1
La Torre FERRERA XXVIII

L’energia solar, el motor de la transició energètica?
Influència del sol i les hores de llum en els animals
Perdent el nord

Edita:

Redacció i publicitat:

latorreferrera@gmail.com
https://latorreferrera.wordpress.com/
Tel. 629 642 981

DESEMBRE 2021
A PARTIR DEL DISSABTE 4
A la sala polivalent de l’Ajuntament

XVIII Mostra de Pessebres i Diorames
DISSABTE 18
De les 17 a les 19 h a la plaça de l’Església

Tió solidari en benefici de Creu Roja

DIUMENGE 19
A partir de les 9 h al c. del 8 de Març cantonada amb c. de Ponent

2a prova del Campionat de Catalunya Radiocontrol de Mont-ras. 1/6 TT
A les 18 h al pavelló poliesportiu

Gran Quina del Pagès i la Pagesa
DIMECRES 22
A les 17.30 h a la sala d’exposicions de l’Ajuntament

Concert de Nadal de la comunitat romanesa Grupul Maramuresu
(Places limitades, inscripcions per whatsapp al 621219300)

DIVENDRES 24
A les 19 h a l’església de St. Esteve

Missa del Gall

DILLUNS 27
De 18 a 20 h a la plaça de l’Ajuntament

Patge Reial. Recollida de cartes per a SSMM els Reis Mags d’Orient

Direcció i coordinació:
Anna Vigatà

Consell de redacció:
M. Àngels Bernadet
Patrícia Ferrer
Irene Genís
Pilar Giménez
Xavier Grañén
Martí Sabrià

Col·laboradors:

Marc Casanovas
Núria Clara
Isabel Corominola
Ferran Cros
Josep Maria Farreró
Miquel Llenas
Marta Vilà
Fundació Josep Pla

Maquetació:

Alexandra Ulpat

Xarxes socials:
Èlia Pagès

Fotografia:

Xavier Grañén

GENER 2022

Publicitat:

DIMARTS 4
A les 16.30 h a la sala d’exposicions de l’Ajuntament
Hora del conte amb Contes Nadalencs i, a continuació, Taller de fanalets.

Patrícia Ferrer
Irene Genís

Places limitades. Reserva la teva plaça abans del 30 de desembre a www.mont-ras.cat (formulari d’inscripció)

Gràfiques Trema. Arbúcies

DIMECRES 5
A les 17 h Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient
A les 19 h a l’església de St. Esteve Arribada i recepció a SSMM els Reis Mags d’Orient
A continuació, a la plaça de l’Església Campament reial
Passejades amb trenet per Mont-ras

Si algun infant està malalt, podrà enviar un whatsapp amb el missatge «REIS A CASA» més l’adreça, nom,
cognoms i edat al 621219300, fins dimecres 5 de gener a les 13 h.

DIUMENGE 30
A les 19 h a la sala polivalent

Cloenda de la XVIII Mostra de Pessebres i Diorames
Entrega dels premis del 2n Concurs d’ornamentació de Nadal
Recollida de postals del 4t Concurs de postals de Nadal de l’Escola

Situat al centre del sistema solar, el Sol ens ha
permès marcar la pauta del dia a dia. Ha condicionat la
forma de construir les nostres cases que, orientades a
migdia o a llevant, gaudien de la llum i l’escalfor suficients
en les cambres on s’hi feia vida. Així, la llum regia la vida
de les famílies, que quedaven recloses a les llars en fer-se
fosc i sortien al carrer a trenc d’alba. En recuperar la vida,
moltes cases lluïen, orgulloses, els seus rellotges de sol, que
els ajudarien en l’organització i la distribució de les tasques
diàries.
Possiblement hem perdut aquest valor en viure en
ciutats on la llum és escassa perquè els carrers són estrets i
no hi pot penetrar. La sostenibilitat en les edificacions i en el
disseny de les nostres ciutats hauria de ser un element que
es tingués en compte, facilitaria l’estalvi energètic i milloraria les condicions de vida i la salut dels ciutadans.
Possiblement hem oblidat com d’important és la
llum solar per al nostre organisme, com aquesta marca un
ritme de vida que fa que tinguem estats d’ànim totalment
diferenciats segons les estacions de l’any i que els nostres
comportaments siguin, també, diferents. Som capaços d’entendre la influència sobre els éssers vius, bé siguin plantes o
animals, en canvi, n’hem obviat la repercussió en el nostre
organisme.
Tot i que som a l’hivern i les hores de llum són poques, sempre podem pensar que, com diu la dita, per Nadal,
un pas de pardal.
Que tingueu un Bon Nadal!
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Associació Sociocultural Mont-ras al Cor

EDITORIAL

NOVA YORK – MONT-RAS – NOVA YORK
El viatge de Carol Goodden

sions, a ella la va entusiasmar l’atrotinada casa d’en
Pedro i la Maria.
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Ells vivien sempre en el mateix espai de la
casa. Una habitació que era cuina, menjador i sala
d’estar, tot alhora. No tenien ni cuina ni office, ni bany,
només una comuna a l’exterior amb una cortina de
roba apedaçada. Tot, menys dormir, passava en aquella habitació de setze metres quadrats, amb una llar
amb el foc encès, hivern i estiu. Una taula i quatre cadires componien tot el mobiliari.

Martí Sabrià

A la llar sempre hi havia una olla que anava escalfant aigua amb ossos i verdures, que serien la base
de sopes o caldos que la Maria, només la Maria, cuinava per als de casa i per als nouvinguts com la Carol,
que aquells dos mesos d’estada a Mont-ras, va menjar
més cops allà amb ells, que a casa del seu pare.
Tant es va entusiasmar amb la cuina d’aquest
país que es va traslladar a Madrid primer i a diversos
indrets de l’Estat espanyol més tard per observar i
conèixer de primera mà la cuina de tot el país.
Tot plegat semblaria una simple anècdota, si no fos
que pocs anys més tard, el 1970, la Carol, tornada
d’aquell i altres viatges, s’aparella amb un dels més
importants artistes i joves arquitectes americans, en
Gordon Matta Clark, una mica més jove que la Carol,
però ja un dels líders del moviment, encara incipient,
de l’Anarchitecture, que posaria fi a l’avorrida i repetitiva arquitectura americana de la primera meitat de
segle XX.
Xalet dels americans. Foto: Xavier Grañén

Era l’estiu del 1964. Una noia londinenca de
naixement, però nord-americana de residència, va
venir a Europa per retrobar el seu pare, que feia cinc
anys que no havia vist. D’ençà de la separació del seus
pares ella s’havia quedat a viure amb la mare a Nova
York, mentre el seu pare s’instal·lava novament a Londres i es tornava a aparellar, amb una dona britànica.
Aquell estiu el seu pare passava les vacances a
Mont-ras, en un xalet espectacular de nova construcció situat a la part més alta del poble, just a l’alçada
de la vinya de dalt de les feixes de Can Vidal, una edificació que la gent del poble coneixia com el xalet dels
americans.
La noia es deia, i es diu, Caroline Goodden
Ames, coneguda professionalment com a Carol Goodden. L’arribada a la pobra Espanya del 1964, per a una
jove novaiorquesa podia haver estat traumàtica, però
per a la Carol, amb un marcat esperit artístic que més
endavant la portaria a dedicar-se al món de la dansa
i de la fotografia, la descoberta fou extremadament
profitosa.

Els guardes del xalet, en Pedro i la Maria, la
van acollir molts dies a casa, a menjar, i la Carol va
anar descobrint entre sorpresa i admirada, una casa
i una manera de viure que no s’assemblava en res a
la seva a Nova York. Va aprendre a cuinar i va trobar
al mercat de Palafrugell el color, l’olor i la textura de
fruites i verdures que no havia vist mai; i els peixos de
la Mediterrània, que les peixateres de Calella i Tamariu
portaven al mercat de la vila quan encara es bellugaven. I a Cadaqués va veure com els pescadors colpejaven els pops contra les roques per tal d’estovar-los i
entendrir-los.

Matta Clark, de mare nord-americana i pare
xilè, va estudiar a la Sorbona i va participar a primera
fila al Maig del 68 francès. A la seva tornada als Estats
Units, volia canviar el món i amb la Carol van esdevenir
a principis dels anys setanta un imparable motor d’activitat artística i cultural a la ciutat de Nova York.
Així, el 1970, Carol Goodden amb altres ballarines fundava el Trisha Brown Dance Company, un
grup que va esdevenir referent en el món de la dansa
contemporània.

Carol Goodden en l’actualitat. Foto extreta del diari Ara.

El 1971 ells dos, amb dues sòcies més, es decideixen a obrir un restaurant al Soho de Nova York
que anomenaran FOOD (menjar), amb la pretensió
d’organitzar sopars temàtics i artístics, però ben aviat
decideixen que el restaurant esdevingui un espai de
creació, on artistes de totes les àrees convisquin i
intercanviïn idees. La Carol va assumir també el paper
d’empresària inversora del projecte, a disgust del seu
pare, que amenaçà de desheretar-la.

