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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 ne-
cessàriament les opinions signades pels 
col·laboradors.

EDITORIAL
 Cada cop que preparem la revista ens adonem com de ràpid 
passa el temps. Comencem a cercar, repassar i discutir quins són els 
temes que poden despertar més interès. Feia molts mesos que te-
níem una idea que anava sorgint i que anàvem posposant per la seva 
complexitat i dificultat documental. Finalment, però, el destí ens va 
posar davant una pista que ha propiciat que s’erigeixi en el tema cen-
tral d’aquest número.

 Trobar una descendent dels nens bascos que van estar aco-
llits a Mont-ras durant la Guerra Civil va fer que gent de l’equip i altres 
col·laboradors de la revista, comencessin a cercar informació guarda-
da en els diversos arxius que recullen la nostra història.

 Pretenem que no caigui en l’oblit un fet que va succeir al 
nostre poble i que amb el pas dels anys podria anar-se esborrant de la 
memòria de tothom: l’acolliment, amb tanta estima, de nens bascos 
refugiats, en un moment difícil, també, per a la gent de Mont-ras.

 Malgrat que hi ha casos en què la relació entre les famílies 
s’ha mantingut fins a l’actualitat, és una part del nostre passat que 
les noves generacions no coneixen. Actualment queden molt poques 
persones que hi van conviure i que encara ens en poden parlar, però 
en les cases d’acollida se n’ha parlat de manera recurrent i els des-
cendents ho tenen ben present.

 En cap cas podíem imaginar en escollir abordar-ho a la revis-
ta de l’estiu, que passats uns dies viuríem de primera mà una situació 
similar que ens ha trasbalsat a tots. Hem vist els efectes d’una guerra 
molt de prop perquè els mitjans de comunicació ens l’han portada a 
casa.

 És per això que cada article us permetrà fer un paral·lelis-
me amb el que s’està vivint actualment. Les similituds en la forma 
de gestionar l’ajuda, el tracte amb els refugiats, les accions solidàries 
situen els dos fets en un mateix pla, que a hores d’ara sembla difícil 
de resoldre.

 Malgrat tot, hem de seguir endavant i celebrar, com fem 
cada any, amb il·lusió, la festa major.

 Que tingueu una bona Festa Major! 
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Mont-ras 2022

29, 30 i 31 de juliol

Divendres 29

A les 22.00h  

g r u p  a r j a u

h a v a n e r e s  
i  c r e m a t

A la Plaça de l'Església

A les 00.30h  

A la Plaça de l'Església

t o r n e i g  d e  f e s t a  m a j o r  d e  

Al camp d'esports la Ciutadella, al camp de la
figuera. Inscripcions a l'Ajuntament fins el 28 de
juliol. Col·laboren els "Els Cremats i Alls Secs
Piquen"

A les 18.00h  

De 16.00h a 18.00h 

a t r a p a s o m n i s

t r i b u t  q u e e n

A l'exterior del Pavelló Poliesportiu
Municipal

A les 23.00h  

m o m o

Dissabte 30

b i t l l e s  c a t a l a n e s

f e s t a  d e  l ' e s c u m a

b o i t
c o n c e r t

a n i m a c i ó  i n f a n t i l
A les 18.30h   

Diumenge 31 

A les 11.15h  

m i t j a  a u d i c i ó  d e
s a r d a n e s  

i vermut de Festa Major

A la Plaça de l'Església

Entre el concert de tarda i el ball, es farà 

Elaborada pels millors restaurants de la zona.
Tiquet per tast: 4€ (inclou coberts i pa) . Tiquet de
postres: 1€ (gelat). Organitza: Club Patí Mont-ras

A les 19.30h

d e g u s t a c i ó  d e  c u i n a  c a t a l a n a

c o n c e r t  d e  t a r d a  i
b a l l  a m b  l ' o r q u e s t r a  

l a  p r i n c i p a l  d e
l a  b i s b a l

l a  p r i n c i p a l  d e
l a  b i s b a l

A l'exterior del Pavelló Poliesportiu
Municipal

A les 10.45h  
o f i c i  s o l e m n e

w w w . m o n t - r a s . c a t
a j u n t a m e n t  d e  m o n t - r a s

M é s  i n f o r m a c i ó :

L'organització es reserva el dret
de modificar qualsevol acte per
causes alienes a la seva
voluntat. 

En cas de mal temps, els actes
d'exterior es traslladaran al
pavelló poliesportiu municipal. 

Els actes realitzats al pavelló
tindran servei de bar.

Tots els actes de Festa Major
són gratuïts, excepte la
degustació de cuina catalana. La
reserva d'una taula i 6 cadires té
un cost de 35€, Es poden
reservar a l'Ajuntament del 18 al
29 de juliol, de dilluns a
divendres de 9.00h a 14.00h. Cal
portar el tiquet de reserva tots
els dies de Festa Major.

@ a j u n t a m e n t m o n t - r a s
Ajuntament
de Mont-ras

Diputació
de Girona

Organi tza: Amb el
suport  de:
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Can Deulofeu (can Jofra), barri de Roqueta, Mont-ras. Abril 2022. Foto: Núria Clara

 Quants mont-rasencs sabrien referenciar 
aquest mas? Can Tauler de la Font. Doncs molt pocs, 
per no dir que només en té constància la família Jofra, 
de can Deulofeu, mas del veïnat de Roqueta.

 En el darrer número d’aquesta revista, l’Anna 
Jofra em mostrava el vell rellotge de sol de can Deulofeu 
(mas Jofra). Va ser aleshores quan vaig saber que anti-
gament el mas era conegut com can Tauler de la Font.

 I de la font, què se’n sap? En Miquel Jofra, 
nascut al mas, el 1927, en té una imatge difusa. Recor-
da vagament una bassa alimentada per la vella font, 
era a quatre passes de la casa. Mentre que la casa per-
tanyia a Mont-ras, la font i la bassa trepitjaven territori 
de l’Ermedàs, terme de Palafrugell. L’any 1933, quan 
en Miquel tenia sis anys, es van desviar les aigües de la 
bassa i de la font a una mina subterrània excavada allà 

mateix, un gran receptacle de parets de roca que per-
metia un millor aprofitament de les aigües de la deu. 
L’Anna, la seva filla, diu: “Ja hi pot haver sequera que 
sempre tenim aiga per regar l’hort. Arriba abundant i 
molt filtrada, és una aiga molt bona.” En Miquel afe-
geix: “Quan baixa el nivell de la mina, es fa visible un 
rajolí que surt entre la roca, tot fa pensar que prové 
del brollador de la vella font.”

  A Mont-ras no es prodiguen gaire les fonts, 
n’hi comptem només cinc: la font del Rei, a Torrent-
bó; la font Morisca, arran de mar; la de l’Oliu, al camp 
d’Ubric, a Canyelles; la d’en Mató, tocant la línia ter-
menal amb Forallac, i la domesticada font de la plaça 
de l’Ajuntament. Ens agradaria engruixir el cens aqüí-
fer del municipi amb la font de can Tauler (can Deulo-
feu), encara que només sigui referencial. 

Isabel Corominola Juscafresa

FONTS DE SUPERVIVÈNCIA 
Els refugiats bascos a Mont-ras 
(veïnats de Roqueta i de Canyelles)

CATALÀ ENGLISHCASTELLANO

af_CapRoig_premsa_activitats_A5_ok.indd   1 24/5/22   13:41
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desembarcaren a Anglaterra, a Rússia, i uns 26.000 fo-
ren desembarcats, a mitjans de l’any 1937, en ports de 
la costa atlàntica francesa (Bordeus, Baiona, La Pallice, 
Pauillac). França no trigà gaire a impulsar el refoule-
ment, pressionant els refugiats bascos cap un retorn 
massiu a Espanya. El primer exilio de los vascos, 1936-
1939, Jesús J. Alonso Carballés.

 El denominador comú del col·lectiu que va 
arribar a Mont-ras era l’itinerari. Tots havien fet el ma-
teix recorregut abans d’aposentar-se al nostre poble. 
Així ho veiem especificat en un document de l’Ajunta-
ment de Mont-ras, datat a 6 de març de 1939, (ACBE): 
“Domicilios que tuvo durante la dominación roja”. 
Per unanimitat, tots aquells refugiats havien contes-
tat: “En Francia, en San Hilario, en S’Agaró y 16 meses 
en Mont-ras”. Dos dels refugiats van precisar Bordeus 
com a localitat francesa de procedència. 

En el llibre de Lluís Molinas ...I també hi va haver una 
llarga postguerra hi ha el relat de l’Andrés Albízua, re-
fugiat que va ser acollit a Palafrugell i que fou desem-
barcat a Bordeus, però no s’hi ha trobat cap coincidèn-
cia amb el periple dels refugiats de Mont-ras.

 Les primeres expedicions de refugiats que en-
traren per la Jonquera arribaven en una situació lamen-
table. Així ho declarava anys després en algunes entre-
vistes qui aleshores era el responsable de la Comissaria 
de Refugiats de la Generalitat de Catalunya, Xavier Ca-
sademunt: “El govern francès habilitava vagons de bes-
tiar per al seu trasllat i els enviava cap a Catalunya.” El 
comissari també va manifestar: “Aquella nit en què van 
començar a arribar els d’Astúries i de Bascònia a Puig-
cerdà, la recordo com una cosa dantesca.”

 Catalunya va acollir més de cent mil refugiats 
procedents del País Basc. Mitjançant la Delegació 
d’Euskadi, creada l’abril del 37, Barcelona es va erigir 
en centre organitzatiu del gran col·lectiu basc. Es van 
editar tres diaris i es creà una emissora, tot en eusque-
ra. A la mainada, distribuïda en colònies, també se’ls 
van impartir classes en llengua materna. El juny de 
1937 es va organitzar la Setmana Pro-Euzkadi, amb di-
versitat de celebracions i actes culturals. L’octubre del 
1937, el Govern Basc, fins aleshores exiliat a França, 
liderat pel lehendakari José Antonio Aguirre, va fixar la 
seva seu a Barcelona.

 La situació va empitjorar l’any 1938 quan Cata-
lunya va quedar aïllada, fet que provocà tota mena de 
precarietats. El comissari de refugiats esmentava les ma-
les condicions dels que foren acollits a la Garrotxa: “...la 
vida dels nostres refugiats a la comarca de la Garrotxa 
es desenvolupa, malgrat comptades excepcions, enmig 
de tota mena de dificultats, en particular pel que fa a 
l’alimentació dels malalts, vells i nens petits”. També cita 
que anaven malforjats i que la majoria dormia a terra.

 Després d’aquest repàs general a l’èxode 
basc, nosaltres tornem amb els nostres refugiats. Pro-
cedents de França, havien fet una primera estada a 
Sant Hilari de Sacalm (Fonts de Sacalm). Aquell centre 
d’acollida era prou consolidat, amb bona reciprocitat 
entre autòctons i acollits. L’alcalde de Sant Hilari, en 
una trobada a Barcelona amb el comissari Xavier Casa-
demunt, va manifestar la bona feina feta pels refugiats 
que es quedaren a Sant Hilari: “els bascos s’havien po-
sat a treballar per al poble, les dones també, i havien 
fet una carretera nova”. 

https://dialnet.unirioja.es  “¡Cada día, catalanes, acor-
daos de Euzkadi! La Semana Pro-Euzkadi (Barcelona, 
junio de 1937)”, per Jordi Bou, F. Xavier Medina, 2000.

