquí. La gent
fa molta vida a casa i per tant hi ha menys vida social.
Els paisatges on visc són preciosos, ja que no hi
viu gaire gent. La natura que m’envolta té tota la gamma
possible de verds. El temps no sol ésser gaire bo, hi plou
molt aquí, quasi cada dia, els vents són forts i també hi
neva bastant.
Porto 17 anys vivint en aquest país. En general,
a part del menjar i del clima (nou mesos d’hivern i tres
de mal temps), que estan per sota del que jo esperava,
la resta ha estat molt bé. Tant és així que probablement
m’hi quedaré a viure, ja que hi tinc un negoci de gelats,
treballo molt a l’estiu i a l’hivern tinc temps per passar-lo
amb la família i anar d’excursió per aquests paratges i
platges, com les de Findhorn i Nairn (aquesta darrera
molt turística i coneguda pels seus camps de golf) on es
poden veure famosos de Hollywood.
A part de viure a Escòcia, fa uns anys vam viure
a la República Dominicana i també vam visitar Bolívia
durant una bona temporada. Però, ara mateix, els nostres plans són quedar-nos aquí.
He viscut unes quantes bones experiències
i sorpreses, quan menys m’ho espero em trobo amb
gent catalana, que estan de vacances o que s’han instal·lat temporalment aquí per la crisi econòmica.
També ha sigut interessant viure més o menys
al centre de la ruta turística del whisky. Tenim al voltant
moltes destil·leries que produeixen els millors whiskys
del món: JB, Ballatine’s, Cardhu, Chivas, Glenfiddich...
i on es poden fer visites guiades amb tastet inclòs.

Ara mateix visc en una casa dins els terrenys
d’una granja situada a uns tres-cents metres d’una badia, on a vegades veiem foques. Als boscos s’hi poden
veure cérvols i als camps del voltant de casa nostra hi ha
molts de conills, faisans... en definitiva, és un lloc on es
pot gaudir dels animals en llibertat. En aquesta granja
s’hi cultiven patates i també civada per a l’elaboració de
whisky i cervesa.
El que més m’ha sorprès, en positiu, d’aquest
país deu ser el nivell de vida. Aquí es pot viure molt bé
i la feina es paga bé. Bàsicament es nota en el dia a dia
quan vius en una societat del benestar: les cases molt
elegants i ben cuidades, la quantitat de cotxes d’alta
gamma i les vacances, habituals entre la població.
En canvi, el que m’ha sorprès negativament és
el menjar i el temps. No esperava gaire quan vaig venir,
però el temps és dolent. A l’hivern tenim unes 18 hores
de foscor, es fa difícil a vegades: vas a treballar al matí i
encara és fosc, surts de la feina a la tarda i ja és fosc altra
vegada.
L’experiència ha sigut satisfactòria i la repetiria.
Sempre m’ha agradat viatjar i he tingut l’oportunitat de
fer-ho per tots els continents. Gràcies a viure aquí, m’ho
he pogut permetre, així que no em puc queixar. Malgrat
que no he tingut gaire contacte amb amics, amb la família, sí. Venim de visita cada any o cada dos, així que quan
soc aquí em trobo amb alguns amics. Sempre és bonic
estar de tornada i veure com els va la vida.
Ara mateix seria difícil de tornar, com he dit,
tinc un negoci que em va bé a Escòcia i la situació
econòmica d’aquí no és tan bona. Potser un dia, quan
em retiri, d’aquí a uns 15 o 20 anys, venim per gaudir
del clima, el menjar, etc. (això, si encara som benvinguts
amb el Brexit) Ha! Ha! Ha!
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hagi nascut a Mèxic, vaig decidir que volia instal·lar-me
allà fins a nou avís. En aquest moment van començar
els reptes no tan romàntics.
Havia de buscar un apartament, obtenir els
papers de la residència... Tots els temes burocràtics a
Mèxic són una gran àrea d’oportunitat. Jo estava acostumada que si s’havia de fer qualsevol paper, si seguies
les instruccions, arribaves a la institució en qüestió i
te’l donaven. Doncs bé, a Mèxic és diferent, ni millor
ni pitjor, tan sols diferent. En algunes ocasions has de
donar “mordidas” que són “un no diner, que no dones,
per no aconseguir el que no vols”. No sé si m’he sabut
explicar prou bé.
Fent referència a les qüestions tan importants
que he esmentat anteriorment, també em vaig trobar
amb situacions mundanes com anar al supermercat.
Tots els noms eren diferents! A vegades no sabia ni
què estava comprant... a la carnisseria m’oferien tampiqueña, arrachera... “Què és tot això? - em deia- Jo
només volia un entrecot o, amb una mica de sort, carn
per al fricandó...” Bé, vaig haver de besar molts gripaus
abans de descobrir que la carn és tan bona com la que
podem trobar a l’Arnall.

ESTHER PEREA ACUÑA
39 anys

Ciutat de Mèxic, Mèxic
El dia 19 de setembre de 2003 vaig decidir-me
a emprendre una aventura, que ni tan sols des de dalt
de l’avió sabia fins on podria arribar. Només em vaig
deixar portar, sent molt conscient que en el moment
en què l’experiència deixés de sumar coses positives,
tornaria a casa.
Vaig marxar seguint a qui considerava l’home
de la meva vida, més endavant em vaig adonar que no
era així, ometré aquesta part. En aquell moment estava absolutament i bojament enamorada d’un noi que
estava estudiant a Barcelona, però que vivia a Mèxic.
En el moment d’emprendre el retorn ens vam acomiadar, sense saber si el destí permetria que ens tornéssim a trobar.
Així doncs, tal com comentava, finalment, no
sé si el destí o les ganes d’emprendre aquesta aventura
que feia temps que em temptava, vaig decidir agafar
els meus estalvis i anar-me’n a Mèxic. Inicialment marxava per un mes, però la història s’escriu tota sola, i
després de 14 anys, segueixo vivint aquesta aventura
que, fent honor al meu propòsit, mai no ha deixat de
sumar i aportar-me elements positius.
Un cop vaig ser a Mèxic i després de passar un
mes meravellós viatjant, coneixent llocs ben diversos,
menjant àpats que desafien qualsevol estómac que no

El picant... aquest tema és mereixedor d’un
capítol complet. Tot porta picant, sí tot, fins i tot els caramels, les patates xips... Tot! He de reconèixer que a
això no m’hi acabo d’acostumar. Sobretot al tema dels
caramels... voldria importar les xuxes per no haver-ne
de comprar 2 kg cada cop que visito la meva estimada
terra.
L’idioma no va ser pas un gran hàndicap, però
encara que parlem el mateix, el seu argot és absolutament diferent; per exemple tenen una paraula que es
pot utilitzar per a qualsevol situació, i fins i tot té derivats: chingado. Una cosa mal feta és una chingadera.
Si demanes a algú que no estigui molestant li diràs que
no esté chingando. No decir chingaderas vol dir no dir
coses absurdes o ximples. I així, hi trobaríem un grapat
més de significats. Reconec que no sé com he pogut
viure tants anys sense fer servir aquesta paraula, perquè es fa servir per a tot.
El millor ho deixo per al final: el millor són els
mexicans. No tinc paraules per descriure com em vaig
sentir de benvinguda. Des del primer dia que vaig arribar em vaig sentir acollida. La gent meravellosa que he
trobat en aquest país és lleial, noble, t’obren la porta
de casa seva sense ni tan sols conèixer-te. Avui puc dir
que tinc un cercle d’amistats que són el meu suport i
que a falta de tenir la família a prop, actuen com a tal.
Fent balanç, avui, després de tenir dues filles,
d’un divorci lluny de la família, de milers d’anècdotes,
de molt d’aprenentatge, de reinventar-me vint vegades, em declaro absolutament feliç, completa i plena.
Alhora, tinc la total convicció que algun dia tornaré a la
que sempre serà casa meva: Catalunya.