Va aprendre que a l’Empordà la gent barrejava
els productes del mar amb els de la terra a la mateixa
cassola i al mateix plat. Va meravellar-se amb l’olor
del pa calent amb la crosta cruixent i la molla tova. Va
veure com es feia vi a Can Mases i a alguns cellers de
l’Empordà.
Per a la Carol, més impactant que la gastronomia fou l’estil de vida de la gent del poble. Tot i que la
casa del seu pare era nova, moderna i de grans dimen-

Tels. 629 37 40 10 - 609 36 79 82
e-mail: pinturesjovic@gmail.com
www.pinturesjovic.com
17200 PALAFRUGELL (Girona)
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El restaurant fou, durant 3 anys -fins al seu
tancament- un èxit de públic i l’espai de trobada de
tota mena d’artistes. Fou en aquell espai on Matta
Clark va plasmar el concepte de cuina que la Carol
tenia al cap, d’ençà la seva estada a Mont-ras, un
espai obert on cuina i menjador convivien, sense
cap mena de separació.
Segurament FOOD fou el primer restaurant
del món amb la cuina oberta i els comensals observant
de prop la feina dels cuiners -ara són moltes les cuines
vistes- fet que genera una absoluta complicitat entre
comensals i cuiners.
La Carol compaginava la seva feina de mestressa del restaurant i la seva tasca als fogons. Sempre menjar fresc i menú nou cada dia. Alguns dels
artistes joves que tenien dificultats per guanyar-se
la vida amb l’art treballaven al local, de cuiners o de
cambrers.
Entre els plats habituals del FOOD hi havia
l’amanida de tomata i ceba al cop de puny, l’arròs
negre, el rostit de pollastre i porc, o el pollastre amb
gambes, plats naturalment apresos durant l’estada a
l’Empordà.

Richard Landry i Gordon Matta-Clark: FOOD (1971)

Artistes, ballarins, actors i directors no
només actuaven com a clients sinó que sovint cuinaven els seus plats per oferir-los als comensals que
havien acudit al FOOD. Entre els noms destacats
dels habituals al restaurant de la Carol hi havia Trisha Brown, Liza Bear, Phillip Glass, Julie Judd, Laurie
Anderson o Mark di Suvero qui, un dia després de
rebre una beca de la Fundació Guggenheim, va oferir sopar a tothom amb la pala d’una retroexcavadora situada dins el local. Un element imprescindible
per a l’atractiu del local era en Glaza, el gos de la
Carol, que esperava pacient que al final de l’àpat els
comensals li regalessin els ossos del plat. Fins que
un dia per una nova llei, quasi feta a mida, li van
prohibir l’estada al local.

Exposició Bòlit. Foto: Fina Miralles.

El 1974 el restaurant va tancar i la Carol va
dedicar-se a la dansa i a la fotografia. L’any 2007 es va
traslladar a Nuevo México i allà va començar la seva
nova passió: els cavalls. Avui als seus vuitanta-un
anys, amb un estat físic envejable, la Carol segueix
treballant com a fotògrafa, però dedica gran part del
seu temps a muntar a cavall i a preparar una coreografia amb els cavalls.
L’any 2020 amb motiu dels seus 80 anys va
voler tornar a Mont-ras, però la pandèmia i la desídia de qui l’havia de convidar, no ho va fer possible.

Però arran de l’exposició que Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona, li ha dedicat enguany amb el títol de “FOOD, la utopia de la proximitat”, un dels comissaris de l’exposició, el seu amic
i col·leccionista que ha cedit bona part del material
exposat, ens va explicar que la Carol vol tornar a
Mont-ras abans de morir, per rememorar el lloc que
la va portar a la seva primera experiència empresarial i la va enamorar de la cuina i de l’estil de viure
de l’Empordà.

Narcís Gaviña
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L’ENERGIA SOLAR, EL MOTOR DE LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA?
Marc Casanovas

Regions com el nord d’Espanya, que generalment es consideren poc adequades per a l’energia fotovoltaica, reben més irradiació anual
que la mitjana a Alemanya, país que manté des de fa anys el lideratge en la promoció de l’energia solar.

Amb una temperatura a la superfície de 5.500 °C
(més de 15,5 milions de graus al nucli), el sol es troba a la
distància òptima de la Terra (150 milions de quilòmetres)
perquè aquesta rebi la llum i la calor idònies per a l’existència d’animals i plantes. Sense sol, no hi hauria vida a la
Terra. Gràcies a l’energia de la llum del sol, els organismes
fotosintètics (principalment plantes, algues i alguns bacteris) poden fer la fotosíntesi, un procés on converteixen
la matèria inorgànica absorbida per arrels i fulles (aigua i
diòxid de carboni) en oxigen i matèria orgànica (glucosa
i midons) que utilitzen com a aliment per créixer. Per als
animals, la llum solar és la font de calor que els permet
regular la temperatura corporal. I també el sol actua com
a regulador de cicles, com l’aparellament o la migració,
que asseguren la continuïtat de les espècies.
L’astre central del sistema solar també beneficia els animals indirectament, a través de les plantes.
Per un costat, perquè les plantes produeixen oxigen gràcies a l’energia de sol, element indispensable per a la
respiració dels animals. I per l’altre, perquè els animals
consumeixen aquestes plantes per obtenir els nutrients
necessaris per a la seva supervivència. Els herbívors les
consumeixen directament i els carnívors, indirectament
menjant animals herbívors.
Però el sol és essencial també per al benestar dels
humans. Un dels beneficis per a la salut més coneguts és
la producció de vitamina D. La radiació ultra-violada del
sol, en entrar en contacte amb la pell, ajuda l’organisme

a transformar la provitamina D, ingerida a través dels
aliments, en vitamina D. Aquest nutrient és necessari per
a la salut dels ossos perquè contribueix a l’absorció del
fòsfor i el calci, indispensables per a la remineralització.
La vitamina D també incrementa el benestar psicològic
per la seva funció reguladora de la serotonina: una
hormona associada al benestar i a la millora de l’estat
d’ànim de les persones, també coneguda com a hormona
de la felicitat.
En els humans, a més, el sol també millora
algunes malalties dermatològiques pel seu efecte antiinflamatori, enforteix el sistema immunitari per la seva
contribució a l’augment de glòbuls blancs i disminueix els
problemes cardiovasculars perquè afavoreix la correcta
circulació sanguínia i baixa la pressió arterial. Com ja
sabreu, però, la llarga exposició dels humans al sol també
provoca cremades i danys dermatològics que poden ser
molt importants i, fins i tot, malalties de llarga exposició
com el càncer de pell.
Fins ara hem parlat dels beneficis i dels efectes
biològics, naturals i directes del sol per als éssers vius i
especialment per als humans. Aquests efectes, fa milers
de segles que els gaudim els animals i plantes del planeta Terra. Però el sol també és una font d’energia inesgotable per a l’activitat humana, utilitzada des de fa molts
segles. D’ençà que els homes van descobrir l’agricultura
i altres activitats de producció alimentària, l’energia del
sol es va emprar de forma diferent, amb altres objectius.
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A Catalunya, la cosa està molt pitjor. Mentre en
el conjunt d’Espanya l’energia d’origen eòlic i fotovoltaic
suposa el 28,3% de la demanda elèctrica, a Catalunya
només aporta el 7%.

Espanya és un dels països d’Europa amb major irradiació anual. Això fa que l’energia solar sigui més rendible que en altres indrets.

Molts anys enrere, els agricultors ja usaven l’energia del
sol per assecar verdures i fruites i poder-les conservar
d’una forma molt més eficient. L’antiga Grècia i l’Imperi
Romà van ser les primeres civilitzacions a fer servir de
forma més directa i intencionada l’energia elèctrica del
sol. En primer lloc, per aconseguir una estabilitat tèrmica
dins de les seves llars, construint finestres a les cases per
deixar entrar l’energia calorífica del sol. Per altra banda,
van sorgir els primers aparells que concentraven l’energia
calorífica utilitzant miralls i metalls per encendre foc o escalfar. Avui, al segle XXI, tenim la capacitat no solament
d’usar l’energia tèrmica del sol, sinó de transformar-la en
energia elèctrica, una energia neta que permet reduir el
consum de carburants per a la producció elèctrica.
Vivim en un món en el qual l’energia elèctrica
és fonamental per al benestar de les persones. Això ha
provocat que la disponibilitat d’energia en el món sigui
una de les principals preocupacions dels països i s’ha
convertit en un problema crucial de la geopolítica. Tant
els països desenvolupats com els que es troben en vies
de desenvolupament, es veuen afectats per les creixents
demandes per satisfer els objectius econòmics i socials.
Tal és la demanda que als darrers anys s’ha reconegut
imprescindible que l’oferta de l’energia pateixi una transició des de l’actual dependència dels hidrocarburs fins
a aplicacions energètiques més diversificades. El sol és
una font inesgotable de recursos per a l’home. És una
energia neta, abundant i disponible en la major part de la
superfície terrestre. Tot i això, el consum i l’aprofitament
d’aquesta energia ha sigut insignificant comparat amb el
volum de consum energètic mundial. Avui en dia encara
cremem molt de carbó i petroli per produir energia i alhora desaprofitem gran part de l’energia del sol.
Espanya és un dels països d’Europa amb major
irradiació anual. Això fa que l’energia solar sigui més rendible que uns altres indrets. Regions com el nord d’Espanya, que generalment es consideren poc adequades
per a l’energia fotovoltaica, reben més irradiació anual

que la mitjana a Alemanya, país que manté des de fa anys
el lideratge en la promoció de l’energia solar. Malgrat
això, Espanya no aprofita de forma eficient tot aquest
potencial de radiació solar que rep, i en part és per les
polítiques que s’han seguit els darrers anys. Segurament
deveu haver sentit a parlar de l’impost al sol. L’impost
al sol es definia com un peatge de suport que s’aplicava
a l’energia generada mitjançant l’ús d’instal·lacions fotovoltaiques. Per això, el consumidor havia de pagar els impostos corresponents per l’electricitat que produís el seu
sistema d’autoconsum solar. El nom oficial de l’impost
al sol era càrrec transitori per energia autoconsumida.
Aquest peatge es va aprovar en el Reial decret 900/2015
publicat el 09 d’octubre pel ministre José Manuel Soria
López i regulava les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les instal·lacions d’autoconsum elèctric. És una normativa que va frenar en sec l’avançament
de l’energia fotovoltaica com a alternativa real al consum
d’hidrocarburs.
El 5 d’octubre de 2018, tres anys més tard de
la seva introducció, la nova ministra, Teresa Ribera, va
anunciar la fi del controvertit impost al sol. Així mateix,
va afegir una sèrie de reformes per fomentar l’aprofitament de l’energia solar a Espanya. A l’any següent, es va
aprovar la normativa vigent del RD 244/2019, amb la finalitat de simplificar els tràmits administratius. Algunes
de les reformes més importants per fomentar l’autoconsum han estat:
• Eliminació del comptador de generació en instal·lacions
fotovoltaiques sense abocament.
• Les instal·lacions amb potència inferior a 10 kW i les
instal·lacions aïllades quedaven exemptes de sol·licitar
permisos a la companyia elèctrica.
• Aprovació de la compensació i venda d’excedents energètics d’autoconsum.