 Durant la guerra, Sant Hilari era lloc de tràn-
sit entre Barcelona i la frontera. Va ser punt d’atura-
da del president Lluís Companys de camí a l’exili, hi 
va pernoctar dues nits, del 26 al 29 de gener de 1939. 
Eren temps convulsos i l’afinitat entre bascos i catalans 
es feia palesa en tots els estaments. Lluís Companys 
va creuar la frontera acompanyat del lehendakari 
José Antonio Aguirre. En llegim una emotiva crònica 
en l’article de Xevi Xirgo “Les pistoles de Companys”, 
publicat a El Punt Avui, el 15 d’octubre de 2020. ht-
tps://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politi-
ca/1863807-les-pistoles-de-companys.html

 Fet aquest incís, reprenem l’acostament del 
col·lectiu basc cap a Mont-ras. De Sant Hilari de Sa-
calm, els refugiats es traslladaren a s’Agaró. Els dos ho-
tels més emblemàtics d’aquest lloc costaner, l’Hostal 
de la Gavina i l’Hotel de la Platja, van ser destinats com 
a centres d’acollida. L’Hostal de la Gavina es converti-
ria en hospital de repòs i en punt de reunions del go-
vern de la Generalitat, mentre que l’Hotel de la Platja 
era destinat a acollir refugiats i brigadistes internacio-
nals ferits en combat.

Equip del Girona FC, davant l’Hotel de la Platja, S’Agaró, 1935. 
A l’esquerra, es pot apreciar l’emblemàtic sortidor i, al fons a la 
dreta, el rètol de la cadena HUSA. Foto: col·l. Balbí Clara DeulofeuTels. 629 37 40 10 - 609 36 79 82

e-mail: pinturesjovic@gmail.com
www.pinturesjovic.com

17200 PALAFRUGELL (Girona)

 No solament hi brolla aigua, a can Deulofeu, 
els records hi sorgeixen també. Reculem fins al temps 
de guerra. Maldem per saber sobre els refugiats bas-
cos a Mont-ras, tema monogràfic d’aquest número. 
Tot i que només tenia set anys, en Miquel es recorda 
bé dels exiliats bascos. Rememora noms, cognoms i 
algunes vivències que hi va compartir: “A can Deulo-
feu vam acollir l’Eugenia Olano, d’Irun, de 38 anys i els 
seus dos fills petits, en Juantxo, de tres anys i la Nieves, 
d’un any, que l’Eugenia encara alletava. Tots tres com-
partien allotjament entre casa nostra (can Deulofeu) i 
ca l’Oliu, el mas veí. Els petits tenien assignats vuit dies 
a cada casa. L’Eugenia repartia el seu temps i la seva 
atenció entre els dos menuts.    

 Els tres fills grans de l’Eugenia es van enquibir 
en altres masos: En Ramontxu, de dotze anys, a can 
Palet de Morena, la Pepi, de nou, a can Pruneda, en 
Vicente, de sis, al mas Florentí. El pare d’aquells nens 
era a la guerra, es deia Manuel Sagardia.” 

 Tenim un altre testimoni. En Ramon Roqué te-
nia cinc anys quan va arribar en Vicente Sagardia al 
mas Florentí, els seus pares n’eren els masovers abans 
de traslladar-se, el 1941, al conegut mas Roqué de cap 
Roig. Els dos nens de seguida van ser bons amics, així 
ho explica en Ramon: “En Vicente era com un germà, 
ens passàvem el dia jugant, dormíem a la mateixa ha-
bitació. La seva mare, l’Eugenia, venia sovint; ho tenia 
fàcil: el mas Florentí i can Deulofeu són masos veïns. 
Recordo sobretot el tràfec del dia que van marxar i 
com els de casa els preparaven provisions per al viatge 
de retorn. No en vam saber mai més res.”

 Podem dir a en Ramon que tenim alguna evi-
dència que els Sagardia devien refer la seva vida a Gui-
púscoa. Gratant per la xarxa hi hem trobat referits en 
Ramontxu i la Nieves, a Sant Sebastià i a Zarautz. 

 A la comarca tenim una font que raja història: 
l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE), on es custo-
dia el fons documental de Mont-ras. D’aquest centre 
n’hem tret les dades per testimoniar com s’organitza-
va l’acollida de refugiats en aquest municipi; la Mercè 
Català en fa una exhaustiva exposició en aquesta revis-
ta. La meva comesa és intentar explicar com va arribar 
aquell contingent de gent del nord. El 3 de novembre de 
1937 arribava a Mont-ras un col·lectiu de 56 refugiats 
bascos format per dotze nuclis familiars i dos individus 
sols. La majoria eren dones amb criatures procedents 
sobretot d’Irun; i en menys mesura d’algunes viles gui-
puscoanes, Sant Sebastià, Pasaia, Hondarribia. També 
consta que alguns refugiats eren originaris d’Astúries, 
Castella i Navarra amb residència, el 1936, a Guipúscoa. 
Val a dir que el contingent devia ser més nombrós. Al-
guns dels exiliats no es censaven si aconseguien feina i 
sou i es consideraven independitzats.

 L’èxode dels refugiats bascos havia sigut llarg 
i dur. La forta ofensiva que l’exèrcit del bàndol nacio-
nal infligia al País Basc des de l’inici de la guerra, va 
empènyer dones, criatures i persones vulnerables a 
exiliar-se fugint dels bombardejos. Alguns travessaren 
la frontera francesa a peu amb escassetat de pertinen-
ces. D’altres foren evacuats per mar en vaixells que els 

Miquel Jofra Serra. Can Deulofeu. Principi anys 30. 
Foto: col·l. Anna Jofra
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dents del País Basc, especialment dones, nens i vells. 
Són instal·lats en albergs (escoles, can Maranges, Ho-
tel Empúries...). Més tard també se n’allotjaran en ca-
ses particulars. Es constitueix el Comitè pro-refugiats 
de l’Escala...” 

 Els pares de l’Emiliano, l’Andrés i l’Etelvina, 
van fer un desplaçament a Barcelona; s’hi van estar 
vuit dies, entre el 5 i el 13 de març de 1938; va quedar 
registrat per la Comissió Local de Refugiats. Ens queda 
el buit de no saber el desenllaç del seu fill, l’Emiliano 
Sansierra. Qui sap si a l’Escala es va refer de la malal-
tia, si va ser cridat al front, si va ser traslladat a Barce-
lona, si va empitjorar... 

 Un mal pressentiment ronda al voltant dels 
Sansierra. Un germà, en Luís Sansierra Montes, consta 
que era de la lleva del 1936, reclutat en el Batallón 
de Cazadores de Montaña Sicilia 8. També trobem en 
el llistat de combatents bascos morts al front, un tal: 
“Sansierra Montes, de Guipúzcoa, muerto en el frente 
de Madrid”, sense nom ni data. Ho deixem aquí. Seria 
esperançador pensar que almenys l’Emiliano Sansie-
rra, el noi d’Irun que l’any 1931 s’anunciava com a ma-
talasser en un diari basc, hagués pogut reprendre la 
vida i la feina acabada la guerra.

 El darrer cop que en Miquel Jofra va veure 
l’Andrés Sansierra, el recorda així: “L’home semblava 
contrariat de no trobar l’Eugenia a casa. La guerra ha-
via acabat i l’Eugenia sense avisar-lo, s’havia afanyat 
a reagrupar-se amb els fills en el col·lectiu de retorn.” 
Tots plegats figuren a la llista de repatriats al lloc d’ori-
gen, el març del 1939. A la casella de “Hijos:” el matri-
moni Sansierra hi va fer constar: “ninguno”.  

La incertesa del no retorn

 Feia dies que havia acabat la guerra. Els refu-
giats ja eren fora, però la inquietud no donava treva 
a can Deulofeu. En Miquel explica el neguit que patia 
la seva mare, la Caterina Serra: “El meu pare, l’Esteve 
Jofra, va ser reclutat a les últimes lleves. Va ser desti-
nat a un batalló de sapadors. Obrien trinxeres i feien 
treballs a rereguarda, menys exposats que a primera 
línia. Passava el temps i no en sabíem res. Fins que un 
bon dia, la Lola Gironès, la muller d’en Vicenç Marto-
rell, ens en va dur notícies.

 En Martorell estava pres al camp de concen-
tració d’El Burgo de Osma (Sòria). Va aconseguir enviar 
una carta a la seva dona donant avís que el meu pare 
estava retingut a Saragossa. Durant el trajecte en tren 
entre Lleida i Sòria on anaven destinats al camp de 
concentració, el pare es va enfebrar i el van fer quedar 
a Saragossa. 

 Mitjançant un capità, mig parent nostre, vam 
localitzar el camp de concentració on el pare estava 
reclòs. Era al camp de San Juan de Mozarrifar (Sara-
gossa). La meva mare es va procurar un aval i va anar 
a Saragossa amb la Mercè Alsius, que s’havia ofert a 
acompanyar-la. Teníem bona amistat amb la família 
Alsius, regentaven una botiga de roba a Palafrugell, i 
la filla, la Mercè, solia venir al mas a proveir de vianda. 
El viatge a Saragossa va donar els seus fruits: la mare 
va aconseguir veure’l. El va trobar recuperat, però va 
haver de tornar sense ell. En qüestió de dies el pare 
seria alliberat i tornat a casa sa i estalvi. 

 La història va acabar doblement bé. En el ple de 
l’Ajuntament de Mont-ras, del dia 26 de febrer de 1939, 
s’acordava sol·licitar mitjançant la Comissió Gestora, la lli-
bertat absoluta per a Vicenç Martorell: “Esta Corporación 
en Gestora por unanimidad de asistentes que eran tres, 
acuerda solicitar a la Junta Clasificadora de Prisioneros 
y Presentados de El Burgo de Osma (Soria) que se digne 
conceder la libertat absoluta a D. Vicente Martorell Àvila, 
alcalde que fue de Mont-ras (Gerona), durante el periodo 
de 1934 al 17 de febrero de 1936...” (ACBE).

Dolls de nostàlgia

 De can Deulofeu anem cap a can Niell, mas molt 
entranyable per a mi, i que sempre acapara algunes lí-
nies d’aquests escrits. El buit que deixà l’Emiliano el va 
omplir l’Antonio Olazábal, un home de 48 anys, nascut a 
Hondarribia. L’Antonio vivia a Irun, on feia de carter. Te-
nia la seva dona, la Josefa, i els dos fills, la Melchora i en 
Nicolás, instal·lats a Mont-ras. Ell es movia entre l’Escala 
i Mont-ras. A can Niell s’hi va estar dos mesos. A finals 
de febrer de 1938, se’n va anar a l’Escala i no tornaria a 
Mont-ras fins al març del 39, per unir-se amb la família i 
la resta de refugiats per al retorn col·lectiu.   