LOURDES RODRÍGUEZ PÉREZ
57 anys

Amsterdam, Holanda
La primera vegada que vaig anar a Holanda
va ser per passar-hi un cap de setmana llarg a casa
d’uns amics que vaig conèixer a Calella de Palafrugell l’estiu del 1983, els quals vaig visitar sovint. Tots
els que hagin anat a Amsterdam alguna vegada saben que t’enamora, per coses com la seva arquitectura, per exemple. És com un poble petit amb tots
els avantatges de la ciutat. Aleshores, a principis
dels anys 90, la ciutat no era tan caòtica com ho és
ara. Recordo la meva primera sortida en bicicleta al
voltant del riu Amstel. Va ser un dia molt i molt fred,
sec i amb un cel blau extraordinari. Feia tanta fred
que fins i tot el riu era congelat i ple de gent patinant-hi.

He viscut alguna experiència interessant, per
exemple recentment vaig tenir l’oportunitat de participar en una exposició col·lectiva amb fotos meves.
Amb el nostre grup de fotografia hem publicat dos
llibres sobre els canvis que Amsterdam experimenta
a nivell de creixement. Un d’aquests llibres ha sigut
demanat per l’arxiu de la ciutat d’Amsterdam per formar part del seu fons documental. Em sento molt orgullosa d’haver-hi participat.

La veritat és que d’aquesta experiència,
aleshores el que n’esperava era només la possibilitat
de marxar del poble. En aquell moment em quedava
petit a tots nivells. A Amsterdam hi havia un món
de coses per fer, multitud de cinemes, concerts, etc.
coses que aleshores trobava més interessants que la
tranquil·litat de Mont-ras. El que no sabia, però, és
que m’hi quedaria tants anys.

Per contra, el que més em sorprèn en negatiu és que tanta gent visqui en total soledat. Ja fa
temps que faig treball voluntari amb gent gran. Si no
fos per iniciatives com aquestes, caurien en el total
isolament. A Holanda la gent viu molt tancada dins
seu, tancada en tots els sentits. La relació aquí és diferent, jo he continuat venint a passar llargs estius al
poble quan el meu fill era petit. També hi tinc la meva
família. Malauradament el meus pares ja no hi són,
però hi tinc les meves germanes i les seves corresponents famílies. Hi tinc també alguns amics. Jo sempre
seré de Can Gildo. Sempre que puc, hi torno. Al menys dues vegades l’any tinc la necessitat de carregar
piles. Però repetiria l’experiència, és clar que sí.

Ha estat una molt bona experiència conèixer
una altra cultura i una altra manera de viure. Vaig
trobar una feina com a guia en una fàbrica de diamants, on després vaig conèixer el que seria el pare
del meu fill Javier, que ara té 25 anys. Aleshores va
ser quan vaig decidir quedar-m’hi.
Què penso fer en un futur? Qui ho sap! Clar
que m’agradaria tornar a Mont-ras i a l’Empordà.
Trobo a faltar el mar i la muntanya, entre d’altres
coses. Mai no m’he pogut acostumar a la pluja i a un
cel gris que, a vegades, duren setmanes.

Del país m’ha sorprès en positiu la puntualitat, l’ordre... Quan vaig arribar a Amsterdam, el que
més em va sorprendre va ser el clima de tolerància.
Però tot s’ha de dir: amb el temps he descobert que
tanta tolerància no era real.

M’agradaria tornar a viure aquí, el que passa
és que quan vius tants anys fora, costa una mica tornar a trobar el teu lloc. L’ideal per a mi és una combinació de les dues cultures. A Amsterdam també
hi tinc gent. Qui sap? Potser quan em jubili tornaré,
però per a això, encara falten uns anys.
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CHRISTIAN DÍAZ CARMONA
29 anys

Hamburg, Alemanya

PEIXOS
CA LA
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IQUEL
C/ TORRES JONAMA, 53
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972 304 552
C/Torres
Jonama, 53. Mont-ras
686
415 397

Mercat Municipal de Palafrugell
Tot tipus de peix de costa i marisc
per encàrrec. Tel. 686 41 53 97
Obert matí i tarda

Vaig arribar a Hamburg per fer una
Formació Dual en Mecatrònica Industrial.
Quan estava cursant aquests estudis a Girona
ens van oferir l’oportunitat de fer unes proves i anar a Alemanya a acabar-los. Després
de superar totes les proves, ens van fer un
intensiu d’alemany que va continuar un cop
arribats a Hamburg, al mateix temps que començava el curs. Allà els estudis de formació
professional tenen lloc a unes aules dins de
les empreses, on també es fan les pràctiques
i tens la possibilitat que et contractin un cop
has acabat, en el meu cas era a la Nestlé. Volia aprendre un idioma i viure l’experiència
d’estudiar a l’estranger. Ha estat molt positiu
perquè he finalitzat els estudis en la seva totalitat i tinc un idioma a la butxaca. Començar
un estudi en alemany des del primer dia sense saber res de l’idioma va ser molt
dur, però al mateix temps una bona
manera d’aprendre’l tot superant un
repte.
Alemanya m’ha agradat, ja
que hi ha hagut coses que m’han sorprès positivament com ara la sanitat
molt ràpida i efectiva. Per contra hi ha
el mal temps i els hiverns tan llargs,
en què no veus el sol en dos mesos.
Ho he trobat tan interessant
que em plantejo seguir visitant altres països per aprendre una mica
de cada cultura, al mateix temps que
vull aconseguir experiència en el meu
ofici. Finalment tornaré a la meva
terra, hi tinc amics amb qui mantinc
contacte, amb altres es fa més difícil
perquè cadascú fa el seu camí, però
amb la família el contacte és permanent. Encara em queda molt camí per
recórrer.

propera estació serà Austràlia, ja que estic en procés
d’obtenir un visat per anar-hi.

la vida és molt tranquil·la i m’ha ofert la possibilitat
de créixer tant en l’àmbit personal com professional.
Ha superat moltíssim les meves expectatives.

Al cap de poc d’arribar-hi em vaig comprar un
cotxe de segona mà i el vaig modificar per poder-hi posar un llit i una cuina, per viatjar i viure-hi. La primera
setmana va ser duríssima, ja que no estava acostumat
a fer vida en dimensions tan petites, però una vegada
el cos i la ment s’hi acostuma, li acabes agafant gust i
cada vegada t’agrada més la idea de poder viure en el
teu transport. Això et permet despertar amb les millors vistes que puguis arribar a trobar. No s’ha d’oblidar que a la ciutat es gairebé impossible viure en un
cotxe i vaig trobar una habitació de lloguer, en un dels
millors barris, amb unes espectaculars vistes al mar.
Tot això m’ha permès descobrir la increïble vegetació
de la zona i la quantitat de persones d’arreu del món
que estan vivint a Nova Zelanda o viatjant-hi.