El Govern va aprovar el novembre del 2019 un
nou decret per facilitar la implantació de parcs eòlics
i fotovoltaics. Objectiu? Superar l’anterior planificació
(2009), que va donar un resultat nul. El decret del Govern
(després de declarar-se l’emergència climàtica) va tenir
un acolliment favorable entre els promotors. Es van presentar 129 propostes de parcs fotovoltaics que representarien un total de més de 9.000 hectàrees cobertes per
plaques. Aquesta revolució ha provocat un gran nombre
de mobilitzacions i reivindicacions ciutadanes en contra
d’aquests projectes. La construcció d’aquests parcs suposarà la pèrdua de grans extensions de conreus i provocarà
grans impactes als entorns on s’ubiquin, ja que obliga a la
construcció d’instal·lacions com ara línies elèctriques, etc.
La falta de consens social i polític apareixen com
a principals fronts que amenacen l’enlairament de les
fonts renovables a Catalunya. El preacord entre ERC i la
CUP per declarar una moratòria a les grans instal·lacions
d’energia renovable i la mobilització de les plataformes
ciutadanes “contra l’allau de projectes” han creat una
poderosa aliança que agreuja el laberint en què es troba
el desenvolupament de l’energia neta a Catalunya.
Des del meu punt de vista, l’endarreriment en
matèria d’energies renovables de Catalunya provoca
que ara toqui prémer l’accelerador. Això ens obliga a
fer la transició energètica més ràpid del que tocaria i
comporta un rebuig social més elevat i, possiblement,
dissenyar un model molt més centrat en grans instal·lacions i no pas en una producció energètica més
dispersada i igualitària en el territori. Així, el model que
sembla que va guanyant a Catalunya és un sistema poc

SERRALLERIA

ALSINA

• Aprovació de l’autoconsum col·lectiu: possibilitat de
compartir diverses persones una instal·lació fotovoltaica.
C/ Torres Jonama, 60 - 17253 MONT-RAS

Tel / Fax: 972 30 29 96

democràtic i lluny del sistema més igualitari i sostenible
que són les anomenades comunitats energètiques. Una
comunitat energètica és una aliança entre actors locals
diversos (ciutadans individualment, comunitats de veïns
o de propietaris, associacions o cooperatives d’àmbit
local o comarcal, ajuntaments i/o altres administracions
supralocals...) per tal d’autoproduir, repartir entre
aquests actors i autoconsumir energia elèctrica a partir
de plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes
renovables (d’energia tèrmica o eòlica, per exemple).
És a dir, és una producció d’energia a petita escala que
podria ser útil a partir del seu ús generalitzat per abastir
el consum a gran escala.
Gràcies a l’autoconsum d’energia, particulars i
empreses poden reduir la seva factura de la llum fins a
un 70%. Les instal·lacions de plaques solars cada vegada s’amortitzen abans (entre 5 i 11 anys depenent de la
mena d’instal·lació i província) i compten amb una vida
útil d’aproximadament 25 - 30 anys. Així, l’energia fotovoltaica no només és una alternativa sostenible, sinó que
a mitjà termini és l’opció més econòmica.
Malgrat que no es pot predir el futur, si observem l’evolució del sector de l’autoconsum i observem la
tendència a la instal·lació d’energies renovables tant a
Espanya com a la resta d’Europa, podem assegurar que
tots els canvis de normativa que hi hagi seran cap a un
futur més net. La Unió Europea és l’òrgan que tutela tota
la política ambiental dels països membres i lidera aquesta
transició energètica cap a l’autoconsum i les energies
renovables. Per tant, podem descartar que existeixi
un nou impost al sol en els pròxims anys. Segurament
l’impuls final d’aquesta energia neta es produirà quan el
petroli tingui un preu tan elevat que pràcticament sigui
l’única alternativa viable.
Per reduir emissions i contribuir en la lluita
contra el canvi climàtic aprofiteu el teulat, el terrat o la
terrassa de casa vostra per produir energia elèctrica. Si
no ho feu per objectius ambientals, feu-ho per motius
econòmics a mitjà termini. Per sort, els humans, que som
els responsables del canvi climàtic, també som els que
tenim capacitat per aturar-ho. Som-hi!

11
La Torre FERRERA XXVIII

L’eliminació de l’impost al sol a Espanya, juntament amb les noves reformes de la normativa, va
suposar que les sol·licituds d’instal·lacions d’autoconsum
creixessin exponencialment. De fet, Espanya va ser l’únic
país del món que va tenir un impost al sol.

INFLUÈNCIA DEL SOL I LES HORES DE LLUM
EN ELS ANIMALS
M. Àngels Bernadet. Fotos: Xavier Grañén.

qui el moment de l’any. El factor mediambiental utilitzat
per la majoria de les espècies és la variació de la durada
del dia, o fotoperíode.
En les nostres latituds, la reproducció de l’espècie ovina té un caràcter estacional molt marcat, caracteritzat per l’alternança d’un període de repòs sexual a la
primavera i estiu, i d’un període d’activitat reproductiva
a la tardor i hivern. El període de repòs sexual es caracteritza per l’establiment d’un estat d’inactivitat sexual,
associat habitualment a l’absència d’ovulació.

tament proporcionar llargs períodes de llum permet
facilitar la conducta exploratòria i reduir el nombre
d’animals que no mengen. D’altra banda, més hores de
llum també generen major nombre d’interaccions i afavoreixen comportaments agressius.

Porcí
En porcí hi ha una normativa mínima d’intensitat i hores de llum, així com recomanacions empíriques
sense un criteri científic clar. Aquesta normativa relativa
a les normes mínimes per a la protecció de porcs, recull
que: “els porcs han d’estar exposats a una llum d’una
intensitat mínima de 40 lux durant un període mínim de
vuit hores al dia.”

La durada relativa dels períodes de claror i de
foscor diaris a què són sotmesos els organismes és conegut com a fotoperíode. És a dir, és la quantitat de
llum i de foscor en un cicle de 24 hores. La resposta al
fotoperíode és un fenomen biològic on els organismes
modifiquen algunes de les seves característiques (reproducció, creixement, comportament...) en funció de
la variació de la llum, les estacions i el cicle solar.
En les plantes, el pigment responsable de la
resposta al fotoperíode és el fitocrom i influeix sobre
molts processos fisiològics (floració, latència...). En animals, la durada del dia i la nit els permet sincronitzar
les seves etapes reproductives amb èpoques de l’any
favorables. Els mamífers i les aus solen reproduir-se a
la primavera, en resposta a l’allargament dels dies, i els
insectes solen convertir-se en larva a la tardor, quan
els dies s’escurcen. La resposta al fotoperíode en peixos, amfibis i rèptils és limitada.
El control del fotoperíode en els animals és
majoritàriament hormonal, concretament per la secreció de melatonina en la glàndula pineal, la qual
cosa és fortament inhibida per la presència de llum. En
els mamífers domèstics, la informació fotoperiòdica és
percebuda per la retina i transmesa per via nerviosa
a la glàndula pineal en diverses etapes. Així doncs,
la secreció hormonal és més gran en els períodes
de foscor. Aquesta hormona, un cop alliberada,
s’encarrega d’activar receptors específics localitzats

al cervell i en la glàndula pituïtària que regulen,
depenent de l’espècie, els ritmes de la reproducció,
les variacions en el creixement de cabells, la muda, la
deposició de reserves d’energia en el teixit adipós (pes
corporal), la hibernació i la migració.
La llum, des de fa molt de temps, és objecte
d’estudi en producció animal, especialment pel que fa
a la seva influència sobre paràmetres relacionats amb
la reproducció. La majoria dels treballs es centren en
el fotoperíode, si bé també poden trobar-se estudis
sobre intensitat de llum i espectre cromàtic en les diferents espècies. Parlem d’algunes espècies de producció animal.

Oví

La intensitat lumínica també juga un paper
rellevant en el desenvolupament del comportament
social, molt important i jeràrquic en els porcs, que
requereix poder distingir alguns signes visuals, com
postures generals, posició de la cua, així com la
presència dins de l’angle visual d’animals dominants a
l’hora d’accedir a l’aliment.
Un altre factor important relacionat amb la
llum és el fotoperíode, que juga un paper essencial en el
ritme circadiari i l’estacionalitat en els animals. El primer
ha de determinar canvis físics i conductuals en cicles de
24 hores, com per exemple el descans, mentre que el
segon els determinarà en períodes més llargs (anestre
estacional de la truja de juliol a setembre). D’altra
banda, s’ha observat que el fotoperíode decreixent
retarda l’aparició de la pubertat per a animals de la mateixa edat i pes.
Quan se’ls dona l’opció, els porcs semblen preferir passar més temps a les zones fosques, que són
les preferides per descansar, mentre que en el deslle-

Avicultura
El fotoperíode és essencial per a l’avicultura
i depenent del que s’apliqui en el procés de recria, es
pot determinar quan l’au començarà a pondre ous i
fins i tot la seva grandària. Si s’utilitza un fotoperíode
per avançar la posta s’aconseguiran més ous, però de
menys grandària.
Les gallines s’hi veuen malament a les fosques i
depenen de la intensitat de la llum. Segons la intensitat,
el cervell envia impulsos als òrgans i sistemes que afecten
el son, el desenvolupament, la gana, la reproducció...
Això significa que la majoria dels processos fisiològics
del cos de les gallines es poden regular amb l’ajut de la
llum.
En temps assolellat es recomana ombrejar
el galliner. La llum excessiva no només afecta negativament els paràmetres de productivitat, sinó que
també comporta que les gallines picotegin els ous.
Una il·luminació massa intensa provoca canibalisme i
comportaments agressius.