Detall de l’anunci d’Emiliano Sansierra, colchonero. Any 1931. Re-
copilat en el setmanari El Bidasoa Republicano, 14/04/2010

 Tot plegat fa pensar que els refugiats troba-
ren bon equipament i bona atenció a s’Agaró. Just un 
any abans de la guerra, el 1935, en la propaganda de 
la cadena d’hotels HUSA (Hoteles Unidos, SA), aparei-
xia l’Hotel de la Platja, amb 50 habitacions i 20 banys. 
Aquest hotel, inaugurat el 1930 amb el nom d’Hotel 
Monumental, el 1932 va ser escenari de la fundació 
del primer Patronat de Turisme de la Costa Brava, i del 
primer congrés, el 1935. Als anys 80 del segle passat es 
reinaugurà amb el nom d’Hotel S’Agaró, vigent encara 
ara. https://www.sagarohotel.com/ca/hotel-spa-cos-
ta-brava/historia

Veïnats de Roqueta i de Canyelles

 De s’Agaró, els refugiats van ser traslladats a 
la destinació final: Mont-ras. Una comissió de la Junta 
Local de Sanitat s’encarregava de censar i d’atendre els 
exiliats acabats d’arribar. Cada cert temps s’intercan-
viaven de casa, sobretot la mainada. 

 Gràcies a la bona memòria d’en Miquel Jofra 
i a les vivències explicades per la meva mare, la Isa-
bel Juscafresa, podem entreveure el dia a dia a les ca-
ses d’acollida i la precarietat dels refugiats. En Miquel 
recorda un altre refugiat d’Irun, l’Andrés Sansierra. 
S’estava a can Pipa, al costat de can Niell. En Florenci 
Roqué i la Maria Guisset n’eren els masovers, així ens 
ho explica: “Per l’edat que tenia, uns seixanta anys, 
l’Andrés es conservava fort; era un home rabassut. Ha-
via sigut carrabiner. Tenia bona amistat amb l’Eugenia; 
solia venir a veure-la. Tant ell com la seva dona, l’Etel-
vina Montes, acollida al mas Forner, i un fill, l’Emiliano, 
havien arribat en el mateix contingent que l’Eugenia.”

 El fill, l’Emiliano, era un noi de 27 anys, delicat 
de salut. Condició que el deuria eximir d’anar a la guer-
ra. La Isabel Juscafresa, la meva mare, recordava que 
va ser el primer refugiat que van acollir al mas Niell. El 
meu avi, en Pere Juscafresa, que llavors tenia 56 anys, 
es lamentava de no haver-li tocat un home tan capaç 
com l’Andrés. Abans d’esclatar la guerra, els quatre 
fills eren el puntal d’en Pere. L’últim dels nois de can 

Niell a ser reclutat va ser l’Enric, el més jove. Gràcies al 
llibre de despeses de l’Ajuntament de Mont-ras, custo-
diat a l’ACBE, sabem el dia que la lleva del 40 va mar-
xar cap al front. Un assentament en fa referència: “10 
març 1938 - Pagat a Pere R. Vidal (secretari) per una 
dieta per tal d’anar com a Comissionat a acompanyar 
la lleva de 1940.”

 L’Emiliano s’hi va estar poc a can Niell, als dos 
mesos, l’01-12-1937, es va traslladar a l’Escala amb un 
grup de quatre refugiats més (dues dones i dos nens 
petits). El motiu del trasllat no consta enlloc; tampoc 
en sabia res la meva mare, la Isabel. Els pares, l’Andrés 
i l’Etelvina, es quedaren a Mont-ras, al veïnat de Can-
yelles, fins acabada la guerra. 

 Per què a l’Escala? Tot fa pensar que aquest 
municipi havia establert un precedent com a centre 
d’acollida. A “Cronologia de la Guerra Civil”, de la re-
vista Camí de Ronda, núm. 1, 2010, Ed. Centre de Do-
cumentació i Recerca Històrica de l’Escala (CEDRHE), 
en veiem els detalls: “Octubre 1937-Malgrat que l’Es-
cala, com tots els municipis costaners, és considerada 
“Zona de Guerra”, arriben uns 200 refugiats proce-

Enric, Miquel, Maria i Florenci Juscafresa, Enrica Duran, Isabel 
i Pere Juscafresa. Can Niell, veïnat de Canyelles, Mont-ras. Any 
1934 . Foto: col·l. família Corominola-Juscafresa

pvc i alumini

ENS DEDIQUEM: TANCAMENTS PVC I ALUMINI, OBRA NOVA, REFORMES D’OBERTURES (SUBSTITUÏNT MARCS DE FUSTA, PERSIANES, PERSIANES 
MOTORITZADES,PERSIANES ALICANTINES, PORTICONS, MALLORQUINES, MOSQUITERES, BALLESTES), PORTES D’ENTRADA, MAMPARES DE BANY, MIRALLS, VIDRES, 
TREBALLS DE SERRALLERIA, FERRO I INOX, DISPOSEM D’ESPECIALISTES EN FUSTA, PARQUETS, TARIMES DE FUSTA, PERGOLES, PORTES D’INTERIOR, ARMARIS, PORTICONS

C/ Torres i Jonama, 54 - 17253 Mont-ras  ·   T. 972 301 492  ·   M. 687 550 222 - Miquel Planas Rocas  ·   info@tancamentsmont-ras.cat       
www.tancamentsmont-ras.cat
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licianas recibiendo el mismo estipendio que sus compa-
ñeros que combaten a los fascistas, es decir, 10 pesetas 
al día. Entre ellas podemos citar a Rufina (..), Manuela 
(..), Nicasia (..), María (..), y Pilar (..) (SNAE) de las que 
lamentablemente desconocemos la suerte que pudieron 
correr. Al menos conocemos que la joven ovetense Ma-
crina Secades Menéndez residente en Pasaia sobrevivió 
lo suficiente para en septiembre de ese año recalar en 
Bilbao junto a otras compañeras que reseñaremos más 
adelante.” 

 Acabada la guerra, la Macrina va demanar ser 
repatriada juntament amb els cinc fills al seu domicili de 
Pasaia Antxo. Anaven integrats en el mateix contingent 
d’arribada i partia del nostre poble el març del 1939.

 Què li esperava a aquella dona a Pasaia, en ple-
na repressió de la dictadura de Franco, portant al ba-
gatge el seu passat de miliciana? Podem tenir-ne una 
apreciació força acurada llegint “Pasaia 1931-1939. La 
Memoria de los vencidos”, de Xabier Portugal Artea-
ga, editat el 2007, un treball exhaustiu sobre Pasaia en 
aquella etapa convulsa. https://www.pasaia.eus/docu-
ments/90521/349297/Memoria+de+los+vencidos/9d-
f2b814-9485-4f7f-9872-aed25ac75af7

 Per fer-nos una idea de com anaven les coses, 
veiem que un local, de la calle Mayor, de Pasaia, situat 
davant per davant del domicili de la Macrina, havia sigut 
confiscat i assignat a la Falange Tradicionalista. El control 
que des del 1937 exercia el nou règim sobre els habitat-
ges i locals buits de Pasaia, alguns precintats per les au-
toritats, obligava els propietaris o llogaters a haver-se de 
presentar en el moment del seu retorn. 

 També, el 9 de febrer de 1939, Franco firmava 
una llei de responsabilitats polítiques, que imposava als 
encausats des de treballs forçats fins a una sanció econò-
mica. Aquesta llei afectava també els militants de partits 
il·legalitzats. 

 En el mateix llibre hi consultem el llistat de guda-
ris, de Pasaia. Els gudaris eren membres de l’exèrcit basc 
creat durant l’aïllament que va patir Euskadi; hi trobem 
un tal Andrés C., cognom que podria ser coincident amb 
el del marit de la Macrina. L’única dada que s’hi consigna 

és que era afiliat a La Unión: Federación Local de Sindica-
tos Unidos.

 És innegable que la Macrina devia patir algun 
grau de repressió. Així ho evidencia l’existència de dos ex-
pedients a nom seu custodiats a l’Arxivo General Militar 
de Guadalajara, que consten dins els termes de “Indices 
de descripción: Dictadura de Franco, 1939-1975- represión 
política”. Davant aquest panorama, veiem que la Macrina 
devia refer la seva vida a l’Astúries natal on, abans de resi-
dir a Pasaia, hi havia tingut tres dels seus fills, un d’ells, en 
Cándido.

 Sobrevolem les terres asturianes navegant amb 
satèl·lit virtual. Planem amb Google Maps sobre Nore-
ña, un petit municipi prop d’Oviedo. En el Boletín Oficial 
de Oviedo, de 4 de novembre de 1964, hi consta que la 
Junta Provincial de Beneficencia concedia una ajuda per 
malaltia a Macrina Secades Menéndez, resident a Nore-
ña.

 Internet ens fa d’espieta, ens delata que alguns 
fills i nets de la Macrina han residit ben a prop d’ella; en 
Casimiro i l’Ofelia han deixat descendència a Oviedo, a 
Gijon i a Siero. Ens enlairem sobre Pola de Siero, baixem 
a un carrer d’aquest poble asturià. Ens aturem un instant 
davant un petit bloc de pisos. Allà ha viscut en Cándido. 
Discretament, li deixem un pensament d’afecte de part 
d’una nena que fou de Mont-ras. 

 Aquest cúmul de vivències i retalls d’història, 
aquesta amalgama de gent, alguns amb noms que sonen 
estranys (Ramontxu, Macrina, Etelvina, Acracia, Mel-
chora...), tot condensat en poques pàgines, es fa de mal 
assimilar, però ens deixa constància d’una gent que va 
compartir un tros de vida amb els mont-rasencs, i també 
un doll de sentiments: els de casa nostra, amb la tristesa 
pels absents al front i amb la por d’un enemic implacable 
amb Catalunya. Els refugiats del nord, amb la tristor per 
la renúncia a la seva terra, per les adversitats dels seus 
combatents i per la incertesa d’un retorn a una terra con-
querida.

 Ens han quedat més històries per explicar, es-
perem que les pàgines en blanc de propers números les 
facin brollar. 

 La Isabel de can Niell, la meva mare, recordava 
com l’Antonio els entretenia aquelles vetllades llargues i 
avorrides d’hivern quan tota l’activitat del mas quedava 
reclosa a la cuina. Un d’aquells vespres els va ensenyar un 
truc per a detectar si el vi del porró era aigualit. L’Antonio 
agafava un full de paper de fumar, el mullava xopant-lo 
dins el vi i el paper delatava si la masovera, la meva àvia 
Enrica, havia batejat el vi per allargar els traguinyols.   

 Un nen de vuit anys va reemplaçar l’Antonio. Es 
deia Cándido Andrés i era de Pasaia (Guipúscoa). La Co-
missió Gestora de Refugiats li va assignar can Niell a par-
tir de l’1 de setembre de 1938. Fins llavors s’havia estat 
en una casa del carrer Torres Jonama.

 La Isabel, la meva mare, que aleshores tenia dot-
ze anys, va recordar tota la vida en Cándido, aquell nen 
basc, espavilat i voluntariós, sempre a punt per ajudar. 
Fins i tot alguna vegada havia ajudat a passar el roleu. I 
amb nostàlgia i un punt de tristor, la Isabel recordava la 
partença d’aquell amiguet que havia donat un toc d’ale-
gria a un mas on el pa de cada dia era el neguit, patint 
sempre pels nois que lluitaven al front.

 La mare d’en Cándido, la Macrina Secades, de 
32 anys, i els quatre germans, l’Ofelia, de dotze anys, la 
Dolores, d’onze, en Casimiro, de sis, i l’Acracia, de quatre, 

s’havien repartit en diverses cases i masos disseminats 
pel poble. La Macrina s’estava a cal Corder. El mes de ge-
ner del 38, amb la petita Acracia va fer una estada de 
vint-i-set dies a Barcelona. De mal esbrinar quin en va ser 
el motiu, si era per assistència sanitària, per alguna tro-
bada, per la seva militància...