HÉCTOR DÍAZ CARMONA
23 anys

Auckland, Nova Zelanda
Sincerament, va ser de sobte que vaig decidir
anar a Nova Zelanda. Vaig tenir l’oportunitat de demanar el visat Working Holiday i el vaig obtenir. El principal objectiu era millorar l’anglès i viatjar per ampliar
els meus horitzons alhora que podia conèixer persones d’arreu del món.
He de dir que les meves expectatives, abans
d’arribar, estaven per sobre dels núvols. Per sort, a través de KiwiHopp, que em va donar tota la informació
i em va ajudar a escollir l’acadèmia COLC, vaig arribar
a un poble petit anomenat Whitianga, a la regió de
Coromandel, on la gent és molt humil i el paisatge és
realment increïble. Allà em vaig sentir com a casa. Vaig
conèixer moltes persones d’arreu del món, gràcies a
haver estat durant dos mesos a COLC, que és una petita escola d’anglès, molt maca. Puc dir que és la millor escola que conec, ja que és l’única a Nova Zelanda
amb el mètode learning by doing. Allà la majoria de les
classes es fan a l’aire lliure i pots aprendre més fàcilment tot conversant, mentre estàs fent una activitat.
Després de dos mesos, vaig anar a parar a una
gran ciutat anomenada Auckland, on tot em recordava
una ciutat com qualsevol altra, però no està pas malament, ja que està envoltada de vegetació i de centenars de volcans, i el meu anglès hi va progressant bastant ràpid. M’agradaria seguir viatjant per millorar-lo,
de la mateixa manera que m’agradaria mantenir el
meu camí, treballant de cuiner allà on sigui i aprenent
cada vegada més per arribar a muntar el meu propi
restaurant en un futur pròxim (actualment treballo
com a cap de cuina en un restaurant de cuina espanyola, els propietaris del qual són de Madrid). La meva

Un fet curiós és que aquest és un país que té
moltíssimes lleis i una de les més importants és la restricció dràstica de la distribució d’alcohol. Això fa que
la llei més important es desobeeixi de manera habitual. A la majoria dels habitants els agrada molt beure,
però al costat oposat trobem els que no volen beure ni
gota. En definitiva, no hi ha un equilibri quant al consum d’alcohol i per això trobem els dos extrems: els
més alcohòlics i els més esportistes i sans de tota la
població.
Crec que aquesta aventura ha estat una bona
experiència, no només la repetiria, sinó que m’agradaria seguir viatjant i aprenent molt en cada viatge. Per
sort, puc mantenir el contacte amb alguns dels meus
amics, però amb els que més vinculat estic és amb la
meva família. Penso tornar a viure aquí, sincerament,
però abans d’ancorar-me en un lloc, prefereixo viatjar i
aprendre el màxim possible en tots els aspectes.

La meva idea és anar tornant a poc a poc a
l’Empordà. Mai havia pensat quedar-me a Auckland,
però aquí tot se m’ha fet molt fàcil. Això sí, des de
fa dos anys intento passar mig any a cada costat del
món, fet que fa que sempre visqui a l’estiu.

TANIA GARCÍA LÓPEZ
31 anys

Auckland, Nova Zelanda
Vaig venir fa 10 anys a Nova Zelanda motivada per aprendre anglès, durant 3 mesos. Més endavant vaig tornar-hi de viatge i l’escola on havia estat em va oferir de treballar-hi, així que vaig decidir
quedar-m’hi un temps més i ara ja fa 6 anys d’això.
Em vaig involucrar moltíssim en l’educació a Nova Zelanda i a dia d’avui tinc una agència d’estudiants on
ajudem la gent a viatjar al país per aprendre i millorar
l’anglès o per fer altres estudis superiors (KiwiHopp.
com).
Al principi, només esperava viure una experiència a l’estranger i aprendre el màxim d’anglès,
però mai em vaig imaginar que acabaria passant tants
anys aquí. Nova Zelanda és un país ple d’oportunitats,

Em resulta complicat explicar només una experiència interessant de totes les que he viscut aquí,
però una de les que més recordo és de quan treballava en una granja de cabres, al principi del meu viatge.
La grangera tenia un blog de grangers amb molt d’èxit
a Nova Zelanda, i em va engrescar a començar-ne un
i a treballar en línia, ja que creia que pel meu estil de
vida seria interessant que ho fes i així podria viatjar i
viure d’una manera molt més flexible. Vaig començar,
animada pel consell, el meu blog sobre Nova Zelanda
http://www.kiwihopp.com i avui dia ajudem moltes
persones a venir al país, bé sigui per estudiar o per
viatjar.
D’aquest país m’ha sorprès la gent, que és
molt maca; aquí de seguida et sents a casa, gràcies a
l’hospitalitat dels seus habitants.
El que em resulta més dur de viure-hi és el
fet que Nova Zelanda és a l’altra punta del món, per
la qual cosa és molt difícil venir de visita o ser allà
en moments concrets. Però, malgrat això, jo repetiria
l’experiència i animo a tothom que s’atreveixi a passar un temps fora de casa: t’obre la ment, et fa més
fort i, veient que te’n surts a l’altra banda del planeta,
sents que et pots menjar el món.
Ara bé, estant fora, he mantingut el contacte amb la família i els amics. Ells sempre estan presents a la meva vida i avui, amb les xarxes socials,
és molt fàcil mantenir la relació i continuar xerrant
gairebé cada dia. De fet, la meva idea seria tornar a
instal·lar-me a Mont-ras en un futur pròxim.

LOURDES RODRÍGUEZ PÉREZ
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DE MONT-RAS AL MÓN

EL CAMÍ DELS PASSOS PERDUTS

Avui en dia hi ha una tendència general a cometre l’error a
l’inrevés: castellanitzar l’expressió horària tan nostra, tres
quarts de dotze, per la predominant castellanada “les dotze menys quart”.

Crònica negra del camí Ral i altres viaranys de Mont-ras
(part I)
Isabel Corominola Juscafresa

Nota Bisbe (1828): https://www.familysearch.org

La manera com s’explicaven els fets també depenia de si la llengua emprada era la nostra o la imposada.
Una anotació feta pel rector Simón Prat en el registre de
defuncions de la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras,
deixa constància que el bisbe de Girona, Dionisio Castaño
y Bermudez mana estendre els registres en castellà “que
es el idioma del Gobierno”, tal com ho estipula en el sínode
de 16 d’abril de 1828.

Foto: Núria Clara

Els quatre quilòmetres de terres mont-rasenques travessades pel camí Ral canalitzaven en temps antic
el trànsit entre les viles veïnes de Palafrugell i Palamós, o
Palamós i Palafrugell segons la vila fos punt de sortida o
d’arribada. Aquest tram de camí, sobretot abans d’entrar
en competència amb la carretera inaugurada el 1856, era
l’avantsala de les dues poblacions veïnes; com en els palaus antics ho era la Sala dels Passos Perduts, de pas obligat entre dos salons principals.

La crònica negra que es recopila a continuació ha
quedat documentada en els registres parroquials gràcies a
la tinta vessada pels rectors que passaren per l’església de
Sant Esteve de Mont-ras entre 1594 i 1890. Aquests papers
m’han permès desxifrar alguns fets i desgràcies que esdevenen part de la història social d’aquest poble. I amb ells
trepitgem la part fosca d’aquest nostre camí Ral i d’altres
viaranys on es perderen les passes de tants destins estroncats.

Aquest nostre camí Ral que avui anomeno capriciosament camí dels Passos Perduts ha suportat infinitat de petges, algunes marcades amb pas ferm; passos fets amb il·lusió
i ganes d’arribar per anar a mercat, a tancar negocis, a festes
tradicionals, a visites i a celebracions familiars. Altres petges
foren, amb prou feines, marcades amb passos vacil·lants, i
s’esborraren amb el primer cop de vent. Eren les dels pobres,
dels ferits, dels malalts, dels fugitius en retirada, víctimes de
guerres; petges dèbils, mancades d’esperança.