L’estacionalitat de la reproducció (en menys
mesura en el cabrum) condueix generalment que els
parts es produeixin a la fi de l’hivern i durant la primavera, fet que permet unes condicions més favorables
per al manteniment de la lactació i la supervivència de
les cries. Per tant, l’estacionalitat de la reproducció de
l’espècie ovina és un dels factors més importants que
condicionen la seva producció.
La necessitat de preveure uns mesos abans el
moment més favorable per als parts implica la utilització per part de l’animal d’un indicador fiable que li indi-

obra nova restauració i reformes
C/ Pals, 66 - 17200 PALAFRUGELL - Tel. 651 99 10 35 - 872 26 63 62
cpuigdal@gmail.com - www.construcreform.es
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La influència de la llum en la fisiologia animal és
un dels fets fonamentals perquè es mantingui la supervivència dels nounats en la majoria de les espècies domèstiques i salvatges, fent que el naixement es produeixi en
èpoques de bonança climatològica (primavera o estiu).

En el cas de la truita de riu, s’apliquen
tractaments de tres mesos de fotoperíode creixent i
decreixent, per avançar o modificar l’època reproductiva.
I amb controls lluminosos s’aconsegueix augmentar la
supervivència de les larves de la perca.

En funció del seu cicle reproductor, les femelles
de les diferents espècies es divideixen en:

LA MIGRACIÓ

La Torre FERRERA XXVIII

La llum led obre una nova etapa en l’ús d’il·luminació per a la producció animal controlada, a l’influir
en un major creixement de les aus, el seu desenvolupament sexual, prevenir el canibalisme, reduir el nerviosisme i augmentar la mida dels ous.

abans de temps i hi pot haver problemes de qualitat. En
funció del fotoperíode aplicat, amb una mateixa genètica es poden obtenir ous de 65 a 70 grams o de cinc
grams menys.

El color de la làmpada té diferents efectes sobre les aus:

Conills

•

Blau: produeix un efecte calmant i redueix l’agressivitat.

•

Blau-verd: assegura una maduració ràpida d’animals joves.

•

Taronja: estimula la pubertat en gallines.

Els conills estan influenciats pel fotoperíode,
que activa o disminueix la seva activitat, tant reproductiva com alimentària. Qualsevol cunicultor reconeix
com a època de manca de zel els darrers dies de l’estiu i
els primers de la tardor.

•

Vermell: fa front a manifestacions d’agressió i símptomes de canibalisme.

En qualsevol cas, l’alteració dels cicles naturals
dels animals no té conseqüències perjudicials en la qualitat dels aliments que ingerim ni en cap altre sentit, si
l’animal està ben alimentat i en condicions higienicosanitàries adequades.

D’altra banda, si alterem el fotoperíode variem
el ritme nictohemeral (relatiu o pertanyent a la nit i al
dia) dels animals, que repercuteix directament en l’alimentació i en la cecotròfia (consum del producte del
cec de l’aparell digestiu en mamífers dels ordres dels
rosegadors i els lagomorfs. El producte del cec passa
per l’intestí i un cop és excretat en forma d’excrement
l’animal se’l menja per recuperar-ne nutrients).

Controlar la llum solar és important perquè, en el cas de
polletes, tenir més llum pot suposar que iniciïn la posta

La llum també afecta la fertilitat i la fecunditat i
la quantitat i qualitat de l’ejaculat dels mascles.

Monoèstriques: receptives una o dues vegades per any.
Exemple: les gosses.
Polièstriques: que són la majoria, amb cicles consecutius durant tot l’any. Es divideixen en:
- Contínues - cicles estrals repetitius al llarg de
l’any. Exemple: la dona.
- Estacionals - caracteritzades per cicles repetitius en una època de l’any.
• En dies curts: l’ovella, la cabra i la conilla.
• En dies llargs: les eugues.
LA LLUM I EL CLIMA CONDICIONEN ELS NAIXEMENTS
En l’antiguitat, al Japó allargaven les hores de
llum en els dies curts per provocar el cant de l’activitat
sexual fora de l’època reproductiva en alguns ocells, tot
i que no se sap si s’empraven espelmes, torxes o altres
sistemes.
Temperatura, llum, pluges i aliments són factors que condicionen la supervivència i determinen les
èpoques dels naixements perquè passin a la primavera.
El fotoperíode és la clau del moment òptim de la repro-

La migració es considera com el viatge de retorn dels individus que tenen una separació entre la
seva àrea de cria i la seva àrea no reproductiva. Per
tant, una de les estratègies vitals dels ocells consisteix
a viatjar a indrets diferents segons l’època de l’any per
poder estar en el lloc que dona més recursos cada estació.
Sembla que l’origen de les migracions el trobem en l’última glaciació, quan el retrocés dels gels
va allunyar progressivament les zones de tundra de
les zones tropicals, cosa que va fer que s’haguessin de
desplaçar cada vegada a més distància.
Actualment encara és una incògnita el mecanisme de la migració, per bé que sembla ocasionat
per les variacions del fotoperíode o durada del dia. El
camp magnètic terrestre o la situació de les estrelles
són les hipòtesis més usades per explicar l’orientació
de les aus, que són capaces de tornar a nidificar l’any
següent al mateix arbre després de travessar mig món.
Així doncs, el coneixement de la resposta dels
animals als canvis en el fotoperíode ha estat útil per a
l’home, sobretot en la ramaderia.

Bugaderia
ont-ras
669 127 268
MARIA CINTA CUGAT
Travessia de la Riera, 1 - MONT-RAS
Tel. 972 30 36 26 - Mòbil. 696 340 060

sandra r
pelokeras
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LA LLUM I LA SUPERVIVÈNCIA DE LES ESPÈCIES

ducció, i els seus efectes augmenten a mesura que ens
allunyem de l’equador, segons siguin espècies de reproducció en dies de fotoperíode creixent, cas dels èquids,
o decreixent, cas dels òvids, caprins, etc. A l’euga no li
agrada que li vigilin el part i en el 86 % dels casos es
produeixen entre les set de la tarda i les set del matí.
En canvi, en les ovelles, hi ha grans variacions segons
la latitud en què visquin. En la nostra, els mascles cobreixen les femelles sobretot després del solstici d’estiu.
Això implica que els parts es produiran a la tardor.

Si la il·luminació té importància en els conillars instal·lats a l’aire lliure subjectes a un fotoperíode
natural, encara en té més en instal·lacions d’ambient
natural, i màxima en ambients controlats. Per tant, és
imprescindible instal·lar llum artificial a les granges de
conills, i sobretot que als reproductors se’ls mantinguin
15 hores de llum diàries.
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ESPADA

Tel. 972 30 09 54
c/ Torres Jonama, 42 - 17200 Palafrugell

Sembla que la llum del sol ha arribat a
impressionar plaques fotogràfiques a profunditats
oscil·lants entre cinc-cents i mil metres. En realitat,
però, a partir de dos-cents metres la força lluminosa es
fa tan feble i la densitat de l’aigua ofereix una resistència
a la penetració tan considerable que la vida vegetal s’hi
empobreix d’una manera extraordinària. No és pas que
cessi totalment; s’hi fa molt més escassa i una gran part
de la plataforma bentònica està formada de sorra o de
llot viscosejant.

PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS
Carrer Torroella, 116 C
17200 - Palafrugell
Telèfon 972 30 51 54
promediter@telefonica.net

A Fornells crèiem que el roger –o el moll–
era un animal del bentos, però de la zona diàfana.
Atribuíem la vivacitat dels seus colors al fet que les
seves escates eren tocades per la llum solar. En dies de
calma i d’aigües molt clares, els veiem immòbils sobre
l’arena entre dues motes d’ictínies, somnambúlics,
com si escoltessin una conferència. De vegades s’hi
estaven hores i hores, fins que a l’hora del crepuscle
es posaven a nedar. Els naturalistes tendeixen a donar
una gran importància a la llum en la vida submarina.
No deixa d’ésser curiós que els peixos nedin sobretot
en els dos moments de crisi que la llum fa cada dia:
l’alba i el crepuscle.

IMPACTA ALS TEUS CLIENTS
AROMATIZA EL TEU NEGOCI AMB ELS SISTEMES EXCLUSIUS DE T&A

COMERÇ
Aconsegueix que els teus
clients passin més temps a la
teva botiga. Milloraràs la
imatge i augmentaràs la
intenció real de compra.

HOSTALERIA I
RESTAURACIÓ
Incita al consum dels teus
productes i ofereix un
ambient exclusiu.

CLUBS I CENTRES
ESPORTIUS

ESTÈTICA I
CURA PERSONAL

Crea un ambient higiènic,
personal i únic.

Desperta sensacions úniques
i crea ambient de confort

https://www.marketingolfativogirona.com/
Per a més informació: 621 212 825

Desperta Sensacions
SOL·LICITA LA TEVA PROVA GRATUÏTA D’UNA SETMANA
FRAGÀNCIES DE LA
QUALITAT MÉS
ALTA, AROMES
EXCLUSIUS
Dissenyem i t'assessorem
sobre l'aroma més
adequat per a la imatge
que vols projectar del teu
negoci.