Les vicissituds d’una miliciana 

 Una font de dades inesgotable és Internet. Be-
vent de les seves pàgines digitals he trobat dades que 
demostren que la Macrina, nascuda a Astúries, havia 
sigut una miliciana força activa. Deixo aquí un fragment 
original que explica algunes vicissituds d’ella i de les 
companyes de partit: https://elgajedeloficio.wordpress.
com/2017/03/10/muerte-de-una-miliciana/

“Relación de milicianas que combatieron en Euskadi 
(AHPV y SNAE) 

 - Secades Menéndez, Macrina. Natural de Oviedo y resi-
dente en Pasaia (Gipuzkoa); de 30 años de edad y afiliada 
a la CNT. 

 ...Como decíamos antes observamos la presen-
cia en las nóminas del 5 al 31 de agosto de 1936 de mi-

Pere i Emili Jofra, Providència Pruneda, Caterina Serra, Esteve i Miquel Jofra. Can Deulofeu. Principi anys 30. Foto: col·l. Anna Jofra 

RAMON CROS CUGAT
Electricitat · Fontaneria · Calefacció

instalcros@hotmail.com
606 455 800
C/Travesia de la riera nª5
17253 MONT-RAS - GIRONA
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 Fem una mica de retrospectiva i situem-nos a 
Mont-ras el 1937, sense les cases noves de les urbanit-
zacions, amb els carrers de terra i sense voreres, sense 
enllumenat públic, amb molt pocs vehicles motoritzats. 
Les cases sense electricitat ni aigua corrent ni calefac-
ció, i a la carretera actual l’estació del tren petit, que es 
trobava davant de les naus en construcció. Era un poble 
eminentment de pagès, amb un nucli urbà molt petit 
i sobretot amb masies disperses. La població voltava 
els 600 habitants, ja que en el cens de 1930 hi havia 
626 habitants i el 1940 n’hi havia 579. Majoritàriament, 
amb unes quantes propietats importants, amb molts 
caps de bestiar o ramats i mossos que hi treballaven; 
la majoria, però, eren petites propietats agrícoles amb 
pocs animals, un olivar, una petita feixa de vinya, un 
hort, ametllers i figueres en alguns marges (encara en 
queden alguns). 

 Es tractava d’una economia de subsistència 
amb vendes de petit bestiar i productes de l’hort als 
mercats de Palamós i de Palafrugell, i feina als boscos 
per a la producció i venda de carbó i llenya. Les grans 
propietats, com ja hem comentat, a part dels membres 
de la família tenien mossos que hi treballaven tot l’any i 
d’altres que hi treballaven en moments de feina impor-
tant com la sega i el batre. Les petites entitats compta-
ven amb l’esforç de tots els membres de la família, ge-
neralment convivien 3 generacions, i tots tenien la seva 
tasca: la mainada i els avis ajudant amb el petit bestiar i 
a l’hort, i els joves llaurant camps, sembrant i treballant 

a bosc. Tinguem en compte que les feines al camp no 
estaven mecanitzades. 

 Quan va començar la guerra, el 1936, varen cri-
dar a files les lleves de joves que havien fet el servei mi-
litar. A mesura que anava avançant la guerra i faltaven 
soldats s’anaven mobilitzant homes més grans i, al final, 
fins i tot més joves. La manca d’homes per als treballs 
del camp, tant a les propietats grans com a les petites 
va suposar un desequilibri en la seva subsistència, ja 
que hi havia tasques que dones, gent gran i criatures no 
podien fer. Malgrat que a Mont-ras no va haver-hi front 
de batalla les conseqüències de la guerra es varen patir 
igual: les mancances, les pors pels familiars que eren al 
front, la inseguretat de la situació bèl·lica i la convivèn-
cia de la societat civil amb l’actuació dels dos bàndols 
enfrontats (crema de l’església, detencions, l’assassinat 
del capellà, amenaces...).

 El període del qual parlarem va de gener de 
1937 a març de 1939. Seguint les actes dels Plens mu-
nicipals i el minuciós registre que va elaborar el secre-
tari Pere Regalat Vidal podem entendre com es va fer 
front a les mancances de proveïments i com es va or-
ganitzar l’acolliment de refugiats al poble de Mont-ras. 
Certament eren temps difícils, durant aquests 26 mesos 
a Mont-ras va haver-hi 3 alcaldes i un comissari muni-
cipal: del 27.01.1937 al 13.05.1938 fou alcalde Fran-
cesc Aymerich Frigola, del 13.05.1938 al 20.07.1938 
va haver-hi el comissionat Carles Gispert Rosselló, del 

20.07.1938 al 22.01.1939 Camil Corredor Martinell i a 
partir del 9.02.1939 Antoni Ferrer Crosa. 

 El dia 27 de gener de 1937 es va constituir 
l’Ajuntament resultant de les eleccions municipals del 
dia 9 d’octubre de 1936 i fou nomenat alcalde Francesc 
Aymerich Frigola d’ERC, segon alcalde Joan Cornellà 
Vidal de la UGT, amb els regidors Joan Pruneda Mont 
d’ERC, Josep Castelló Font d’ERC, Feliu Freixec Gich de 
la UGT, Joan Massot Torrent de la CNT, Carles Puig Sa-
balls de la CNT, Emili Casadevall Carré, Amat Miquel 
Portes del POUM i Camil Corredor Martinell d’Unió de 
Rabassaires.

 D’aquest mateix mes tenim una acta en què es 
requereix, després d’anteriors avisos a Rossend Sistané 
(can Bosch),  que a partir de les 9 del vespre, les ca-
ses havien de tenir totes les obertures tancades perquè 
no s’emetés llum a l’exterior i així evitar ser objectiu de 
bombardeig aeri.

 El mes de febrer de 1937 la Comissió de Trans-
ports de la 2a regió assigna a Mont-ras 100 litres de ga-
solina mensuals. La corporació municipal està en des-
acord amb aquesta assignació, perquè considera que és 
totalment insuficient per poder mantenir la producció 
agrícola del municipi. Es nomena com a comissionat el 
conseller Camil Corredor i com a representant del sin-
dicat agrari Florenci Roqué, perquè vagin a Girona el 
dia 23 de febrer davant de la Comissió de Transports 
amb una relació dels camions i motors per regar, i sol·li-
citin 1.000 litres de gasolina mensual per als motors 
dels pous i 200 litres per als camions. No sabem com 
va acabar aquesta petició de l’Ajuntament de Mont-ras, 
si varen aconseguir més litres de la gasolina assignada 
inicialment o no.

 Els aliments que més escassejaven els submi-
nistraven diferents delegacions de proveïment situades 
a la Bisbal, Calonge, Palafrugell… s’intentava cobrir les 
necessitats de cada població i aprofitar els sobrants de 
les altres. També hi havia proveïdors locals que aporta-
ven els aliments que se’ls requeria. Aquests aliments, 
que pagava l’Ajuntament, es venien de forma racionada 
als veïns de Mont-ras a Can Mercadal, la botiga que hi 
havia a l’actual carrer Torres Jonama, 23. Així consta a 
l’acta del Ple del dia 20 de març de 1937, on diu que a 
causa de la manca de menjar, sobretot farina i pa, do-
nen confiança a la Comissió de Proveïments per anar a 
la Bisbal a fer les gestions necessàries per adquirir fa-
rina, patates i granes per al consum del poble. A l’acta 
del Ple municipal del dia 4 d’abril de 1937, consta que 
s’ha de demanar a la Delegació de Proveïments de la 
Bisbal 20 kg de cigrons, 20 kg de fesoles i altres pro-
ductes. Així mateix hi consta la sol·licitud a Joan Mont 
Quintana de portar dos sacs de patates a Can Mercadal 
per  vendre-les als veïns de Mont-ras.

 Malgrat la complicada situació que es vivia a 
Mont-ras durant la Guerra Civil hi havia moltes ciutats 
i pobles on la situació era pitjor: els bombardejos i els 
fronts de guerra varen provocar la fugida de famílies 
que s’havien quedat sense res i així, el 3 de novembre 
de 1937, arriben a Mont-ras els primers refugiats de 
guerra. Són 56 persones, la majoria procedents d’Irun. 
(Per la Llei de protecció de dades només es podran citar 
els noms dels refugiats dels quals tenim testimoni de 
veïns de Mont-ras i de familiars directes, com és el cas 
de la família Larrañeta.)

 Aquest grup està format per 12 grups familiars 
i 2 persones que arriben soles:

• 1r grup: format per una dona de 42 anys i dues 
filles de 12 i 3. 

• 2n grup: format per una dona de 35 anys, dues 
filles (la Tomasa Varona Laracho, d’11, i una al-
tra de 7) i un fill de 6. 

• 3r grup: família Larrañeta Lorenzo, formada 
per Perfecta Lorenzo de 30 anys i els seus fills 
(la María, de 12; l’Amelia, d’11; l’Ignacio, de 
10; l’Eduardo, de 5, i en Pedro, de 4).

• 4t grup: família Sansierra Montes, formada pel 
pare, Andrés Sansierra, de 62 anys; la mare, 
Etelvina Montes, de 56, i el seu fill, Emiliano, 
de 27. 

• 5è grup: format per un matrimoni de 65 i 56 
anys, una filla de 23 i un fill de 12.

• 6è grup: format per una mare de 45 anys, tres 
filles (una de 15 anys; la Mercedes Arribas Va-
llejo de 10, i  una filla de 9) i un fill, Jesús Arri-
bas Vallejo, de 12.

MONT-RAS 
de gener de 1937 a març de 1939
Mercè Català Ortíz

La guàrdia de control de carretera examinant els documents d’un cotxe a Mont-ras, durant la Guerra Civil.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Isabel Aymerich i Fuster

Can Vidalet (hostal, taverna i barberia) de Mont-ras, posterior-
ment conegut amb el nom de Can Taritas (Madame Zozó). D’es-
querra a dreta: Francesc Aymerich Bassa, Lluís Aymerich Bassa i 
Francesc Aymerich Frigola.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Isabel Aymerich i Fuster
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• 7è grup: format per una àvia de 63 anys, la 
mare de 34, i quatre fills d’11, 9, 7 i 5.

• 8è grup: família Andrés Secadas, formada per 
la mare, Macarina Secadas, de 32 anys; 3 filles 
(l’Ofelia de 12; la Dolores, d’11, i l’Acracia, de 
4) i 2 fills (en Cándido, de 8, i en Casimiro, de 
6).

• 9è grup: família Legardia Olano, formada per 
la mare, Eugenia Olano, de 38 anys; tres fills 
(en Ramón, de 12; en Vicente, de 6, i en Juan, 
de 3) i 2 filles (la Pepita, de 9, i la Nieves, d’1).

• 10è grup: format per una mare de 42 anys, tres 
filles de 16, 14 i 11 i un fill de 6.

• 11è grup: família Olazábal Gero, formada per 
la mare, Josefa Gero, de 48 anys; la seva filla, 
Melchora, de 10, i el seu fill, Nicolás, de 8. 

• 12è grup: format per una dona de 32 anys i 
dues filles de 10 i 7.

• 1 dona de 50 anys que arriba sola.