Mentre anava escorcollant els vells registres em
sabia greu passar full sabent que al girar pàgina estaria
obligada a tastar la tristesa pels albats i pel munt de jovent
que les havien omplert. Massa pàgines que voldríem en
blanc. Alguns albats, a més, han passat pel registre com a
“fills de Déu i de la bona ventura”, una manera benvolent
de dir: “presuntamente de procedencia ignorada” o “de
padres incógnitos”, segons la finesa prosaica del mossèn
de torn.

Alguns rectors suaven tinta havent de redactar en
llengua forastera, sobretot quan s’havia d’indicar la causa
d’un accident. Aquí en tenim diversos exemples en incidents de trist final: “A los primé de Febrero de mil ochocientos sesenta y quatro falleció anegada en una bassa de
oliada, Enrica Oller, de dos años...”. El rector Pere Furnós
s’expressava com podia per descriure la mort accidental,
el dia 1 de setembre de 1859, de Josep Molinas Castelló,
un jove jornaler de 16 anys: “falleció de un pernasso de
Mulo”. O per explicar una incidència del mateix rector
amb Gertrudis Riera, mare de Sebastià Colom, nen mort
de malaltia, el 15 de febrer de 1860, als 13 anys: “...sin
Sacramentos por causa de su Madre que queria se le diese
sepultura de Albat por estalviarse gasto, de lo que no le
salió vien...”. També l’any 1860, el 29 de juliol moria Isidre
Martí, de 18 anys: “falleció haogado de un rayo estando
en el campanario en tiempo de truenos....fue sepultado sin
Missa por esser serca la noche”.

La toponímia va canviant a cada època, amb el
traspàs de generacions els llocs es rebategen. No hi ha hagut manera de situar en l’actualitat “Les Closes de torrent
prop lo alsina den Quirsa” on es negà un jove del poble, dit
Pere Giralt, el 14 d’agost de 1711. “jove treballador de 26
anys poch mes o menos, no rebé los Sagraments perqué
morí negat de tal manera que venint de la vinya i volent passar la Riera de la vinya en la Roca sel amporta de tal manera
que lo troba una dona que anava a sercar llenya, anant una
branca d’aquellas que avia portat l’aygua sota una rebugada en lo qual lo die que era die 13 d’Agost de dit Any caigue
una padregada que sen aporta casi tot Monrras y molt altrens termens... Mariano Tauler, Sachristà de Monrras”.
Deixem el blanc de la innocència a la bassa de Can
Rocas on, tal com consta en el registre del 19 d’abril de
1704, s’hi van trobar negats dos petits mont-rasencs, un
nen i una nena: “junts abrassats dins lo fondo de l’aygua”.
Eren Martí Rocas, fill de Llorens Rocas, i Teresa Ferrer, filla
de Miquel Ferrer, teixidor de lli.
La misèria no té color, però enredada com estic
en la metàfora de l’iris, rememoro en gris els infortunats
que van passar per Mont-ras mig ignorats, forasters de pas
efímer alguns, pobres de solemnitat, altres, acollits en masos que serien l’últim refugi. Després de donar-los sepultura i ésser registrats com alienígenes (amb significat de
foraster o estranger), quedava a Mont-ras l’únic testimoniatge d’aquesta pobra gent en la darrera etapa de vida.
Quatre paraules i una signatura del mossèn els preserven
de la indignitat de l’oblit.

Entre les criatures les malalties causaven estralls,
però també en causaven la negligència humana i la traïdoria de l’aigua: el 13 de juliol de 1873 va morir Lluïsa
Puignau Solés, de 10 anys, nascuda a Sant Iscle, i aleshores
veïna de Mont-ras. La causa fou: “A resultas de una caida
en un pozo”.
El 14 novembre de 1842 “falleció anegado en una
mina llena de agua Antoni Tornivell Bassa, de edad unos
catorze años, nl. de Massanet de Vidreras....y despues de
sacarlo del agua y visionado por la Justicia de Palafrugell
y Facultativos se le dio sepultura a los 14 del mencionado
mes y año a los tres quartos del medio dia en el cementerio
de Mont-ras...”. Enmig d’aquest castellà forçat hi trobem
camuflada l’expressió catalana: tres quarts del migdia.

Llinda de Cal Carreter. Inscrit a la pedra: “Jauma Oller - 1817y Parera”.
Foto: Isabel Corominola
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14 de setembre de 1755, morí de mort natural
Joan Arnau, solter y mendicant per les portas de edat
quaranta anys poch mes o menus, natural d’Andaló de la
Serdanya francesa, morí en lo mas Forner sent masovers
Salvador Joanals...
22 d’abril de 1793...per aver passat set anys complets que Joseph Reig treballador de esta Parroquia esta
perdut y no saber si es mort o si es viu, per ordre del senyor
Jutge se li ha fet lo enterro, aixida y honras en esta de Montras...

SERRALLERIA

ALSINA
C/ Torres Jonama, 60 - 17253 MONT-RAS

Per no extraviar-nos com Josep Reig per viaranys
incerts, agafem el camí Ral; fem i refem aquesta via entre Mont-ras i Palamós. Ben aviat ensopeguem amb vianants que hi deixaren la vida i que tot i ser de municipis de
l’entorn se’ls dona sepultura a Mont-ras. Probablement la
precarietat de mitjans impedia el trasllat del cos al poble
d’origen amb la celeritat que calia.

Tel / Fax: 972 30 29 96

Benet Medir, alienígena, fill de Palafrugell, habitant a Vila-romà (Sant Joan de Palamós): “lo qual venint del
Molí de Pals se enmalaltí y queda a casa de son sogre que
era Pere Llorens y Perich de esta parroquia en la qual casa
morí, la sepultura se li dona en lo fosar de Ntra. Parroquia
de Sant Esteve...” 30 de juliol de 1718.

Narcís Gaviña

PINTURES

“10 d’abril de 1775 mori farit com se creu per haver caigut en lo camí Real y haverlo aportat en lo Mas Gall
de baix de esta parroquia de Montras y no haver parlat ni
donat seny a los Manifestos de la malaltia, Narcís Vilaret,
era pages marit d’Estasia de la pqa. de Calonge...”.

Mòbil 609 41 51 01
C/ Pujada Cucala, 22
17253 MONT-RAS

www.gigpiscines.com
Carrer del Carrilet, 29
17253 Mont-ras
Tel. 972 30 44 79
MANTENIMENTS
INSTAL·LACIONS I REPARACIONS
TELA ARMADA - LINER
SERVEI TÈCNIC PROFESSIONAL
RECANVIS I ACCESSORIS
PRODUCTES QUÍMICS

gigpiscines@hotmail.com
Esteve Vidal (1641): https://www.familysearch.org

En Joan Closas, de 38 anys, casat i veí de Manresa, també es quedà per sempre més a Sant Esteve de
Mont-ras: “...en el camino público que conduce a Palamós falleció repentinamente...”. Era el 13 de setembre
de 1867.
“Vuy dilluns que comptam als 14 de Janer de
l’any 1641 fonch sepultat en lo cementiri de la Ysglesia
per los prevs. de aquella y un de foraster, Steve Vidal
jove o fadrí d’edat uns 36 anys poch mes o meno al qual
mataren ab una scopetada o dos lo Dia avans Diumenge
als 13 de Dit quant anava a missa matinal sols rebe lo
Sachrament de la Penitencia...”
Per quin estrany motiu es devia enterrar en una
vinya un foraster mestre de cases? El rector Damià Prats
ens ho va deixar en suspens: “26 de juny de 1676 fonch
enterrat en lo cementiri de la Ygla.parroquial de St.
Esteve de Monras, lo cos de Joan Berbonije alienigena
mestre de casas, lo qual se trobà enterrat en una viña
den Riera de Les Vidales de Ntra. Parrª, y p aixo ningun
Sacrament rebe”.