Fundació Josep Pla

“S’anomena zona diàfana la que és afectada
per la penetració de la llum solar; s’anomena zona afòtica o de les ombres aquella a la qual no arriben els
raigs de sol. ¿ Fins on arriba la llum del dia, els raigs de
sol bolcat sobre el mar?

www.ferreteriaespada.com

DIFERENCIA’T

LA PENETRACIÓ DE LA LLUM SOLAR EN EL
MAR

SISTEMES DE
DIFUSIÓ
PROFESSIONAL
Per a cada necessitat
el sistema més
adequat, difusió menys
invasiva i més eficient.

DIFERENTS
CARTES
D'AROMES
Màxima seguretat i
qualitat, els nostres
aromes estan
fabricats sota la
normativa més
exigent.

De tota manera l’explicació del color dels peixos
pels contactes amb la llum ens donà alguns disgustos.
¿Com explicar el color rosat, el carmí deliciós, dels
serrans panegals que agafàvem amb els volantins a dues

Tamariu, 1932. Fundació Josep Pla, col·l. Josep Vergés

o tres-centes braces de profunditat? Per la mateixa raó
crèiem que la molla, el rap, el llenguado, eren peixos del
bentos i de la seva zona afòtica. El color de fang obscur
que tenen aquests animals, la seva forma aixafada, que
atribuíem a la pressió de l’aigua, l’aire d’estupidesa
que deduíem de la seva forma plana, ens portava a
creure que no havien conegut els banys de llum solar.”
Josep Pla, Aigua de mar, OC II, 38-39.
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PINTURES			FERRETERIA
PARAMENT			JARDINERIA
MOBLE				JARDÍ
BRICOLATGE
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“Alça’t Mont-ras, el sol s’imposarà”
Foto: Xavier Grañén

Entre rellotges de sol i penyores del passat
Isabel Corominola Juscafresa

He perdut el nord de tant mirar cap a migdia
volent pautar l’ombra del meu rellotge de sol, el que em
marcarà l’hora més vella de totes les que han existit.
Aquests ginys de simplicitat aparent sempre
m’han agradat. La casualitat m’ha deixat a mà el treball
d’un estudiant palamosí, Guillem Oliu Mateu. Amb
el títol “Els rellotges de sol del corredor de l’Aubi”,
en Guillem ha inventariat els rellotges de sol de cinc
municipis: Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Palamós
i Calonge. Un total de 61 rellotges solars. Cinc de
localitzats a Mont-ras.
41°54’32.7’’N, 3°08’36.5’’E, amb aquestes
coordenades en Guillem situa el primer rellotge que figura en el llistat de Mont-ras. A l’església de Sant Esteve
contemplem aquest rellotge de pedra, de numeració
aràbiga, ubicat a la torre adossada a la façana sud. Es
tracta d’un rellotge molt simple que no fa justícia a l’edifici més important del municipi. En Guillem ressalta que

el gnòmon (així s’anomena l’estilet de ferro dels rellotges de sol) està mal col·locat.
Cerquem dades per saber-ne l’antiguitat. Difícil és precisar la data de construcció de la torre circular
que custodia el rellotge. L’edifici actual està datat entre
el segle XVI i finals del segle XVII.
Amb unes característiques semblants trobem
a l’església de Santa Maria, de Palamós, un rellotge
solar ubicat també a la façana de migdia, a la torre
adossada integrada al campanar datat del segle XVI. He
pogut saber mitjançant el llibre de Pere Trijueque La
parròquia de Santa Maria de Palamós, col·l. Guspires
12, any 2003, que la torre on hi ha aquest rellotge era
antigament la Torre del Consell, on es reunien els jurats
i el consell estret de la vila de Palamós. De la torre de
Sant Esteve, de Mont-ras, l’únic que podem afirmar és
que en el seu interior únicament hi trobem l’escala per
accedir al campanar.

Torre del migdia amb el rellotge de sol quasi imperceptible. Església de Sant Esteve de Mont-ras. Foto: Núria Clara

La Torre FERRERA XXVIII

PERDENT EL NORD

21

La Torre FERRERA XXVIII

El primer rellotge solar de què es té constància va ser trobat a Egipte. És de l’època de Tutmosi
III, 1500 aC. Es conserva al Museu Egipci de Berlín. Es
tracta d’un giny portàtil en forma de L, es canviava de
lloc segons fos el matí o la tarda.
Sembla que foren els egipcis els primers d’intuir que la Terra no era plana, al comparar les ombres
dels obeliscs de ciutats tan distants com Alexandria i
Assuan el dia del solstici d’estiu a migdia. Era evident
que una superfície terrestre plana no causaria cap variació en les ombres de diferents localitzacions. Va ser
Eratòstenes (s. III aC.), astrònom grec erudit en diverses
disciplines, el primer divulgador d’aquesta teoria. Ara la
podem veure ben exemplificada en les plataformes digitals per l’astrofísic estatunidenc Carl Sagan (1934-1996),
en la recomanable sèrie documental Cosmos.
Rellotge de sol església Sant Maria de Palamós. Torre del Consell.
Foto: Xavier Grañén

A la pàgina web de la Societat Catalana de la
Gnomònica s’hi pot veure una descripció força acurada
sobre el rellotge de l’església de Sant Esteve, de Montras, on s’especula amb una antiguitat del segle XVIII.
Des de quan l’ombra discreta del seu gnòmon ha marcat hores inesborrables en el record dels
mont-rasencs? Em pregunto si el matí del 26 de febrer
del 1951, el sol irradiava la vella torre sentinella d’uns
nuvis, els meus pares, en Siset i la Isabel, quan acabats
de casar sortien de l’església de Sant Esteve per la porta de migdia.
La senzillesa és un pol d’atracció atemporal.
No cal ser sumptuós ni sofisticat per despertar simpatia, com ho demostra la gnomònica, l’art o ciència dels
rellotges de sol que manté un bon col·lectiu d’adeptes.
Ni els rellotges mecànics que van aparèixer el segle
XIV, popularitzats a partir del segle XVI, ni més recent-

Al tròpic, a migdia del solstici d’estiu, la verticalitat dels raigs solars fa que no es produeixin ombres;
els raigs penetren fins al fons dels pous. A la nostra latitud, el sol no pot competir amb aquesta qualitat ni
quan és al zenit. L’avi d’en Guillem, en Joan Oliu, ens diu
que aquí era costum refiar-se d’un mirall per reflectir els
raigs fins a baix el pou per veure el nivell de l’aigua.
De mica en mica l’ombra es va erigint com a
protagonista indiscutible d’aquestes línies. Donem-li
llargada amb aquesta simpàtica anècdota que ens explica en Josep Vidal, nascut no gaire lluny del nostre campanar, a Can Vidal, un mas del carrer Major que ostenta
pedigrí patrimonial. Així la recorda en Josep: “Un dia
llaurant un camp del Medàs (Ermedàs), jo devia tenir
uns 18 o 19 anys, s’acostava l’hora d’anar a dinar i no
duia rellotge. A prop hi feinejava un vell pagès conegut
com en Xicarrí. Vaig acostar-m’hi per demanar-li l’hora.
Amb cara de sorprès, en Xicarrí em va increpar: “I tu ets de pagès? No et fa vergonya? Ja ho hauries de saber! Només has de mirar el campanar per

veure que són dos quarts d’una. La finestra del campanar no falla.” La posició de l’ombra a les arcades del
campanar era la consulta horària d’aquell pagès. Quan
vaig arribar a casa vaig comprovar que en Xicarrí ho
havia encertat de ple.”
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ment els digitals, han extingit els rellotges de sol que,
delmats, sobreviuen sobretot gràcies al caprici dels aficionats a embellir la seva façana amb aquest element
rudimentari que ja es coneixia en temps dels egipcis.
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Els altres quatre rellotges de sol que en Guillem
ha localitzat a Mont-ras són a Can Teixidor, al carrer de
la Font, 12; a Can Jover, al barri de Molines, 126; a Ca
l’Aragonès (Can Marquès), al camí de Vall-llobrega, 20.
Tots tres de pedra i amb xifres romanes. Per acabar, inclou un rellotge de ceràmica amb xifres aràbigues, al
carrer Torres Jonama, 21. També hi hauríem d’afegir el
rellotge de ceràmica de ca la Quimeta Salabert, al camí
de Vall-Llobrega, 22, no visible des del camí.
A l’inventari de la Societat Catalana de la
Gnomònica hi repesquem dos rellotges més: el de Can
Peixito, del carrer de La Pedrera, 3, i el de la Mina Petita, al Camí de Fitor.
L’aportació d’en Jordi Margarit, pagès del Pla
de l’Aubi, molt implicat en el coneixement del territori
i de l’etnologia local, ens ha permès afegir tres rellotges, el de Can Corredor, el de Can Català, de Canyelles,
i el de Can Deulofeu, de Roqueta. En Jordi destaca la
particularitat que tots tres rellotges són pintats i que
tenen com a denominador comú el perfil de color
blau, atribuïble en els dos més antics, a l’escassa tria
de tonalitats que existia quan la pigmentació s’obtenia
de terres naturals. El de Can Corredor és tan antic com
el mas; es va salvaguardar quan es va repicar la pedra
de la façana. No s’ha repintat mai. Els tons originals,
blau i vermellós, només s’intueixen.
També en Jordi ens ha assenyalat el rellotge
de Can Deulofeu (Can Jofra), al barri de Roqueta, ben
visible des del camí que va a l’Ermedàs. Aquest vell
mas té la particularitat de ser termenal. La casa és del
districte de Mont-ras i el galliner pertany al de Palafrugell. Així m’ho explica l’Anna Jofra, filla del mas, mentre em mostra el rellotge pintat a la façana. Em diu
que és força antic. El pas del temps ha esborrat les línies horàries i ha deixat clapes dins el quadrant. El seu
pare, en Miquel Jofra, encara recorda quan marcava
correctament. No els consta que hagi sigut restaurat ni
repintat en moltes dècades, per això sorprèn que encara mantingui el perfil de color blau ben pronunciat,
amb la sanefa a cada angle ben conservada.
El rellotge de Can Català, de Canyelles, és del
2014. Sembla d’inspiració daliniana. En Jordi Margarit
se’n sent orgullós, ja que ell li ha donat vida marcant-hi
les línies horàries sobre una planxa de ferro. La façana, un punt declinada cap a ponent, no l’hi posava fàcil.
Per a marcar bé les línies, en Jordi va tenir la paciència de muntar guàrdia cada hora a partir de migdia del
solstici d’estiu. En Joan Geli, pintor de Mont-ras, va ser

Rellotge de Can Deulofeu (Can Jofra), barri de Roqueta, Mont-ras.
Foto: Núria Clara

Rellotge de Can Català, veïnat de Canyelles, Mont-ras. Just marcant el migdia de l’1 del 10 del 2021. Foto: Jordi Margarit Puig

l’encarregat de pintar el quadrant de color blau, tal com
volia l’amo, inspirant-se en el blau de Can Deulofeu.
Al centre hi ha el gnòmon i les línies dins una figura
amb forma i color d’ou amb una petxina de peregrí
per serrell. La pedra descarnada de la façana realça el
surrealisme d’aquest simpàtic rellotge.