• 1 dona de 80 anys que arriba sola.

 Aquestes 56 persones, 36 de les quals són 
menors d’edat i 20 són adultes, arriben a Mont-ras 
després de l’experiència traumàtica d’haver perdut fa-
miliars, amics i la casa, i d’haver fet un llarg viatge ple 
d’incertesa i por. La majoria són mares amb criatures. 
Tots varen ser allotjats individualment en 56 cases, de 
manera que els grups familiars van quedar separats. La 
situació devia de ser estranya i esperançadora alhora, 
tant per a les famílies acollidores com per als refugiats 
que s’hi havien d’adaptar.

 Una vegada arribats i allotjats els refugiats, el 
dia 14 de novembre de 1937 al Ple municipal s’aprova 
com destinar els diners que recapti la Comissió de Sani-
tat i Assistència Social. La prioritat serà la compra de la 

roba i el calçat necessaris. Per obtenir una d’aquestes 
peces caldrà un document de la Secretaria on consti 
que la Comissió es farà càrrec de l’import. Però man-
tindrien sempre una reserva de 100 ptes (100 ptes són 
60 cèntims d’euro) de fons per a despeses urgents. Per 
l’acolliment de refugiats l’Ajuntament rebia de la Ge-
neralitat de Catalunya una subvenció de 2 ptes diàries 
per cadascun i les 78 famílies de Mont-ras que no en 
tenien cap al seu càrrec, en aquesta primera acollida, 
contribuïen en la manutenció i despeses dels refugiats 
pagant una quota setmanal a l’Ajuntament. Pel que fa a 
les famílies que sí que en tenien, aquests també cons-
taven a les seves cartilles de racionament. 

 Les primeres compres que es reflecteixen al 
llibre de despeses són espardenyes, sabates, bates, 
jerseis, pantalons, mitges, productes de farmàcia i 
visites al dentista i al metge, pel que s’entén que les 
condicions en què varen arribar aquestes persones 
a Mont-ras eren molt precàries, ja que necessitaven 
calçat, roba i atenció mèdica. Les compres es feien 
en establiments de Palafrugell, tal com apareix ens 
els assentaments de despeses: Manuela Martinell 
(roba), Jaume Suquet (mitges i mitjons), Júlia Lloveras 
i M. Pons (espardenyes), vda. Cama (sabates), Eleuteri 
Rocas (reparació de sabates), farmàcies Enric Suñer, 
Presas i Matas, i minutes dels doctors Quintana i Mas. 
També hi ha pagaments a productors locals com a en 
Joaquim Vidal i en Joaquim Jofra, pel subministrament 
de llet als refugiats.

 Aquest primer grup de refugiats va ser molt 
estable. El desembre de 1937 marxen definitivament 6 
refugiats: 1 a Girona i 5 a l’Escala, entre ells l’Emiliano 
Sansierra. D’altres marxen uns dies i després tornen a 
Mont-ras, les baixes de refugiats s’havien de notificar 
pel compte de les subvencions que es rebien i les des-
peses que es generaven. Fins a l’abril de 1938, algun re-

presentant municipal o el secretari anaven a buscar els 
diners de les subvencions i altres ingressos de l’admi-
nistració a Girona, després varen nomenar Josep i Enric 
Gómez Mirlo com a representants de l’Ajuntament de 
Mont-ras per fer les gestions de cobrament.

 Entre gener de 1938 i gener de 1939 arriben 
26 refugiats més, dels quals 7 són independents (ente-
nem que són persones que ja no estaven sota la tutela 
d’una família). Els 19 restants s’allotgen també en 19 
cases del poble, com el primer contingent. Malaurada-
ment d’aquest grup no ha quedat constància de l’edat 
ni la procedència, però sabem que eren  4 grups fami-
liars i 8 persones soles.

• 13è grup: format per una mare, 3 fills i 1 filla

• 14è grup: format per un matrimoni i 2 filles

• 15è grup: format per una mare, 3 filles i 1 fill

• 16è grup: format per una mare, 1 fill i 1 filla 
(independents)

• 4 dones i 4 homes que arriben sols 

• Antonio Olazábal, membre de la família que 
havia arribat amb el primer grup de refugiats.

 Durant el 1938 hi ha 31 canvis d’allotjament 
registrats, no en sabem exactament el motiu, la 
convivència no va ser fàcil en tots els casos. A part 
d’aquests canvis d’allotjament, hem trobat algunes 
anotacions puntuals: l’1 de desembre de 1938 un noi 
fou rebutjat de la casa d’acollida i traspassat a una 
altra, una noia també va ser rebutjada de la casa on 
es trobava i no se li’n va assignar cap altra. En aquests 
2 casos sembla que és degut al comportament dels 
joves, però també hi ha famílies d’acollida que van 
ser amonestades per no complir amb l’acolliment: un 
veí va ser multat per rebutjar un noi de 12 anys sense 
motiu, en un altre cas un cap de família va ser sancio-
nat per no tenir cura del nen refugiat que tenia a casa 
seva i el varen haver de canviar de casa. També es 
va donar el cas d’un cap de família a qui reclamen la 
devolució de 5,084 quilos de farina que havia recollit 
amb la cartilla de racionament d’una nena que feia 1 
mes que ja no era a casa seva.

 Alguns dels nens refugiats es varen incorporar 
a l’escola, no sabem quants perquè alguns eren molt 
petits. Els llibres es varen comprar a la llibreria Dalmau 
Carles Pla de Girona per un valor de 14,30 ptes i els 
mestres Gertrudis Masgrau i Ernest Soliva també varen 
presentar despeses de material escolar per valor de 
17,70 ptes. L’escola devia ser un punt de trobada i de 
coneixença dels nens i nenes de Mont-ras i els nouvin-
guts, a part de les famílies amb nens que també tenien 
mainada acollida, així es desprèn d’alguns testimonis 
de veïns que apareixen a la revista.

 El trasbals d’aquests mesos era generalitzat 
a tots nivells i la mateixa composició i organització 
de l’Ajuntament no en va ser cap excepció. Seguint 
les actes dels Plens municipals hem vist que el dia 12 
d’abril de 1938 el secretari municipal, Pere Regalat 
Vidal, comunica que ha estat cridat a files amb la lleva 
de 1928 i deixa la Secretaria. L’alcalde i consellers 
decideixen nomenar com a nou secretari interí Joan 
Planessa i Lladó, de Calonge. Un mes més tard, el dia 
13 de maig de 1938, ja havent deixat l’alcaldia Francesc 
Aymerich, passa a gestionar l’Ajuntament de Mont-
ras un comissari municipal, Carles Gispert (que ja era 
conseller de l’Ajuntament) fins al nomenament del nou 
alcalde el dia 20 de juliol de 1938, quan és nomenat 
Camil Corredor.

 La manca d’un escorxador proper i la tinença 
de bestiar boví apte per a la matança fa decidir la corpo-
ració municipal el juny de 1938 a autoritzar la matança 
de vedella i la seva venda per targeta de racionament, 
primer per cobrir les necessitats dels veïns del poble i 
el sobrant per als forasters. El petit bestiar que tenien 
les cases de pagès: gallines, conills... ja es sacrificava 
per al consum propi o per a  vendes o intercanvi entre 
veïns. Una vegada autoritzada la matança de vedella, 
i com que no hi havia un escorxador en condicions, el 
24 de juliol decideixen que el pati de l’Emili Mercadal, 
que tenia abundància d’aigua, i a més era la botiga del 
poble, era el millor lloc ja que es podia fer la matança 
i vendre la carn allà mateix. El proveïment de carn de 
vedella amb aquest escorxador improvisat devia d’anar 
bé per als veïns i en devia sobrar, perquè en l’acta del 
Ple del dia 14 d’agost del mateix any l’alcalde, Camil 
Corredor, proposa que ja que el poble veí de Palafru-
gell tenia problemes de subsistència i tenint en compte 
que a Mont-ras de tant en tant podien sacrificar algun 
cap de bestiar boví “seria convenient que al menys pels 
acollits a la guarderia de vells s’els hi fes alguna ració 

Vista on podem apreciar en primer terme el nucli antic de Mont-ras i en segon terme, Palafrugell. A la dreta hi veiem Francesc Ayme-
rich Bassa. Aproximadament, Aproximadament, mitjans dels anys trenta.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Isabel Aymerich i Fuster

La guàrdia de control de carretera examinant els documents d’un 
cotxe a Mont-ras, durant la Guerra Civil. Les cadires que veiem a 
l’esquerra són de la taverna de Can Vidalet.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Isabel Aymerich i Fuster
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de carn”. La proposta es troba encertada i humana i 
s’aprova per unanimitat.

 Malgrat aquesta solució per al proveïment 
de carn, que va servir per alleugerir les mancances de 
menjar, la situació cada vegada devia ser més compli-
cada perquè ja portaven 2 anys de guerra. Així es des-
prèn de l’acta del dia 13 de novembre on es comunica 
que s’ha fet el racionament de farina de novembre i 
desembre a la població no productora i que en breu es 
repartirà la farina d’agost i mig setembre. 

 El dia 15 de gener de 1939 al Ple de l’Ajuntament 
es comunica que han arribat 40 nous refugiats. Ho 
descriuen com “un agreujament de l’allotjament i 
racionament de menjar dels evacuats”, acorden  anar 
a parlar, el dimarts següent, amb el comissari de la 
Generalitat a Girona i a la Delegació de Refugiats de 
la II Vegueria, per fixar les mesures urgents a prendre 
per poder acollir aquestes persones. D’aquest grup no 
hi ha cap constància que es quedessin a Mont-ras, ni 
on varen ser allotjats, ni l’edat ni la procedència. Era ja 
a finals de la guerra i la situació devia ser prou caòtica 
en general, malgrat que se seguien incorporant a files 
lleves d’homes de més edat, tal com es reflecteix en 
l’acta de Ple del dia 22 de gener de 1939, on l’alcalde, 
Camil Corredor, comunica que deixa l’alcaldia de Mont-
ras perquè és cridat a files amb la lleva de 1915. 

 Les darreres setmanes de guerra, per Mont-ras 
varen passar moltes persones que fugien de les tropes 
franquistes i marxaven cap a França, molts eren soldats 
del bàndol republicà que s’escapaven de la repressió de 
l’exèrcit franquista que avançava ràpidament. Alguns 
marxaven a peu travessant les Gavarres per no ser vis-
tos, d’altres ho feien amb vehicles carregats amb armes 
i munició. Cansats i afamats anaven a les cases a de-
manar menjar i marxaven. Els darrers varen fer volar 
el pont d’en Miques i el pont d’en Parals per guanyar 
temps.

 La guerra es dona per acabada el dia 1 d’abril 
de 1939, el 9 de febrer es constitueix el nou Ajuntament 
franquista i s’anomena alcalde Antoni Ferrer Crosa.

 Amb la retirada dels soldats republicans van 
quedar abandonades moltes armes, en queda cons-
tància en l’acta del Ple del dia 12 de febrer de 1939 
celebrat a les 11 del matí, en què el Sr. Geronès Batllia 
agraeix que s’hagi activat la retirada de les caixes de 
munició i bombes abandonades que hi havia al camí 
del surar i que suposaven un perill per a tothom. Per 
desgràcia, el mateix dia a les 4 de la tarda 4 nens: Emi-
li Cornellà, Ignacio Larrañeta, Florenci Català i Jaume 
Català (germà del meu pare) que havien recollit una de 
les bombes de mà abandonades i havien quedat per 
jugar a l’alzinar, manipulant la bomba la varen activar, 
i de l’explosió varen morir tots. L’endemà, dia 13 de fe-
brer, varen ser enterrats al cementiri de Mont-ras.