De Can Niell a Cal Carreter passant per Sant
Sadurní de l’Heura
Sempre procuro que Can Niell, amb la seva torre,
tregui el nas en aquest espai escrit. En van ser masovers
els meus avis materns, Pere Juscafresa i Enrica Duran, que
l’ocuparen el 1920, amb els sis fills. En aquest número volia
fer el salt a aquest costum de neta compulsiva, i obviar-ne
la menció. No he pogut, el vell mas s’hi ha resistit.
Quina sorpresa trobar un registre del 8 de gener
de 1815, amb referències al Mas Gorgoll (dit també Can
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El 10 d’abril de 1774, morí de mort natural Jaume
Grau, pobre de solemnitat, fill de la Seu d’Urgell, d’edat
seixanta vuit anys “...per haver-li sobrevingut un accident
y esser lluny y estar en casa de Joseph Parera, pagès masover de Canyelles, s’enterrà en lo Cementiri de la Iglesia
Parrª de Sant Esteve del lloch de Montrás...”
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Niell) i als antics masovers, un segle abans que fos ocupat pels meus avis. Tal dia de 1815, el rector de Mont-ras
escrivia: “...morí de mort violenta, Tégla Oller, muller de
Jaume Oller, pagès masover del mas Gorgoll de Canyelles,
a tres hores del matí poch mes ó menos, a poca distancia
de la casa de sa habitació, en lo camí viaxo que va a la Vila
de Palamós,...”. S’entén que el lloc de tan trista troballa es
tracta del camí que baixa cap a Can Juanola, Can Ferriol,
Can Julià i desemboca al camí Ral.
La Tecla era nascuda a Sant Sadurní de l’Heura,
tenia 48 anys, i era filla de Isidre Sacot i de Tecla Bosser,
difunts aleshores. Segons anotava el rector, V. Estela, de
la parròquia de Sant Esteve de Mont-ras: “...no rebé Sagrament algun, per haberse ja trobat morta. En lo mateix
dia a las sis horas de la tarda fonch donada Eclesiastica
Sepultura a son cadaver en lo sementiri de dita Parroquia,
per ordre i assistencia de la Justicia...”. Sorprenent és la
celeritat de l’enterrament el mateix dia que morí i de mal
esbrinar després de dos segles, què caram li devia passar a
la Tecla.
Dos anys després, el 1817, el viudo de Tecla Sacot, en Jaume Oller Pareras, estrenava un mas de la seva
propietat, Cal Carreter, situat arran del camí Ral i de la riera
Aubi. L’avi d’en Jaume, en Joan Oller, havia sigut carreter
de Corçà, d’aquí ve el motiu. Avui, aquest mas encara pertany als descendents i resta deshabitat. Uns anys després
dona la casualitat que moria la besneta d’en Jaume i la Tecla, l’Enrica Oller, la nena de dos anys que encapçala el primer succés d’aquest escrit, negada en una bassa d’oliada,
el 1864.
I encara no és tot; la meva sorpresa s’ha doblat
quan he trobat que la malaurada Tecla estava emparentada amb una branca dels meus avantpassats per part d’àvia
paterna, els Sacot de Sant Sadurní de l’Heura. La Tecla era
germana del meu avi cinquè, Martí Sacot Busser. A partir
d’ara, Can Niell s’erigeix com a mas convergent a dugues
bandes en la meva història familiar.

Tibant la corda en el pont de la Llosa
La competència entre parròquies per recaptar el
dret funerari va generar una disputa entre el rector Antoni Baró, de l’església de Santa Eugènia, de Sant Joan de
Palamós i el rector (dit en aquella època sagristà) Baudili
Fàbrega de Sant Esteve de Mont-ras.
“El 16 de setembre de 1699 se dont Eclesiastica
sepultura al cos de Geltrudis Ponts muller de tal Casadevall
sirurgia, en lo sementiri de la Esglesia de Sant Esteve de

Monrras y no rebe ningun Sagrament perque fonch trobada morta en lo cami y se li han celebrat los 4 officis....
Baudilius Fabrega,Sacrista.
NOTA. Que dit cos de Gertrudis Ponts fonch trobat ditre lo camí real que passa de Palafurgell a Palamós
prop del Pont de la lloza y devant de un olivet que esta
hara de present al mig del mas Pruneda y de un Pou apartat del camí ha hont assistí lo Sumatent de Palamos, y lo
Sumatent de Palafurgell; pero ab esta diffarencia que lo
Sumatent de Palamos desistí luego perque veu no li tocava y lo señor Batlle de Palafurgell que era: Antoni Morato
Pages de Monrras feu la visura, y feta respon que lo Senyor
Rector de St. Joan de Palamos que era tal Baró que ell volia
lo cos a la sua Iglesia perque era trobat dintre del Camí
que ell passa quant va al mas Murtera dient que dit camí
era (iglesie): pero lo cos fonch portat en la Esglesia nostre
de Sant Esteve de Monrras haont dintre pochs dies se li feu
tota la funeraria y dit Senyor Rector de Sant Joan protesta fortament no solament en al Sacrista de Monrras sino
tambe en al dit Senor Batlle, pero al cos com es de raho
indubtada encara se esta en nostre sementiri y se li han
celebrat los 4 officis acustumats y novena. Se cobrat lo dret
de alienígena”.

da, del municipi de Palafrugell. Abans de la construcció de
la Via Verda es podia apreciar la llosa o pedra planera arran
de l’últim esgraó del pont, a la banda de llevant. Encara ara
es poden veure alguns trossos de l’antiga pedra sobre la
mota de la riera.
“Als 19 de maig de 1706 fonch donada Eclesiastica Sepultura al cementiri de la Iglesia parroquial de St
Mateu de Vall llobrega: al cos de Hieroni Simon pages
habitant en lo mas Valenti de dita parroquia lo qual trobaran mort dins la parroquia de St. Esteve de Monras;
sinquanta passos mes anllà de la part de tramuntana de
la olivera de la mota vora lo Camí Real que va de Monrras
á Palamos mes ansá del pont de la Lloza. lo qual pont es
lo territori hont arriba la parroquia de Monrras: lo qual
Simon no rebe ningun Sagrament ni feu testament pq los
Gavatxos lo mataran y axi vull fer exa nota pq quan vingues lo Cos altra vegada no fes ningun Danÿ als que vindran.
Perque si es enterrat á VallLlobrega es al consentiment meu pq quan jo vaig anar á cercarlo ja alguns
Parroquians sel ne agueran portat y jo luego vai a trobar
lo Sr V. G qui era tal Christofol Pages, per ferlo desenterrar, y ell me digue que vist que eram bons vehins que
nos partissem la funeraria y que me pagassen los drets
parrochials á mi y aixi ho ferem... me pagaran lo dret de
alienígena..”.