A la urbanització Mas Solei, dalt del puig de
Sant Martí (68 m), a can Josep M. Farreró, col·laborador
d’aquesta revista, hi trobem un rellotge senzill però
carregat d’identitat. Segella la bona amistat entre en
Josep Maria i en Martí Fàbregas i Alcaire, pedagog i
enginyer tècnic de la UdG qui, en plena rauxa creativa,
el va construir amb l’ajuda de dos companys, en Lluís
Codina i l’Anton Maria Masó. Una peça de ceràmica
blanca n’és el quadrant, on es va enganxar el sol central
fet amb planxa de coure, i també les cinc xifres aràbigues
i la signatura en forma de castell, emblema de l’espai
d’entreteniment on el van fer. Les línies horàries són de fil
de coure, disposades a partir de les coordenades preses
a can Josep M., que van permetre fixar el gnòmon en la
posició adequada. Finalment va ser col·locat a la façana
amb el consegüent goig i agraïment de tota la família.

Nostàlgies solars
Deixem per al record el rellotge de sol de la Torre Simona, en les velles fotos de la popular torre s’hi
apreciava el quadrant pintat de blanc. Un altre rellotge
que queda per a la nostàlgia és el de Can Gelabert. La
Pilar Giménez Puig guarda les vivències de quan anava a
jugar amb la Tresa Pujol, nascuda en aquest mas situat
a la Pujada a Cucala, un ramal del carrer de la Font. Ara,
dos forats a la façana són el rastre deixat per l’esvaït
rellotge. La Pilar el rememora als anys seixanta:
“Abans de sortir de casa, la meva àvia, la Pilar
Corretjoles, em deia: “Quan siguin les cinc al rellotge
de sol de Can Gelabert, tornes cap a casa.” Jo protestava, tenia una tirada llarga des del mas de casa situat a
l’horta d’en Puig, tocant el camí Ral, fins al mas de Can
Gelabert, al barri vell; entre anar i venir no hi hauria
temps de jugar”. Però ningú li deia a la Pilar que amb la
diferència horària les cinc, hora solar de Can Gelabert,
eren les sis al rellotge convencional de l’horta d’en Puig.
El rellotge de Cucala era generós, li regalava una hora de
jugar.
D’aquells anys d’infantesa, la Pilar també recorda la profitosa sortida que van fer amb la mestra del

col·legi de Mont-ras, la Srta. Gertrudis Masgrau: “Vam
sortir a fer un treball de camp pel poble, havíem de calcular l’altura d’alguns elements a partir de la seva ombra. Primer vam amidar l’ombra d’un arbre i després la
del campanar de l’església de Sant Esteve. Va ser una
experiència divertida i gratificant que després de més
de cinquanta anys encara recordo amb una gran simpatia envers la Srta. Gertrudis.”
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Després de treure l’entrellat que intervé en
l’ofici de quadranter -especialista en fer i col·locar
rellotges de sol- he après que per marcar un rellotge
solar intervenen coneixements de física, matemàtiques
i astronomia sense oblidar l’estètica, que pot ésser tan
diversa com capriciós sigui el desig de l’usuari.
Els lemes que acompanyen alguns rellotges
responen a la idiosincràsia de l’amo, són infinits. N’hi
ha que són informatius, donen les coordenades, l’any o
el nom de la casa. D’altres ratllen l’humor macabre com
aquest on no falta una figura amb la dalla: “Ves envellint
amb mi, el millor encara ha de venir.” o amb sentència:
“Totes fereixen, l’última mata.” Alguns són ben originals
com aquest, que ha inventariat en Guillem, arran de
mar, a cala S’Alguer: “Les millors hores per pescar no te
les puc assenyalar.”
A Mont-ras hem tingut un aficionat als rellotges solars, ho he sabut gràcies a la Glòria Vidal Ferrer.
La Glòria guarda una vella llibreta on el seu germà, en
Lluís, va anotar-hi, als 17 anys, la pauta per ajustar un
rellotge de sol explicada per en Lluís Salabert Bosch,
l’avi de Can Mases. El mètode anotat pel jove deixeble
vindria a ser com la prova del nou dels rellotges solars,
amb dues operacions s’assegura el resultat correcte.
Aquí transcrivim les indicacions de l’avi Mases recollides per en Lluís Vidal: “A la lluna plena de setembre,
l’ombra que projecta sobre el rellotge a les 12 h de la nit
coincidirà a les 12 h del migdia, hora del sol. Llavors al
marcar, anar marcant cada hora. Dia 7-9-87, lluna plena
a les 6.13 h.”
La filla d’en Lluís, la Quimeta Salabert, recorda
el rellotge de sol del desaparegut Hostal Can Mases. El
seu pare el va pintar a la paret de migdia. També, a la

C/ Torroella, 144
17200 Palafrugell (Girona)
carnisseriacanribas@gmail.com
Telèfon: 972 30 69 44
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Casament Narcís Corominola - Isabel Juscafresa, 26/02/1951. Col·lecció família Corominola-Juscafresa.

paret de tramuntana hi havia una mena de placa amb
una advertència força popular en aquell temps: “Lo veí
no té dret al sol ni a la paret.”
Si no tenim un quadranter a mà, podem aplicar
el nostre enginy tal com ha fet en Jordi Margarit. O bé,
fer trampa amb el nostre mòbil. Tant si fa sol com si està
núvol, hi ha unes aplicacions digitals que ens permeten
saber l’hora solar al minut i al segon precisos, en qualsevol ubicació on siguem. Ens indiquen també els graus de
declinació i la posició solar amb la refracció corregida.
Tot completat amb el dibuix d’un rellotge de sol amb
l’ombra postissa marcant l’hora, encara que el dia sigui
tapat.
Tots aquests tecnicismes no treuen ni un bri
d’encant a un rellotge físic, tothora a la intempèrie resistint estoic l’esdevenir del temps; fidel en donar-nos
l’hora sempre que el sol el visita.

Ombres per a tots els gustos
Una varietat escassa són els rellotges de sol
horitzontals com el que ha trobat en Guillem Oliu al
Mas Lletrà, de Vall-llobrega, fet sobre una pedra. És
força antic. En Guillem també esmenta altres variants
de rellotges de sol portàtils com el rellotge de pastor,
molt usat pels pastors d’alta muntanya; el rellotge
anular que es pot dur com un anell o un penjoll, o el
díptic, desplegable.
En superfície horitzontal n’hi ha de ben originals. Tothom pot esplaiar-hi la seva creativitat. Una
soca d’arbre també serveix; o unes xifres horàries di-

buixades a terra, i per gnòmon una persona casualment
palplantada al mig; la seva ombra donarà l’hora solar al
moment. A la xarxa podem veure algunes places urbanes que han adoptat aquesta particularitat. El rellotge
més espectacular l’he trobat al Pirineu andorrà. Es tracta del mirador solar de Tristaina, al cim del Peyreguils
(2701m). Aquest rellotge solar té una circumferència
de 20m. El gnòmon de 27m projecta l’ombra que marca l’hora sobre l’enorme talaia, amb una perspectiva de
360o i una gran panoràmica sobre la vall d’Ordino.
Sense anar tan lluny, pujo fins a l’esplanada de
la Creu del Pedró (88,70m), que culmina el turó de l’església de Sant Esteve. Hi anava a veure dugues ombres
emblemàtiques: la de la Creu i la de la vella alzina centenària. Em trobo la base de pedra despullada de sentit
com una mare quan perd el fill. Sembla que la creu ha
sigut arrabassada per tercera vegada. També hi trobo a
faltar l’ombra de la vella alzina, ara empresonada dins el
recinte del cementiri, des que se n’ha fet l’ampliació.
Mentre em passejo pels vells emblemes
d’aquest puig ras que bateja el municipi, el meu magí
s’enjogassa amb una bella comparança. Encadeno una
humil associació entre l’església de Sant Esteve i la bella
església de Santa Maria in Aracoeli, al turó del Capitoli,
de Roma, i tot baixant l’escala d’accentuat desnivell que
em porta al carrer Major, penso en la Cordonata, l’escala del Capitoli que arrenca de la plaça del Campidoglio,
dissenyada per Miquel Àngel. Llavors rememoro la vaga
simbiosi que planeja la diada de Corpus sobre la nostra
placeta de Sant Esteve i per la humil escala, encatifades
de bellesa primaveral fruit de la creativitat dels veïns
mont-rasencs.
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En el tram final del camí voregem el camp
d’en Casildo, conreu magnífic, que ens deixa al camí
de Can Català o de Calella. Ens encaminem cap als turons perimètrics del municipi, passant pel puig Morera
(122,9m), popularment conegut com Roques d’Ase. Dalt
la serralada marítima, el puig del Terme (132m), guarda
una fita del segle XVIII, com també ho és la que culmina
el puig del Migdia (85,2m), antigament anomenat Puig
Ingens. Encamellant el terme tenim un peu a Mont-ras i
l’altre a Palamós.