 De totes les persones refugiades que varen 
ser acollides a Mont-ras, el març de 1939 se n’evacuen  
41, que havien demanat de retornar als seus llocs de 
residència. De la resta no n’ha quedat constància ni 
de quan varen marxar ni d’on van anar. Sembla que 
aquests eren els darrers de marxar.

• 1r grup: marxa a Irun.

• 2n grup: la família Varona Larancho marxa a 
Sant Sebastià. 

• 3r grup: la família Larrañeta amb el pare Loren-
zo Larrañeta, que no sabem en quin moment 
va arribar a Mont-ras, marxa a Irun. 

• 4t grup la família Sansierra: marxen els pares a 
Irun; el fill, Emiliano, ja havia marxat de Mont-
ras abans.

• 6è grup: la família Arribas Vallejo marxa a Irun.

• 8è grup: la família Andrés Secadas marxa a Pa-
sajes.

• 9è grup: la família Legardia Olano marxa a Irun. 

• 12è grup: marxa a Irun.

• 11è grup: la família Olazábal Gero marxa a Irun.

• La dona de 50 anys que va arribar sola amb el 
primer grup també marxa a Sant Sebastià.

 Les famílies de refugiats varen haver de co-
mençar de nou al seu lloc d’origen i tant les famílies 
de Mont-ras com les que havien estat refugiades, i 
que tenien familiars a la guerra, varen haver d’espe-
rar la tornada dels soldats o la localització en camps 
de presoners. N’hi va haver molts d’altres que no va-
ren tornar. Els esperava una llarga postguerra a tots, 
amb una situació de crisi i de repressió per part dels 
vencedors sobre els vençuts.

 No podem acabar sense fer esment de la si-
tuació dels representants de l’Ajuntament de Mont-
ras durant aquests mesos:

 Francesc Aymerich Frigola, acabada la guerra 
i a causa de les amenaces de mort rebudes per part 
dels falangistes i per por de represàlies, va marxar a 
França on va anar inicialment al camp d’Argelers; més 
tard, per l’enfrontament entre França i l’Alemanya 
nazi va anar a la frontera francoalemanya a fer fortifi-
cacions defensives i va ser fet presoner de guerra. Va 
passar per diferents camps de concentració nazis i va 
morir al camp de Gusen el 7 de desembre de 1941 a 
l’edat de 45 anys. La família va rebre 2 anys més tard 
un certificat de defunció on constava que la pulmonia 
havia estat la causa de la seva mort. 

Pere Regalat Vidal Costa (secretari) i els consellers, 
Joan Massot Torrent, Josep Castelló Font, Emili Casa-
devall Carré i Carles Puig Saballs varen ser afusellats 
a Girona el 12 d’agost de 1939. 

Fèlix Feixes Gich i Emili Mercadal Pratsevalls varen 
estar detinguts a la presó de Girona.

Amat Miquel Portes segons la causa general va ser 
considerat fugado.

Camil Corredor Martinell va tornar a Mont-ras uns 
mesos després d’acabar la guerra, va continuar amb 
la seva feina de pagès al mas i va morir el novembre 
de 1965.

---

Agraïments:

A l’Arxiu Comarcal de la Bisbal d’Empordà.

A Pere Regalat Vidal Costa, que ha estat la persona clau 
perquè ens arribés tota la documentació detallada dels 
refugiats. Aquest senyor va viure els fets, va veure que 
era una situació excepcional al poble i va tenir la pul-
critud d’enregistrar tota la informació. Malauradament 
quan ell va marxar a la guerra aquesta tasca no es va 
continuar.

Al meu pare, l’Ernest Català, per totes les històries con-
tades les llargues tardes nits d’hivern a la vora del foc. 

Bibliografia:

Palafrugell homenatja els deportats del municipi als 
camps de concentració nazis. Ajuntament de Palafru-
gell, 2022

Causa General de la revolución marxista en Gerona y su 
provincia. Archivo histórico nacional FC-Causa general, 
1431 exp. 14

A l’esquerra, retrat de Francesc Aymerich Frigola.
Arxiu Municipal de Palafrugell. Col·lecció Isabel Aymerich i Fuster.

A la dreta, Camil Corredor. Alcalde de Mont-ras. 
Fotografia cedida per la família Xicoira-Corredor.



Comparació entre el Mont-ras actual i 
el dels anys 30 del segle passat.
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ELS LARRAÑETA-LORENZO 
El trist desenllaç d’una família de refugiats a Mont-ras

 El març de 2017 vaig publicar un post al meu 
blog «Històries de Palafrugell» sota el títol: “Maria Ca-
talà Oliu, la Maria dels formatges. El dia en què tot va 
canviar”.

 Haig de dir que la tria de personatges del blog 
no és mai a l’atzar; sinó que en gran part depèn del 
material de què disposo, però sobretot de les històries 
que m’explicava la meva mare. Ara bé, en el cas de la 
Maria va ser força diferent.

 La Maria Català Oliu, coneguda a Palafrugell 
com la Maria dels formatges i a Mont-ras com la Maria 
de can Belluga, havia llegit a la Revista de Palafrugell 
del mes de febrer del mateix any l’article guanyador de 
la 2a edició del Premi d’articles periodístics Santi Mas-
saguer, titulat: “El llegat de Josep Torres Jonama i la 
depuració de l’escola catalana durant el franquisme” 
(publicat de manera més extensa al blog «Històries 
de Palafrugell» com a: “Josep Gené Barbosa. El somni 
d’un mestre republicà enmig la repressió franquista”) 
on va identificar el seu germà gran, en Florenci, en una 
foto del 1929, com a exalumne del mestre Gené a les 
Escoles Nacionals de Mont-ras. 

 Quan em va arribar la notícia que hi havia una 
persona encara viva que em podria facilitar més noms 

dels exalumnes fotografiats, em vaig plantar a casa 
seva amb una llibreta i la càmera de fer fotos. No estic 
avesada a fer entrevistes, ja que els personatges que 
escullo són molt antics i, en conseqüència, fa anys que 
estan morts. Però la vitalitat i la memòria prodigiosa 
de la Maria em varen captivar de seguida; en arribar a 
casa seva, al barri de Santa Margarida de Palafrugell, 
em va deixar anar: —Jo no vaig ser mai feliç. Només 
fins als 6 anys. Era obvi que amb aquella sentència 
ja podria elaborar un nou post al blog. Però el temps 
se’ns va anar escolant i vaig tornar-hi un dia i un al-
tre…, perquè em vaig trobar enmig d’una vida carrega-
da d’històries. 

 El resultat va ser que de la llarga vida de la Ma-
ria, el que se li havia quedat encastat en la memòria 
per sempre més, el que havia creat un  punt d’inflexió 
en la seva vida i en la de la seva família, que mai més 
va tornar a ser la mateixa, va ser el desafortunat ac-
cident mortal de quatre vailets d’entre onze i cator-
ze anys (tots ells amics i veïns del barri de Molinas) 
en manipular una bomba de mà abandonada en una 
roureda de Mont-ras, el diumenge dia 12 de febrer de 
1939, a les 4 de la tarda (a tan sols dos mesos de la fi 
de la Guerra Civil), entre els quals hi havia el seu germà 
gran, en Florenci, a més d’en Jaume Català Marquès 

Maria Bruguera Martí 

(un parent d’ells, de cal Déu), l’Emili Cornellà Vidal (de 
can Cornellà) i l’Ignacio Larrañeta Lorenzo (un pobre 
jove refugiat d’Irun, de només onze anys que s’estava 
a can Cornellà).

 Quatre anys després d’haver publicat l’article, 
però sempre amb la recança de voler saber més de la 
família del nen refugiat basc, vaig iniciar una exhaus-
tiva recerca amb la poca informació de què disposava. 
I amb el cognom Larrañeta, d’Irun, Google em va por-
tar diverses pistes que, poc a poc, vaig anar desgra-
nant: des de trucades telefòniques a números que ja 
havien desaparegut, a d’altres que havien canviat de 
titular i ni tan sols sabien de qui els estava parlant... 
Aleshores, a través de la xarxa LinkedIn, se’m va mos-
trar el resultat d’una persona anomenada Arantza La-
rrañeta López, comercial d’una empresa de transports 
amb seu a Irun i, com que no hi havia cap telèfon, vaig 
optar per enviar-li un correu electrònic.

 El desenllaç va ser sorprenent, ja que va resul-
tar ser una de les nebodes directes del refugiat Igna-
cio Larrañeta Lorenzo. Aleshores, Arantza va contactar 
amb la seva cosina que, casualment, es troba vivint a 
Palamós, i seguidament em va telefonar. El que encara 
em quedava per descobrir és que quan em va facilitar 
el telèfon de la seva cosina catalana i vaig introduir-lo 
al meu aparell, va resultar que ja el tenia. 

 Fa quasi vint anys que conservo un contacte 
al mòbil amb el nom Maite Larrañeta Saavedra, però 
mai se m’hagués acudit de cercar a la meva agenda al-
guna pista del malaurat Ignacio Larrañeta. Aleshores, 
vaig telefonar a la Maite, companya voluntària durant 
les tasques de neteja a les costes de Galícia (concreta-
ment a Muxía), després de la catàstrofe del buc petro-
lier Prestige, l’any 2003.

 El que va succeir després va ser el descobri-
ment de l’altra cara de la desgraciada història, però 
també el fet de posar-hi un final. Perquè la fi, des 
d’aquí, sempre va quedar incompleta, però gràcies a 
l’interès de recordar aquells fatídics fets, amb el valor 
de voler saber-ne més: el com, el què i l’on, vam anar 
contactant amb nous testimonis, com en Lluís Molinas 

Falgueras, que ens va descriure fil per randa els fets 
que encara recorda, malgrat que ja han passat uns vui-
tanta anys. O com el de la Rosa Català Oliu (germana 
petita de la Maria i en Florenci) que va guardar durant 
tots aquests anys una foto de la primera comunió de 
l’Ignacio a Irun (el noi l’havia portat amb ell i la va re-
galar a la Rosa quan ja se sabia de la fi del conflicte). 
Això ens va permetre posar cara al nen que el 3 de 
novembre de 1937 havia arribat com a refugiat a la vila 
de Mont-ras juntament amb els seus pares, Modesto 
i Perfecta i quatre germans més. I, finalment, la con-
siderable col·laboració de la Mercè Català i la Isabel 
Corominola, que amb les seves pròpies investigacions 
han obtingut un material extraordinari que, a banda 
de fer-nos sabedors de la història real dels nostres re-
fugiats, quedarà per sempre més en la memòria his-
tòrica que mai s’hauria hagut d’extraviar.