Desgràcies que fan història
El mateix dia que moria Hieronim Simon en mans
dels francesos, també va ser-ne víctima un jove mont-rasenc de 24 anys, Miquel Mateu. Els fets ocorregueren el 19
de maig de 1706 durant la Guerra de Successió, quan les
tropes borbòniques emprenien la fugida cap al Rosselló en
complet desordre després d’abandonar el setge de Barcelona. La causa de la desbandada havia sigut l’anunci, a primers de maig, de la imminent arribada de 56 naus i 10.000
soldats de la flota angloholandesa, aliada de l’arxiduc Carles. El rector de Mont-ras, mossèn Oller, relata el fet amb
tota mena de detalls. Esmenta el Botinar (paratge de Torroella de Montgrí) i deixa alguns noms de Mont-ras per a la
història de la toponímia local, com el “clos de Caterina d’en
Morató” on es va posar una creu en record de la víctima.
“Als 19 de Maig de 1706 fonch donada Eclesiastica sepultura en lo Cementiri de la Iglesia Parroquial de
St. Esteve del lloch de Monrras: al cos de Miquel Mateu
menor jove fill del altre Miquel Mateu pages de dit lloch;
lo qual va morir de alguns cops de sabras y de algunas
escopetadas ens mans dels francesos; que fou lo endema que la Armada francesa va ser passada per assi quan
se retiraven del Citi que tenien posat a la Ciutat de Barcelona trobanse en ella lo Rey Carlos tercer (A qui Deu
guadi..) y dit mosso quant la Armada se trobava en Palau
Fontanillas y lo Botinar, pensava que tots anaven passant

Nota Gertrudis Ponts: https://www.familysearch.org

Pocs anys després trobem una altra baixa en el
mateix indret. Aquest cop ocasionada pels gavatxos. La
bona entesa planeja entre els dos capellans veïns; el rector
de Mont-ras, Manuel Oller, s’esforça en assenyalar l’emplaçament exacte del decés amb unes coordenades ben
rudimentàries: una olivera i un pont. L’olivera qui sap on
és, però el pont encara el tenim.
El pont de la Llosa torna a ser el punt de referència dels fets. Aquest pont, conegut per pont de Cal Carreter, resta com a testimoni de fets tan llunyans. Aquest modest element arquitectònic formava part de l’antic caminet
de pelegrins entre l’ermita de Santa Maria de Bell-lloc, del
terme de Vila-romà, i l’ermita de Sant Sebastià de la Guar-

Pont de la Llosa o Pont de Cal Carreter. Camí Ral, Mont-ras. Març 2006.
Foto: Isabel Corominola
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PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS
Carrer Torroella, 116 C
17200 - Palafrugell
Telèfon 972 30 51 54
promediter@telefonica.net

Tomba de William B. Yeats. Cementiri de St. Colomba’s Church. Drumcliff (Sligo) Irlanda. Setembre, 2011.
Fotos: Núria Clara

per y aixi, ell baxa de la montanya hont se trobaven tots
los habitants de el lloch menos ell, jo baix servir y alguns
de el mateix lloch me asistiren en lo transit de dita Armada y trobarem dit mosso sota un noguer prop la sua Casa;
ell quan los va veure se posá á fugir y lo mataren sota
una olivera grossa del Sr. Mariano Marquès de Palafrugell prop lo Clos de Catherina den Morató hont vuy en dia
se troba una creu en lo mateix puesto; no feu testament
ni rebé ningun Sagrament perque quan varem anar per
saber qui era ja lo trobarem mort y se creu mori de repent
lo dia u de juny se feu lo enterro....era de edat 24 anys
poch mes o m.”
El 1711, en el veïnat mont-rasenc de Les Vidales
prop del Mas Riera (paratge del Mas Mortera) moria un
miquelet, anònim. Li van disparar mentre el sometent el
duia detingut a Palamós. El redactat del rector de Montras resulta força laberíntic:

DILLUNS A DIVENDRES

10.30 h a 13.00 h
17.00 h a 19.30 h

DISSABTE

10.30 h a 13.00 h

T. +34 972 304 564 - M. +34 662 436 938
DGT: GE-0047

“Als 6 de novembre de 1711 fonch donada Eclesiàstica Sepultura al cos de un Miquelet al qual no he pogut
saber de hont es ni com se diu, al sementiri de la Igla. Parq.
de Sant Esteve del lloch de Monrras no rebe sagraments
perqué lo Sometent de Palafrugell lo agafa y acudint los
demes sometents, és a saber, de Palamós y Bagur, que era
ordenat axy a ditas vilas, perqué alsaren sometent contra
los miquelets, anantlo entregar al Batlle al terme de Palamós a dit sometent de Palamós algú li tira una escopetada
y morí casi de repent prop de casa den Riera de Las Vidales
del qual fas fe...Mariano Tauler, Sachrysta de Monrras”.
Parem el carro! La manca d’espai em fa aturar.
Repasso la gent que entre aquestes línies han refet els camins de Mont-ras: nens, joves, pagesos, pobres, masovers,
autoritats, rectors, sagristans, menestrals, aprenents... i
penso que el poeta i escriptor irlandès William B. Yeats ens
pot ajudar a posar el punt i seguit abans d’enfilar el camí
cap a La Torre Ferrera que vindrà d’aquí a sis mesos.

William Butler Yeats (1865-1939) escriptor i poeta irlandès, Premi Nobel de Literatura (1923), va
morir a Menton (França).Va ser enterrat al cementiri de Roquebrune-Cap-Martin, deixant voluntat
expressa que les seves restes, passat un temps prudencial, fossin traslladades a la seva Irlanda natal. Fins el 2015 no es va fer públic que les restes traslladades a Irlanda, el 1948, al cementiri de St.
Columba’s Church, a Drumcliff, comtat de Sligo, molt probablement no pertanyin al poeta. Durant la
Guerra Mundial les despulles de Yeats van anar a parar a la fossa comuna del petit cementiri francès
de Roquebrune. En un document trobat fa només tres anys, el responsable de l’exhumació manifestava la impossibilitat d’identificar pròpiament les restes del poeta entre les de l’ossera comuna. Les
autoritats irlandeses han optat per no remoure res i passen de llarg sobre aquest afer.
C/ La Granota, 18
17253 MONT-RAS
olgagj@hotmail.es
Tel. 664 09 75 52

DE VALL-LLOBREGA A L’ESGLÉSIA VELLA
DE SANT MATEU

L’epitafi escollit per William
Yeats agafa encara més sentit després
d’aquesta frivolitat pòstuma. Mentrestant la tomba de Drumcliff, hi sigui o no
el poeta, continua essent destí turístic i
punt de veneració per als seus admiradors. Pel cementiri de Drumcliff hi han
passat importants personalitats i continua essent visitat per gent d’arreu del
món. Del Baix Empordà, sabuts en som
tres, la Núria, l’Agustí i una servidora
també.

Josep M.Farreró

Dona una ullada frívola,
A la vida, a la mort,
Genet, passa de llarg.

William B. Yeats
Tomba de William B. Yeats. Cementiri de St. Colomba’s Church.
Drumcliff (Sligo) Irlanda. Setembre, 2011. Fotos: Núria Clara

Església vella de Sant Mateu de Vall-llobrega
Lloguer de cotxes de luxe amb conductor a la COSTA BRAVA

DEIXA'T PORTAR!

Vall-llobrega és el nom del poble situat entre Palamós i Mont-ras. La seva toponímia va portar polèmica
sobre si calia anomenar-lo així o bé Vall-llòbrega (vall fosca) o Vall Rubrica (vall de terra roja). El cert és que des del
puig de sobre de Cal Cabrer, un mirador excel·lent, observem que la vall està orientada a llevant i migdia, i per tant
té moltes hores d’insolació. El que sí que és més llòbrega,
al nostre modest entendre, és la rastellera de cases que hi
ha a l’entrada, que distorsionen la panoràmica de la vall.