Josep Bosch Arbós (Pep de Can Francès), de Palafrugell, Enric Juscafresa (al mig) i Miquel Juscafresa, 1938. Col·lecció família
Corominola-Juscafresa

Trescant entre penyores del passat
Posada a gratar en l’etern Mont-ras, escullo set
dels seus turons, set puigs de bon pujar. Hi cerco petits
elements que hi perdurin del passat, com als cèlebres
set turons de la Ciutat Eterna. Des de la cúpula del campanar es dominen quasi tots. Enfoquem cap a llevant.
Dalt del puig de ses Forques (67,2m) rememorem temps convulsos. Les forques palplantades al cim,
ben visibles per tots costats, eren un element dissuasiu
per a rebels i delinqüents. La forca amenaçava amb el
càstig exemplar, tot i que alguna arbitrarietat injusta no
hi devia faltar. Diuen que la base on s’alçaren els pals
era sobre unes roques al cim del puig. No en trobem cap
rastre evident.
Segles després, durant la Guerra Civil, trobem
aquest puig com a punt defensiu. Les trinxeres fetes a
principi de la Guerra encara hi són. Van ser excavades
per nois del poble. El meu oncle, l’Enric Juscafresa, de
Can Niell de Canyelles, va formar part d’aquella brigada abans de ser reclutat al front, el 1938, amb 18 anys.
L’Enric pertanyia a la lleva del 40.
Deixem dalt del cim aquest pòsit de biografia
familiar i, encarats cap a sud-est, topem amb el puig veí,
el puig Colobrer (106,6m), barrera perimètrica del barri
de l’Ermedàs. En Quim Vidal ens indica que aquest puig

és termenal. Des del bell mig de la granja d’en Vidal,
una fita delimita els municipis de Mont-ras i Palafrugell.
Just al cim del puig Colobrer hi trobem l’altra fita. El
vandalisme s’entafora arreu. La fita ha estat arrencada i
escantonada de la base. Abans de baixar donem un cop
d’ull a unes inscultures prehistòriques, unes cassoletes
artificials gravades en una roca planera.
Baixem pel camí fondal que ve de l’Ermedàs
resseguint la vella vinya d’en Mosca, ara totalment ofegada de vegetació. Arran del marge hi ha una minúscula
pedrera. Es tracta d’una rasa excavada fa alguna centúria. A les vores s’hi poden veure alguns cúmuls de pedregam, de feldespat blanc. Aquesta pedrera la coneixia
bé un vell veí de Canyelles. Devia ser una extracció de
caire particular destinada a embellir algun mas del veïnat amb aquesta roca nívia.

Hem passat de llarg el puig Gavatx (94,6m)
tot rumiant quina accepció d’aquest mot hem de triar:
tant vol dir “francès, dit despectivament”, com “pap
dels ocells” o també “una varietat de préssec”. La toponímia heretada dels pagesos de Canyelles ens indica
que aquest puig vistós i ben format es troba a llevant
del puig del Migdia. En el mapa de l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, (ICGC - Vissir3) apareix ubicat
erròniament a ponent, en una petita elevació de 58,3m.
Som lluny del poble, a la part més meridional
del municipi. El nostre constant guia, el campanar de
Sant Esteve, s’amaga juganer en alguns trams, i ens fa
perdre el nord. La circumval·lació orogràfica que ens
hem proposat va arribant a la seva fi quan grimpem pel
puig d’en Català, guardià de la C-31 al seu pas pel coll de
Sospès. Al cim hi ha una altra de les fites més antigues.
En el llibre El termenal de Palamós, de Pere Trijueque, es pot constatar que la fita del puig d’en Català

data també del 1717, període en què els districtes de
Mont-ras i Vall-llobrega eren engolits per les administracions de Palafrugell i Palamós. Aquest terme en resta
testimoni; per una banda hi ha el senyal del Priorat de
Santa Anna, de la baronia de Palafrugell, i per la cara
sud les sigles PS corresponents al comtat de Palamós.
Les petites penyores del passat van sortint al nostre pas,
sembla que tot i la seva modèstia volen exhibir-se en els
fulls de La Torre Ferrera.
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que formen el curs alt de la riera de Canyelles. Dins la
llera hi veiem la font de l’Oliu, datada el 1935. Es tracta
d’una font domesticada, feta pels de ca l’Oliu, Mas de
Roqueta, propietaris del camp; és una petita mina alimentada per l’aigua del rierol, segellada amb una llosa
vertical amb l’any inscrit amb una grafia senzilla quasi
imperceptible. Ignorada i embardissada durant anys,
ara, aquesta tímida font neta de malesa, s’exhibeix
anunciada com a font del camp de l’Oliu en un flamant
rètol potser més apropiat per al nomenclàtor urbà que
no pas per a un element tan senzill d’un entorn de rusticitat contrastada.

El puig Cucala (195m), tanca el nostre volt pel
territori de Mont-ras. Aquest puig custodia, a mitja alçada, la torre Ferrera, el primer vestigi de Mont-ras. En un
replà, just sobre Can Colom, treu el nas aquest vell mur
de planta circular, de poc més d’un metre, que cataloga
Mont-ras a l’època baixromana o altmedieval. És atribuïble a una torre de vigia que donà origen a Torroella
de Mont-ras, nom esmentat en documents del segle XI.
Ens quedem aquí, en aquest turó, inici de la història del poble. Hem començat aquesta llarga passejada
libant semblances amb la Ciutat Eterna; la finim d’igual
manera, en el turó Palatí, on el mite conta que la lloba Luperca va alletar Ròmul i Rem, fundadors de Roma.
Aquí, a Mont-ras, enmig de la rusticitat de les Gavarres,
la torre Ferrera va apadrinar el poble. El contrapunt satíric ens el serveix un veí: “A Cucala el mite seria fàcil
d’imaginar: els vigies de la torre afartats per un senglar.”
Benjamin Franklin, (1706-1790), prohom estatunidenc, un dels redactors de la Declaració d’Independència i de la Constitució dels Estats Units, inventor del
parallamps, entre altres facetes rellevants, ens va deixar
aquesta recomanació: “No amaguis els teus talents, es
van fer per a fer-se servir. De què serviria un rellotge de
sol a l’ombra?”
Aquesta frase tan oportuna de Franklin va
dedicada a tots els que han col·laborat activament en
aquest escrit, com en Guillem Oliu i tota la camarilla
d’amics i companyes de Mont-ras, sempre ben predisposats a aportar els seus coneixements i vivències,
petites penyores del passat i retalls del present que es
queden aquí, a La Torre Ferrera.

Seguim camí avall vorejant el camp de la Creu,
també en erm i embardissat. Queda resguardat a llevant
pel puig Cabanyils (66,9 m). Una creu gravada en una
roca arran de marge va donar nom al camp. Per sentir
dir a en Lluís Roqué, la creu encara hi era en temps de
l’avi Pipa, veí de Canyelles. No n’he pogut esbrinar l’origen. Les creus solien indicar algun fet tràgic.
Quatre passes més i ja som al camp d’Ubric, esplèndida estampa seqüencial del cereal en les quatre
estacions. Al marge de ponent hi passa un dels rierols
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MAS CASES (REGENCÓS) I CAN POU DE SES
GARITES (PALS)
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Josep M.Farreró i Carolà

Mas Cases, situat en un petit turó i envoltat de sorreres i pins

a menar (conduir la femella a ser coberta pel verro), del
bestiar rossam (cavalls, eugues, bous, ases, mules...), de
l’aviram, dels conills, dels jornals a bosc, de les feixines,
dels coves de pinassa per fer el jaç dels animals, de quan
anaven a peu al mercat de Begur o a Torroella amb carro. I de quan per vendre havien de messicar (posar o
demanar preu d’una cosa, mercadejar), de ferrar el bestiar, dels rajolers… Un home, bosquetà de fortes conviccions, que quan li preguntes si per allà es fan bolets ho
sentencia amb la frase de l’àvia: “Les clapes de bolets i
el cul no s’ensenyen a ningú.”

Can Pou de Ses Garites, una masia fortificada situada a la falda del vessant sud del Mas Tomasí

Les muntanyes de Begur (PEIN) o Massís de
Begur estan situades a l’extrem de la Serralada Litoral
Catalana entre la platja de Pals i la badia de Palamós.
Venen a ser com una prolongació de les Gavarres, separades pel corredor de Palafrugell. Són un conjunt de
petits turons on el més alt, puig Son Ric, té una alçada
de 325 metres. Aquests turons, pel cantó de la costa,
cauen abruptament al mar formant cales d’una bellesa
excepcional.
El bosc d’aquest massís és de tipus mediterrani
amb pinedes de pi pinyoner (Pinus pinea), pi blanc
(Pinus halepensis), algunes suredes, clapes d’alzinar
i brolles calcífugues (plantes que no viuen bé en sòls
calcaris) com estepes, brucs, llentiscle, romaní, etc.
Les activitats que es desenvolupen a la zona
són bàsicament turístiques i recreatives amb nombrosos visitants que volen gaudir del paisatge de l’Empordanet i de la Costa Brava. Aquestes muntanyes tenen
moltes pistes i camins forestals que permeten passejar
amb tranquil·litat, gaudir de la pau i del silenci i respirar
aire sense pol·lució, per tant tenen un gran interès tant
des del punt de vista paisatgístic (excursions autoguiades de senderisme, ciclisme, hípica…) com biològic, per
les espècies de fauna i flora així com per la diversitat
d’ecosistemes.