---

 Podeu llegir l’article “Maria Català Oliu, la 
Maria dels formatges. El dia en què tot va canviar”, al 
blog «Històries de Palafrugell» al següent enllaç: 

https://mariabruguera.blogspot.com/2017/05/maria-
catala-i-oliu-la-maria-de-can.html

L’historiador local Lluís Molinas Falgueras explicant els seus propis records dels refugiats a Mont-ras durant la Guerra Civil. Al davant, 
una expectant Maite Larrañeta Saavedra, filla, neboda i neta de la família de refugiats bascos Larrañeta-Lorenzo. Col·lecció Maria 
Bruguera Martí, feta a Palafrugell l’octubre de 2021

Retrat de la primera comunió d’Ignacio Larrañeta Lorenzo a Irun, 
1936. Col·lecció Rosa Català Oliu
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HISTÒRIA D’ALGUNES PERSONES REFUGIADES

El desenvolupament de la Guerra Civil a Espanya i a 
Catalunya

 El conflicte de la Guerra Civil espanyola s’inicià 
el 17 de juliol de 1936. Els sectors conservadors s’opo-
saven a la democratització política i al reformisme social 
de la República mentre que les reformes agràries porta-
des a terme pel govern no van agradar a molts sectors 
de la població, cosa que va provocar simpaties a favor 
dels partits de dretes. De tot això en resultà una acció 
colpista i, més tard, la Guerra Civil.

 La insurrecció militar començà a les posses-
sions espanyoles del Nord d’Àfrica i poc després s’esten-
gué per la península amb l’enfrontament dels revoltats 
contra la resistència popular, els cossos policials i part 
de l’exèrcit. Al principi es pensava que seria un enfron-
tament que duraria poques setmanes, però el conflicte 
s’anà agreujant i desembocà en una guerra.

La Batalla del Nord

 L’estratègia de Franco per aïllar la capital va pro-
vocar les batalles de Jarama (febrer de 1937) i de Gua-
dalajara (març de 1937). Però els republicans guanyaren 
i això significà l’afebliment del bàndol nacional i de la 
seva pressió sobre la capital. La nova estratègia nacional 
se centrà en el nord. El general Mola, oficial de l’exèr-
cit nacional, dirigí l’atac contra Biscaia a finals de març. 

El 26 d’abril l’aviació nazi destruí Gernika per ordre de 
Franco, i dos mesos després, el 19 de juny, Bilbao se-
ria ocupada. El 5 de juliol els republicans iniciaren una 
ofensiva a Brunete (proper a Madrid) i el 3 de setembre 
a Belchite (a prop de Saragossa) per tal de mirar d’alleu-
gerir l’ofensiva nacional al nord de la península, però 
això no evità l’entrada de les tropes de Franco a Santan-
der i a Astúries. 

 Els efectes de la guerra començaven a passar 
factura en l’ànim de tots. La gent de Mont-ras patia el 
neguit constant dels possibles bombardejos, tant els 
aeris com els provinents del temible creuer Canarias, 
que freqüentava sovint la costa palamosina, des d’inicis 
de la guerra. 

 Una de les incursions del Canarias va ser el 
17 de novembre de 1936. Un obús disparat per aquell 
vaixell va caure a la vessant de migdia del puig Cucala 
de Mont-ras. Avui dia encara s’hi pot intuir el cràter, tot 
i que el pas del temps l’ha deixat força enterrat. El diari 
L’Autonomista, de Girona, se’n feia ressò l’endemà, dia 
18: “El vaixell facciós féu uns 40 dispars. Un d’ells caigué 
a la platja, un altre a les muntanyes de Calonge i un al-
tre prop del poble de Mont-ras.” Les 40 canonades del 
Canarias, anaven dirigides al vapor mercant Sac III, refu-
giat a la badia de Palamós, tal com va anotar l’historia-
dor palamosí, Lluís Barceló Bou. (“Palamós 1936-1939. 
Diari de Lluís Barceló i altres veus”, Ed. SAMP -Servei 
d’Arxiu Municipal de Palamós, 2006).

M. Àngels Bernadet Martínez

 Així doncs, l’octubre del 1937 el nord de la 
península ja estava ocupat, fet que provocà la pèr-
dua per part dels republicans d’una important zona 
industrial i minera, que proveïa primeres matèries, 
en benefici dels rebels. A més a més, una gran ona-
da de persones procedents d’aquests territoris bus-
caren refugi a Catalunya.

 El 3 de novembre de 1937 arribaren al po-
ble de Mont-ras algunes de les persones procedents 
d’aquests territoris i consta per escrit una relació de 
totes elles amb les seves dades personals i amb in-
formació de quines famílies del poble les van acollir. 

Tomasa Varona Saracho

 Una de les famílies de Mont-ras que van 
acollir refugiats va ser la família Vidal Espinosa, a 
can Vidal (Joaquim Vidal Vidal). Hi va anar la Tomasa 
Varona Saracho, d’11 anys i nascuda a Sant Sebas-
tià. Aquesta nena va arribar amb la seva mare, la 
Valentina Saracho Saracho, i 2 germans: la Concep-
ción, de 7 anys i en Jesús, de 6.  

 La Valentina, natural de Vitòria (Àlava) i 
resident a Sant Sebastià (Guipúscoa), va arribar a 
Mont-ras amb 35 anys i s’instal·là a can Lluís Dal-
mau. Era la cap de família en absència del seu home, 
que molt probablement devia estar lluitant al front 
amb la lleva dels més veterans, veient l’edat de la 
Valentina.

 La Concepción Varona Saracho, nascuda a 
Sant Sebastià, va ser acollida a can Carles Puig fins al 
31 d’agost de 1938 i el dia 1 de setembre s’instal·la a 
can Josep Castelló. Tant en Carles Puig com en Josep 
Castelló en aquell moment eren regidors a l’Ajunta-
ment de Mont-ras. En Jesús Varona Saracho, nascut 
a Sant Sebastià, va ser acollit a ca l’Enric Bassolí.

 La Tomasa Varona, durant els setze mesos 
d’estada al poble i fins que va marxar, va ser acolli-
da per la família Vidal amb molta estima, sobretot 
per la Carmen Espinosa, la dona d’en Joaquim Vidal 
Vidal, perquè malauradament havia perdut una filla 
amb molt poc temps de vida a causa de la diftèria, 
vulgarment coneguda com el garrotillo.  Durant la 
seva vida sempre la va tenir molt present i el fet de 
tenir cura de la Tomasa potser li va permetre, per un 
temps, fer de mare a la filla que va perdre. 

 Durant aquell temps de guerra compartit van 
passar moltes vicissituds. Els dies d’amenaça de bom-
bardeig tots plegats s’amagaven al refugi que els de 
can Vidal, amb alguns veïns, havien habilitat: la mina 
de Sant Miquel. Més d’un cop la van utilitzar, tal com 
explicava en Josep Vidal al núm. 19 d’aquesta revista, 
de juliol de 2017.

 Quan a les acaballes de la guerra el cap de fa-
mília, en Joaquim Vidal i Vidal, va ser cridat al front, 
la Tomasa seria una bona companyia per a la Carmen. 
Era la segona vegada que en Joaquim havia d’afrontar 
una guerra. Va néixer amb el segle XX, el 2 de febrer 
de 1900. Era de la lleva del 21, i li va coincidir l’allis-
tament de la mili amb la guerra del Marroc. Aquesta 
lleva va ser reclutada el gener del 1939, amb incor-
poració entre el 17 i el 26 de gener, poques setmanes 
abans d’acabar la guerra. Durant les poques setmanes 
que en Joaquim va estar al front, va ser fet presoner 
a València pels nacionals. Per tant, a can Vidal tenien 
ben present què significava que una mare es quedés 
sola amb els fills. La Carmen Espinosa s’hi va trobar 

La Carmen Espinosa amb la Tomasa. Foto cedida per la família Vidal. 
En Jordi Vidal amb la Tomasa. Foto cedida per la família Vidal. 

C/ Torres Jonama, 60 - 17253 MONT-RAS        Tel / Fax: 972 30 29 96

ALSINA
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amb en Jordi, que aleshores tenia 11 anys, en Jaume 
amb 7 i en Josep amb 2.

 El 6 de març del 1939 tota la família de la To-
masa va ser repatriada al domicili d’origen, al carrer 
Easo, 26 de Sant Sebastià. Al cap d’uns anys, i des-
prés de missives esporàdiques intercanviades des de 
Sant Sebastià a Mont-ras i viceversa, que mantenien 
el contacte entre la Tomasa i la Carmen, la Tomasa 
va comparèixer per sorpresa.  Havien passat dècades. 
Totes dues s’havien fet grans i no s’havien vist més 
des de la partida dels refugiats el 1939.  “¿No me co-
noces?” Va ser la presentació de la Tomasa davant el 
portal de can Vidal. L’exclamació de sorpresa i de gran 
alegria de la Carmen va deixar clar que el  record i la 
petja de la Tomasa, per anys que passessin, havien 
sigut inesborrables. D’aquell dia hi ha testimoni foto-
gràfic, amb en Jordi Vidal, que forma part de l’arxiu de 
can Vidal.

Jesús Arribas Vallejo

 La família Arribas Vallejo, encapçalada per la 
Florentina Vallejo Marcos, va arribar a Mont-ras tam-
bé el 3 de novembre del 1937 amb els seus 5 fills: la 
Ramona de 15 anys, en Jesús de 12, en Luís d’11, la 
Mercedes de 10, i l’Emilia de 9, procedents d’Irun.

 La Florentina Vallejo Marcos, de 45 anys, 
natural de Santa Maria del Campo (Burgos), resident 
al Barrio de las Ventas d’Irun, s’instal·là a ca l’Agustí 
Farrarons. El seu home, i pare dels 5 fills, treballava 
als ferrocarrils i va ser afusellat. Aleshores ella decidí 
marxar cap a Catalunya.

 La Ramona Arribas Vallejo, de 15 anys, natu-
ral de Santa Maria del Campo (Burgos), resident a Irun 
s’instal·là a can Jaume Farrarons fins al 21 de desembre 
de 1937. Va ser baixa temporal de Mont-ras per traslla-
dar-se a Martín del Río (Terol) juntament amb una altra 
refugiada, l’Emilia Lagarreta. El 27 de juliol de 1938 la 
Ramona Arribas es trasllada a Sant Hilari Sacalm i el 22 
de setembre de 1938 fa baixa definitiva de Mont-ras per 
instal·lar-se a Fonts de Sacalm (Sant Hilari).

 En Jesús Arribas Vallejo de 12 anys, natural 
de Burgos i resident a Irun, és acollit en una prime-
ra casa a Mont-ras, però només hi va estar fins al 20 
de novembre de 1937. Molts dels nens i nenes refu-
giats, sortint de l’escola jugaven pels carrers del poble 
i acostumaven a visitar la botiga de l’Agneta. Sembla 
ser que aquesta senyora es va fixar en en Jesús Arri-
bas, perquè va veure que no estava prou ben cuidat 
i va afavorir que a partir del dia 21 de novembre de 
1937 s’instal·lés a can Rosendo Vidal, família conegu-
da com a can Mató, que tenien dos fills: en Martí i 
l’Enriqueta. Aquest canvi forçat de casa està anotat 
en el llibre de comptes de la Comissió de Refugiats. En 
Jesús va fer molta amistat amb en Mateu Sais i aques-
ta amistat va perdurar en el temps, de manera que 
actualment l’Enriqueta Deulofeu, muller d’en Mateu, 
encara té contacte amb una de les seves dues filles, la 
Pilar (Pili).

 En Luís i la Mercedes Arribas Vallejo eren na-
turals de Burgos, però l’Emilia era d’Irun, municipi 
d’on van venir tots cap a Mont-ras.