TRANSPORT PUNTUAL, PORTA A PORTA, SENSE PREOCUPACIONS
Serveis personalitzats de qualitat, a preus assequibles, amb conductors professionals

Sortim de l’aparcament del Raval de Baix, situat
molt a prop de la plaça on hi ha l’ajuntament. Tot seguit, a
la nostra dreta, trobem la bonica façana de l’església nova
de Vall-llobrega (1669), que és la que va substituir la que
anem a visitar.

TRASLLATS A / DES DE AEROPORTS, ESTACIONS DE TREN I PORTS
Et recollim puntualment al lloc indicat.
EMPRESES
Beneficia't de la nostra experiència logística perquè la organització de
les teves reunions i esdeveniments sigui tot un èxit.
TURISME ACTIU
Especialistes en trasllats de golf, neu, ciclisme i senderisme. Tenim els
recursos necessaris per el desplaçament tant de grups com individuals.

C/Lluís Companys, 4 - Local 1
17200 Palafrugell (Girona)
T +34 972 96 33 22

info@maypebus.com
www.maypebus.com

TRASLLATS A / DES DE
AEROPORTS, ESTACIONS I PORTS

C/Lluís Companys, 4 - Local 1
17200 Palafrugell (Girona)
T +34 872 22 02 02
info@costabravaluxurycars.com
www.costabravaluxurycars.com

DISPOSICIONS DE LA
FLOTA EL TEMPS QUE NECESSITI

ASSESSORAMENT DE FORMA
PERSONALITZADA PER EVENTS

Just al costat del Mas Pelegrí, on rau la seu de la
fundació privada del mateix nom (amb finalitats assistencials, mediambientals i culturals), hi ha el pont de la Creu i
la Creu del Pedró que, segons la pàgina Patrimoni Cultural

de la Generalitat de Catalunya, formaven part del camí Ral
que anava de Palamós a la Bisbal. Es diu que els bisbes s’hi
aturaven abans d’entrar al poble en processó, costum que
es conserva dins la tradicional processó del Dia de Rams i
del Corpus.
Arribem a la cruïlla dels Quatre Camins. Si agafem el camí de l’esquerra anirem a la vall de Bell-lloc i si
agafem el de la dreta, cap a l’olivera mil·lenària del Mas
Ginesta. Seguim recte i el camí es fa més estret quan
deixem la urbanització del Mas Falquet i la riera de Vall-llobrega. El proper veïnat és el Raval de Dalt on hi ha
Can Sais, amb un celler per comprar i degustar el vi més
adient per al nostre paladar (Ruta del vi DO de l’Empordà).
La següent parada és al Mas Sàbat, un mas reformat amb una torre amb merlets i espitlleres, i una finestra
gòtica geminada a la façana.
Enfilem per la pista que puja en direcció a Fitor,
passant per davant de la porta del Mas d’en Massa. Ara la
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Mas Sàbat, un mas reformat amb una torre amb merlets i espitlleres

pujada és forta fins a les envistes del Mas Cabrer. Aquest
mas participa en el projecte Life Suber que té com a objectius la gestió per a la millora de la vitalitat i la producció
de les suredes (estassada de sotabosc i tallada de selecció d’arbrat), la gestió per a la prevenció de grans incendis
forestals (estructura adevesada, ideal per al bestiar), la
gestió per a la restauració de la sureda degradada (poda
selectiva i sembra amb aglans) i finalment, el control bioracional del corc del suro (dispositiu de parament massiu
per a l’insecte Coraebus undatus).

Àngels Bernadet

Sigui per aquest motiu o per algun altre, el fet és
que l’ermita estava tan malmesa que devia ser perillós entrar-hi i aleshores se’n va construir una de nova on la gent
vivia, és a dir, al Raval de Baix o Raval de Mar.
D’aquí a l’aparcament, seguint la pista forestal, hi
tenim uns 30 minuts.
Salut i cames!

Quan som dalt la carena agafem el corriol de la
dreta. Val la pena enfilar-se per la roca Corba al peu de la
qual hi ha una placa de ferro on diu: “Oso Viejo, sempre
a punt” que fa referència al pioner de l’escoltisme Joan
Acosta (comerciant palamosí) mort als 91 anys, el boy
scout més veterà de Catalunya i que pertanyia a la patrulla
del Oso. Va fundar els Boy Scouts Sant Jordi de Palamós,
els Senglars de Figueres, Sa Bardissa de Calonge i els Indika
de Palafrugell. El seu nom escolta era Oso Viejo, i va rebre
la Medalla d’Or a la Constància i el Llop de Plata, la màxima distinció que es pot donar a un scout. Sobre la penya
(225 m sobre el nivell del mar) tota la vall, fins al mar, als
nostres peus. Una mirada que omple els pulmons d’oxigen
i obre els circuits més amagats de les emocions. Plàcida
mirada que reconforta i ens dona la justa mesura del que
som davant la natura: petits éssers dissolts en l’Univers.
Per arribar a l’església vella des de la carena cal
seguir pel corriol direcció nord-est fins a trobar una pista
forestal. Compte aquí! Si seguíssim per la dreta, després
d’una estona de caminar, ens trobaríem el pas barrat per
una tanca (propietat privada). Cal anar per l’esquerra i després d’un revolt pronunciat anar baixant al costat de la riera fins a trobar un pas on creuar-la, i ja som a l’esplanada
de l’església vella de Sant Mateu de Vall-llobrega.

BON VIATGE, NERETES!

L’oreneta cuablanca i altres espècies properes en vol (© Toni Llobet)
Imatges extretes de l’Institut Català d’Ornitologia. http://www.orenetes.cat/especie/

Actualment a Catalunya podem conviure amb 5
espècies d’orenetes diferents: la vulgar (Hirundo rustica),
la cuablanca (Delichon urbicum), la cua-rogenca (Cecropis
daurica), la de ribera (Riparia riparia) i la de roquerol (Ptyonoprogne rupestris). Les quatre primeres són espècies
que es troben temporalment entre nosaltres: arriben a la
primavera (podem veure’n algun exemplar ja al mes de febrer, però la majoria arriben durant els mesos d’abril i maig,
i són un indicador de l’arribada del bon temps) i marxen a la
tardor (normalment al setembre). L’hivern el passen al continent africà (al centre i/o al sud) i a la primavera següent
tornen al continent europeu. En canvi, l’oreneta de roquerol
la trobem durant tot l’any i a l’hivern s’alimenta dels pocs
insectes (mosques i mosquits) que es puguin trobar.
A Catalunya també podem trobar tres espècies de
falciots, que si bé no són realment orenetes, tenen costums
força similars i sovint es confonen amb elles.
Creu del Pedró