Entre aquestes muntanyes i el cim del Quermany Gros (227 metres d’altitud aproximadament) s’hi
localitza el Mas Cases (1768). És el punt d’inici de l’itinerari. Per arribar al mas cal agafar la carretera de Regencós a Begur i trencar a l’esquerra. Està indicat en
un rètol amb la senyalització “Àrids Curanta/Guarderia
canina Elena/Karting Regencós”. Vegeu track a https://
ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mas-cases-regencosmas-can-pou-de-ses-garites-pals-44132658
Actualment el mas està restaurat i funciona com
a casa rural de lloguer íntegre. Està situat en un petit turonet, envoltat de sorreres i de capçades verdes de les
pinedes. L’hort localitzat a la part sud encara conserva la
filera de xiprers que resguarden del vent atramuntanat
les viandes conreades. Els amfitrions, en Josep, la Neus i
en Paco, han estat al nostre costat per acompanyar-nos
i donar resposta a les nostres preguntes. En Josep és un
home vital que explica i reviu les experiències de la vida
del mas quan era una explotació autosuficient i ho viu
amb intensitat, vehemència i passió. És un home que valora la feina dels seus avantpassats, que percep, flaira,
palpa i assaboreix les vivències de quan tenien ramat,
del trull, de la verema i el celler, de la Festa Major, de
la cuita dels brunyols i del pa, dels passants que hi feien
estada, de la matança del porc, de quan portaven la truja

Evocarem del fons de la nostra memòria les
històries de la cuina vella, el celler, les corts, el pati de
les gallines i el lloc on s’ajocaven, les nieres, la cisterna,
la pastera, el forn, el calaix del pa i, sobretot, l’afecte i
entusiasme amb què ens han explicat els seus records i
vivències.
En Josep i la Neus han mamat les tradicions més
genuïnes d’una casa de pagès de la nostra contrada, valoren el treball i l’esforç dels seus avantpassats que són
els que han ajudat a configurar el que som avui dia, que
han determinat el nostre present, la nostra idiosincràsia
i han donat forma a la fesomia de nostre país.
Continuem en direcció a Can Pou de Ses Garites, una masia fortificada situada a la falda del vessant
sud del Mas Tomasí, al barri de Puig Roig, dedicada al
turisme rural.

La masia consta de planta baixa i dos pisos amb
talussos i garites cantoneres. La garita, en arquitectura militar, consisteix en una petita torre amb troneres
o sageteres que es col·locaven en les cantonades d’una
fortalesa per protegir els sentinelles que guardaven el
recinte. En el segle XVII també s’instal·laven per què els
propietaris exercien com a procuradors reials o batlle de
sac. Aquest era un administrador al servei d’un senyor
territorial que tenia cura de recaptar els rèdits que pagaven els arrendataris.
L’entrada és un portal adovellat de mig punt i
les finestres originals del primer pis són d’estil gòtic renaixentista del segle XVI. A la façana principal un rellotge de sol compta el temps.
El seu gerent ha tingut l’amabilitat d’explicar-nos la història del mas així com de donar-nos a
conèixer algunes dependències, per la qual cosa li estem molt agraïts.
Molt a prop de la casa hi ha la font de can Pou
però malmenada per una esllavissada. El canot no raja
però hi ha un raixort que surt del marge i un parell de
basses amb joncs, cua de cavall i créixens. Si estigués
acondiciada seria un bon lloc per fer-hi una aturada.
Una passejada d’unes tres hores i mitja amb
camí pla i paisatge encantador.
Salut i cames!

Lloguer de cotxes de luxe amb conductor a la COSTA BRAVA
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TRANSPORT PUNTUAL, PORTA A PORTA, SENSE PREOCUPACIONS

Serveis personalitzats de qualitat, a preus assequibles, amb conductors professionals

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

TRASLLATS A / DES DE
AEROPORTS, ESTACIONS I PORTS

DISPOSICIONS DE LA
FLOTA EL TEMPS QUE NECESSITI

ASSESSORAMENT DE FORMA
PERSONALITZADA PER EVENTS

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

info@maypebus.com
www.maypebus.com

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

NINOTAIRES
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DEIXA'T PORTAR!

SABIES QUE?
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La Sargantana
Marta Vilà

Sargantana bruna (Podarcis liolepis). Foto : Albert Compaña Sabrià

Estudis realitzats a sargantanes han demostrat
que un mascle té diverses femelles i que viuen vinculats a un arbre. Com més gran sigui aquest, més femelles hi haurà, encara que és un sol mascle el que defensa, vigorosament amb moviments de cap enèrgics,
el territori i no dubta a mossegar altres mascles que
intentin envair-lo.
Normalment, a l’octubre la sargantana s’instal·la
sota les arrels d’un arbre o en altres forats terrestres i
es posa a hivernar. Finalment, a l’abril, quan el sol comença a escalfar el terra, abandona el seu cau. Des del

Sargantana bruna (Podarcis liolepis). Foto : Albert Compaña Sabrià

La sargantana és un animal de sang freda, no
pot estar gaire temps en la foscor del seu amagatall,
necessita el sol. Per això, habitualment viu en murs
assolellats.
També viuen en terrenys pedregosos i rocosos,
boscos i camps. Els agraden els llocs on puguin trobar
petits amagatalls per protegir-se dels depredadors.
La cua d’algunes sargantanes se separa del cos
quan les atrapen. La cua que s’ha desprès continua
movent-se ràpidament, confonent el depredador.
Aquesta defensa dona temps a la sargantana per fugir.
Li tornarà a créixer una altra cua, però serà més curta
i d’un color diferent.
La sargantana és molt espantadissa. Només que
senti un so o vegi una ombra, de seguida s’amaga en
qualsevol forat petit. Les sargantanes tenen molts enemics: serps, guineus, martes, aus rapinyaires, cigonyes...
Són animals insectívors. S’alimenten de formigues, tèrmits, aranyes, mosques, cargols, grills, saltamartins, cucs, escarabats…

maig fins al juny, les femelles ponen entre cinc i quinze
ous, enterrats a poca profunditat. Dos mesos després
naixeran les petites sargantanes.
Existeixen a la vora de 4.000 espècies diferents de
sargantana a tot el món, força semblants però amb diferències notables; sobretot pel que fa a la mida, el
color de la pell i l’hàbitat.
Les sargantanes viuen una mitjana de 5 a 10 anys,
encara que hi ha exemplars que poden viure fins a 20
anys.

GASTRONOMIA
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Xai amb panses i figues
Recepta: Pilar Giménez

FRUITES ASSECADES AL SOL:
L’assecat de fruites al sol és un procediment que està
documentat des de l’Edat Mitjana. Entre les més comunes hi ha les figues, les panses i les prunes.
Conserven moltes de les seves propietats i el sabor es
concentra de forma espectacular, es poden utilitzar
com a postres o condimentades. Quan acompanyen
verdures i carns, donen un aire festiu als plats.
Per assecar-les cal posar-les damunt d’un garbell o
d’un assecador fet per a aquesta funció, així tenen
aire a sota i a sobre, cada dia s’han de treure i d’entrar, per tal que no els afecti la humitat de la nit. S’han

d’anar girant al llarg del dia perquè el sol toqui a tots
els costats i s’assequin uniformement. La durada
d’aquest procés és d’entre 8 i 10 dies, depèn del sol,
si hi ha núvols no asseca amb la mateixa intensitat.
Una altra forma de fer aquest procediment és al forn,
a baixa temperatura i anar-la augmentant, durant entre 8 i 10 hores.
La fruita assecada al sol forma part de les postres de
músic, que se solen servir al final de l’àpat, a la sobretaula, acompanyades de moscatell, garnatxa o altres
vins dolços.

Cuixa de xai farcida amb panses, figues, prunes seques i pinyons

Elaboració
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuixa de xai desossada (el carnisser us ho farà)
100 g de fiques seques
100 g de panses (sense pinyol)
100 g de prunes (sense pinyol)
20 g de pinyons
4 cebetes de rostit
2 carrotes
1 cabeça d’alls
Sal i pebre
Oli d’oliva
1 cullerada de greix o mantega
1 cullerada de mel
Un raig de conyac
Fil per lligar la carn

• Salpebreu la carn, per dins i per fora.
• Traieu les cues de les figues.
• Repartiu la fruita per sobre de la peça de carn. Guardeu-ne unes quantes peces, ja que al final de la cocció les
afegireu per decorar el plat. Lligueu la carn procurant que us quedi ben tancada.
• En una safata per al forn poseu-hi l’oli i la carn, per sobre de la cuixa repartiu-hi el greix o la mantega, no cal
que n’hi hagi pertot (és perquè el xai no llanegi).
• Poseu el forn a 170oC. Deixeu enrossir la carn per tots costats, ruixeu-la amb el conyac i baixeu la temperatura a 150oC, afegiu-hi les cebetes enteres, les carrotes a talls i la cabeça d’alls partida per la meitat. Aneu
vigilant la cocció, més o menys una hora i quart, depenent del forn. Quan ja estigui, hi afegiu la fruita que us
ha quedat i deixeu-ho coure uns minuts. Abans de parar la cocció repartiu la cullerada de mel per sobre de
la cuixa de xai.
• Per tallar la cuixa és millor deixar-la refredar una estona.
• Serviu la carn amb les verdures i les fruites de guarnició. Una altra opció de cocció és rostir la cuixa en una
cassola, seguint el mateix procediment.

C A L A PA Q U I TA
QUEVIURES I PA
C/ TORRES JONAMA, 53
17253 MONT-RAS
972 304 552
686 415 397

BONES I
EXCEL·LENTS
FESTES

Els productes amb el segell de qualitat agroalimentària
Girona Excel·lent us porten a la taula l’excel·lència
d’aquesta terra i de la feina ben feta dels seus productors.
Consulteu-los al web www.gironaexcellent.cat.