Les orenetes són uns ocells gregaris. Això vol dir
que tendeixen a formar grans grups d’individus i poden
arribar a ser milers d’exemplars. D’aquesta manera, per
traslladar-se d’un lloc a un altre, en les èpoques de les
migracions, volen moltes orenetes juntes i arriben a formar grans grups. Quan arriben a la primavera ho fan per
buscar un bon clima per aparellar-se i criar, tenir aliment
i poder fer nius on fer créixer els seus petits.
Les orenetes fan els nius aprofitant estructures
de les nostres edificacions: l’oreneta vulgar, per exemple,
sol fer els nius en porxos, corts o fins i tot en els pous, en
forats o sobre les bigues, mentre que l’oreneta cuablanca
els fa a sota els balcons o sota els ràfecs. Per això, l’oreneta cuablanca se la troba més sovint prop dels pobles i de
les cases, però cada cop en trobem menys a les ciutats,
entre altres raons perquè els és difícil trobar-hi fang per
fer el niu i perquè pateixen accions vandàliques d’algunes
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A aquesta església romànica, probablement del
segle XI, s’hi van fer treballs de restauració l’any 1998, sinó
s’hauria enrunat del tot. Hi ha una llegenda recollida per J.
Badia Homs i per Xavier Cortadellas que diu així: “Un dia,
quan el capellà i les dones eren dins a punt de començar
la missa, els homes que encara no havien entrat van sentir
el bel d’una cabra blanca o il·luminada (altres diuen que
era un isard) que baixava de la muntanya. –Sortiu, sortiu!–
van cridar els homes. Quan l’església estava completament
buida i l’animal fugia muntanya amunt i tothom anava per
empaitar-lo, la volta de l’església va caure. Capellà, homes
i dones van girar-se. Ni un mort, ni un ferit perquè tothom
havia sortit fora gràcies a aquella cabra. Com a recordança
del fet, una cabra blanca figurava a l’escut de la població.”

persones poc respectuoses, que es justifiquen amb l’argument que embruten massa amb els seus excrements.
Normalment els nius tenen una forma arrodonida, com de bol, i estan fets amb una mena de fang que és
una barreja de sorra humida i saliva que elaboren mentre
la transporten fins al niu en construcció. Les orenetes vulgars poden arribar a fer més de 1.000 viatges per acabar
un niu. Dediquen el matí a les tasques de construcció i
la tarda a alimentar-se. Així, a mesura que van creant el
seu niu amb aquesta mena de fang humit, aquest es va
assecant, i això permet suportar el pes de les noves capes
humides que s’hi posaran al damunt. Quan han acabat el
niu, comença la tasca de pondre i covar els ous, que normalment són entre 3 i 7. Cada parella es reprodueix dues
vegades durant la mateixa estació.
La seva alimentació és a base d’insectes que cacen gràcies al seu vol ràpid i àgil, i amb ells també alimenten les seves cries. Les cries es queden dins el niu
fins que poden volar. A vegades, si el niu es troba a una
altura considerable, cauen i són aliment d’altres animals.
Les orenetes, igual que tots els ocells, tenen una olor característica i si un ésser humà o un altre ésser viu toca la
cria, perd l’olor. Si perd l’olor, la mare no la reconeix i ja
no la cuida.

El fet que les orenetes visquin tan a prop nostre
durant la seva època de reproducció fa que sigui ben fàcil
gaudir de la seva presència.
La paraula oreneta té formes variades: oroneta,
aureneta, ogronеtа, groneta, gruneta, nereta, orineta...
Entre totes aquestes formes, algunes són variants de
caràcter fonètic i d’altres, com nereta, ogroneta, gruneta,
urinella, runella, olendra, etc. de caràcter lèxic. Algunes
d’elles només les trobem en zones molt limitades (una
comarca o uns pobles). Les formes més habituals són oreneta i orenella (forma usual a Mallorca i Menorca).
Actualment hi ha en marxa un projecte de seguiment dels nius de l’oreneta cuablanca en pobles i ciutats
de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, dut a terme per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). És el Projecte
Orenetes. Aquest estudi està pensat per fer-hi participar
tot aquell ciutadà que hi estigui interessat. Fins i tot és
apte per fer-lo amb família (http://www.orenetes.cat/).
L’any 2005, des de l’Ajuntament de Girona, i
seguint com a model el Projecte Oreneta de Barcelona,
s’impulsà el Projecte Oreneta de Girona. L’objectiu és
fer un cens d’orenetes de la ciutat, fomentar la protecció dels nius existents i reforçar la població a partir de la
col·locació puntual de nius artificials.

EL ROSSINYOL I L’ORENETA

35

Va invitar una oreneta a un rossinyol a construir el seu niu sota el teulat de les cases, i a viure amb els
homes tal com feia ella. Però el rossinyol li va contestar:
-No vull reviure records que em varen fer molt de mal, i per això prefereixo allotjar-me en llocs apartats
dels homes.

Què hem après d’aquesta faula?

Què n’hem après d’aquesta faula?
Els béns i els mals rebuts, sempre queden lligats a les circumstàncies que els varen envoltar.
Autor: Isop

L’oreneta que torna quan l’hivern se n’ha anat,
ve xisclant d’alegria al seu niu de cada any.
Ja fa temps que l’espero i que vetllo el seu niu.
- Déu te guard, oreneta, ja s’atansa l’estiu.
Ella baixa i s’atura sobre un jove ametller.
Mentre espolsa les ales em vol dir no sé què.
Jo m’hi atanso, l’escolto i ja entenc el que em diu:
Ha volat moltes hores, ve d’un altre país.
N’ha fugit perquè els dies ara allà són molt freds,
mentre aquí el sol ja escalfa i ja els arbres són verds.
Oreneta estimada, xiscla i vola feliç,
que en el niu on vas néixer naixeran els teus fills.
Fragment de cançó popular alemanya
https://faulesicontesdesempre.blogspot.com/
Marta Vilà

Hirundo rustica
Foto de Bambo, extreta de Flickr: http://www.flickr.com/photos/bambolia/4793586283/

Il·lustració: Àlex Quiles
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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
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NINOTAIRES
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GASTRONOMIA
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Els torrons
TORRÓ DE NATA AMB NOUS
Il·lusions, somnis, emocions,
aventures, aprenentatge, una nova vida...
tot això és el que sent, el que experimenta la joventut quan decideix fer un canvi
de país per un o altre motiu. Però també
deixen moltes coses enrere: la casa, la família i els amics, els paisatges i els costums.
Entre aquests, un de molt important i que
a voltes troben a faltar és el menjar. Cada
país té el seu com a més representatiu.
Un menjar tradicional emblemàtic i difícil de trobar en segons quins països
són els torrons i potser sigui un dels que
viatgen més per Nadal, cap a tot el món.
La Núria Prats és molt aficionada a fer dolços, tant és així que ha fet el
curs de pastisseria que ofereix l’INS Baix
Empordà de Palafrugell i en el seu temps
lliure fa delicioses postres. Avui ens delectarà amb una recepta de torró que espera
que feu a casa per aquestes festes. Si voleu saber-ne més, té un perfil a Facebook
i Instagram@xoco&xoco, on podeu veure
les cosetes que fa i contactar amb ella si us
ve de gust.

Pilar Giménez

Ingredients:
150 g de farina d’ametlla
150 g de sucre
50 g d’aigua
80 g de nata per muntar
½ beina de vainilla
70 g de nous

Elaboració:
- Posem a bullir en un cassó la nata amb la ½ beina de vainilla i
ho remenem fins que s’espesseeixi molt, que sembli que s’enganxa.
- En un altre cassó posem el sucre i l’aigua i fem un almívar a
112ºC. Si no tenim termòmetre, ho deixem bullir uns 3 minuts.
- Posem l’ametlla dins un bol i hi afegim l’almívar. És millor ferho amb una màquina que barregi, tipus amassadora. Quan estigui ben barrejat, hi afegim la nata i, per últim, les nous.
- Ho posem en el motlle desitjat i ho deixem reposar un mínim
de 12 hores tapat amb paper de forn i amb alguna cosa que faci
de pes.

Diputació de Girona / Oﬁcina de Difusió 2018

Núria Prats

PRODUCTES
DEL TERRITORI

PER A UNES FESTES

EXCEL·LENTS

www.gironaexcellent.cat