 La Mercedes en un primer moment s’instal·là 
en una casa del poble de Mont-ras, però acabà a casa 

d’en Camil Corredor. La Remei Corredor, filla d’en Ca-
mil, per aquells temps encara no havia nascut, però 
recorda que en una visita que els va fer la Mercedes 
passats uns anys, li va regalar la seva primera nina.

 El 6 de març del 1939 la família Arribas Valle-
jo surt en el llistat de refugiats de Mont-ras que són 
repatriats als llocs d’origen: Irun. El 24 de gener de 
2007 en Jesús Arribas va escriure una carta adreçada 
a en Jordi Vidal donant el condol a la família per la 
mort del seu germà Jaume. En aquesta carta en Jesús 
recorda moments de la seva infantesa a Mont-ras i 
concretament explica que cada vegada que passava 
de can Mató a l’hort veia jugar els tres germans Vidal 
i la Tomasa.

 Cal elogiar la solidaritat del poble català cap 
als milers de refugiats que van arribar a Catalunya fu-
gint dels combats i de la forta repressió per part de 
les tropes franquistes. Una solidaritat que comptà 
amb molts protagonistes, com les nombroses famílies 
d’acollida.

 El 10 de febrer Franco proclamava la fi de la 
guerra a Catalunya i l’1 d’abril es donava la guerra ci-
vil per acabada, amb el triomf dels nacionals sobre 
els republicans. Quedava una Espanya devastada i en-
deutada, amb greus problemes econòmics i socials.

 A la foto es poden veure d’esquerra a dreta en Lluís Bosch de Cal Duc, en Mateu Sais i en Jesús Arribas. 
Foto cedida per l’Enriqueta Deulofeu. 

Mercedes Arribas. Imatge posterior a la seva estada a Mont-ras. 
Fotografia cedida per la família Xicoira Corredor
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C/ Torroella, 144
17200 Palafrugell (Girona)

carnisseriacanribas@gmail.com

Telèfon: 972 30 69 44

Whatsapp: 650 888 745
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Tel. 972 30 09 54
c/ Torres Jonama, 42 - 17200 Palafrugell

www.ferreteriaespada.com

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

COMERÇ
HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

CLUBS I CENTRES ESPORTIUS
ESTÈTICA I CURA PERSONAL

Desperta sensacions
SOL·LICITA LA TEVA PROVA GRATUÏTA 

DURANT UNA SETMANA

DIFERENCIA’T

SISTEMES DE 
DIFUSIÓ 
PROFESSIONAL

Tenim el sistema 
més adequat a cada 
necessitat (difusió 
menys invasiva i 
més eficient).

FRAGÀNCIES DE 
QUALITAT, AROMES 
EXCLUSIVES

Dissenyem i 
t’assessorem sobre 
l’aroma més adequada 
per a la imatge que 
vols donar del teu 
negoci.

DIFERENTS 
CARTES D’AROMES

Les nostres 
aromes estan 
fabricades sota la 
normativa més 
exigent. Oferim la 
màxima seguretat i 
qualitat.

Carrer Torroella, 116 C
17200 - Palafrugell

Telèfon 972 30 51 54
promediter@telefonica.net

PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS

REFUGIATS

 “L’arribada a Samos, com l’arribada a tants llocs 
de Grècia venint d’aquest litoral d’Anatòlia, a Turquia, 
d’on els grecs hagueren de marxar després de la guerra 
greco-turca de Venizelos i Mustafà Kemal, és una cosa 
molt agradable. És com passar de la solitud i el buit a 
l’animació i a la vitalitat. No hi ha cap aglomeració del 
litoral d’Anatòlia que no demostri el que acabem d’es-
criure, però potser és la ciutat d’Esmirna - avui Izmir, 
que és de bon tros el nucli més poblat d’aquesta costa i 
es troba a ben poques dotzenes de milles d’aquesta illa, 
ciutat d’història tan intensa, que tingué durant segles el 
volum d’un imperi comercial, i de la qual tants de grecs 
hagueren d’emigrar -la que ho demostra amb més cla-
redat. Esmirna és, avui, una ciutat d’un pols molt dèbil, 
d’una malenconia fatalment conformada i irreparable.

 El litoral d’Àsia Menor, en aquest espai, sem-
bla molt despoblat i té l’aspecte, parlant en general, de 
dedicar-se a badallar. Sens dubte els nacionalistes turcs 
quedaren satisfets i exaltats dels resultats d’aquella gue-
rra i de les seves aparatoses accions bèl·liques, que ne-
tejaren aquest litoral d’espurietats diríem racials. Però, 
objectivament parlant, no s’han encara recuperat, i, si 
ho fan, és pràcticament invisible i d’una lentitud molt 
pesada. És un país aspre, molt primitiu, solitari, àton, 
que, en lloc de progressar materialment com gairebé 
tot el Mediterrani europeu, s’ha aturat.

 Però el curiós és que aquestes desgràcies de la 
Turquia triomfal foren una de les claus del progrés de 
Grècia i potser l’explicació decisiva de la vivent, enorme 
i animadíssima Atenes actual. Les dotzenes i dotzenes 
de mils de grecs que vivien en aquestes costes, i que 
pràcticament foren tirats a l’aigua, es dispersaren per 
tot Grècia i es concentraren, sobretot, a Atenes. La pri-
mera vegada que hi vaig arribar, aquests refugiats, po-
bríssims, bruts, que foren foragitats del seu país amb el 
que personalment transportaven —i prou—, però que 

eren homes de treball i excel·lents comerciants, vivien 
en infectes barraques improvisades en els vessants del 
Partenó. Hom els augurava un avenir molt precari. Totes 
les profecies fallaren. Aquests homes i aquestes dones, 
famolencs i miserables, es posaren a treballar i contri-
buïren, com potser cap altre grup humà, a l’engrandi-
ment d’Atenes, que avui és una ciutat molt important 
i potser, amb Barcelona i Estambul, una de les tres ciu-
tats més grans d’aquest mar.”

Josep Pla. Les Illes. OC XV, 514-515.

Fundació Josep Pla

Josep Pla davant les cariàtides de l’Erectéon d’Atenes, 1923. 
Col·l. Ed. Destino. Fundació Josep Pla

www.marketingolfativogirona.com
Més informació: 621 21 28 25
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MARIA CINTA CUGAT
Travessia de la Riera, 1 - MONT-RAS
Tel. 972 30 36 26 - Mòbil. 696 340 060

EN PATUFET

 En Patufet va ser la primera revista infantil 
publicada en català. Es pot considerar que va ser un 
fenomen de masses, ja que va aconseguir publicar 
60.000 exemplars setmanals en els moments de més 
popularitat, molts més que altres de similars. Segura-
ment per això es va publicar durant tants anys. Bona 
part de les llars catalanes en tenien exemplars, lle-
gits per grans i petits, amb els quals molts d’ells van 
aprendre a llegir en català.

 La revista inicià la seva publicació el gener 
del 1904, destinada a un públic infantil. Observem 
això a partir del contingut: Entremaliaduras, Canso-
netas, Titellas... però a mesura que passa el temps 
s’introdueixen Endevinalles i espavilaments. Les pri-
meres publicacions tenien un format modest i reduït 
de planes, que es van anar ampliant, de les 10 inicials 
a les 32 dels darrers temps. Aquest increment en el 
nombre de pàgines es produeix com a conseqüència 
d’incloure-hi seccions com Jochs per a noyets ó noye-
tas, Endevina endevineta (d’endevinalles a les quals 
procuraven donar resposta al número següent). S’hi 
recollien participacions dels lectors, possiblement 
fos un mètode de captar col·laboracions, ja que en 
l’anàlisi dels exemplars, a part de trobar-hi diferents 
seccions i temàtiques, veiem que hi figura un nombre 
variat de col·laboradors, molts d’ells de gran renom.

 Si bé En Patufet va néixer destinat a un pú-
blic infantil, va anar evolucionant i arribant, amb el 
temps, a un públic més variat fins a convertir-se en 
una revista destinada a adolescents. El seu contin-
gut era clarament moralitzant: Tal farás, tal troba-
rás, també s’hi veu el caràcter catalanitzant (en al-

gun dels articles es  comenta com es prefereixen més 
unes cançons en català que en castellà). 

 Pot sorprendre al lector el vocabulari emprat 
en els textos, ja que el llenguatge s’allunya del que 
esperem en una revista infantil o en un còmic. Tam-
bé poden sorprendre les publicitats que s’hi troben 
a partir de determinat moment, fet que ens indica la 
diversitat en les edats dels lectors i de les lectores. 
Sobretot sobta la forma tan clara com alguns anuncis 
van adreçats a un públic femení, o específicament a 
la família: El porvenir de los hijos, que recorda als pa-
res la responsabilitat d’assegurar el benestar dels fills 
en cas que passés alguna desgràcia. Aquesta publici-
tat desapareix a partir del 1936, la manca de paper 
fa que es retallin les planes i que s’imprimeixi amb 
paper gris, de pitjor qualitat (fins i tot demanen dis-
culpes per això).

 Durant la Primera Guerra Mundial trobem 
articles com: Un patufista a la guerra, Aviació, instru-
ment de guerra... que hi fan referència, però no passa 
el mateix amb la nostra del 1936: en ocasions hi ha al-
gun acudit, algun breu comentari, però s’acostuma a 
fer retratant situacions del dia a dia, oferint una imat-
ge d’aparent normalitat als lectors. No obstant això, 
l’humor negre sobre la gana, la manca d’aliments o la 
misèria hi és present en la mesura del possible.

 Malgrat les confiscacions i col·lectivitzacions 
que va patir la revista, En Patufet va intentar mante-
nir-se fidel als seus ideals inicials i no esdevenir mitjà 
de propaganda ni d’adoctrinament del nou sistema 
polític iniciat el 1936. Els mateixos autors s’autocen-

suraven amb la intenció que el caràcter moralitzant 
no fos tan evident. Llegint-ne diversos exemplars, una 
de les coses que més m’ha cridat l’atenció, pel fet que 
ho vinculo amb l’actualitat, és com es feia una crida 
a tots els infants a fer donatius de roba, joguines o 
diners per als nens refugiats acollits a Catalunya. Es 
donen consells a grans i als més petits, són uns con-
sells laics de col·laboració i de generositat, es convi-
da a compartir les coses que es poden tenir. En una 
d’aquestes crides, es demana als nens que aportin 
joguines: «...els nens d’Aragó demanen joguines per 
a entretenir-se i no pensar en les greus desventures 
de la guerra desencadenada pels feixistes...». Diver-
ses narracions ens expliquen fets que estan succeint 
durant la guerra: L’home valent, L’home feliç o una 
que m’ha cridat l’atenció titulada El subsidi. Aquí ens 
parla d’una família de refugiats bascos a Catalunya, 
curiosament tema central d’aquest número. Comen-
ta que molts d’aquests refugiats arribaren a Barcelo-
na havent passat prèviament per França i en arribar 
aquí se’ls va proveir d’allotjament en molts dels pisos 
deshabitats i d’un subsidi de cinquanta pessetes per 
família. Aquest subsidi va fer que a les cues per a ob-
tenir-lo s’hi posessin tant bascos com veïns de Barce-
lona, calia destriar! Amb quatre mots bascos que es 
demanava que es pronunciessin, es podia deduir per-
fectament l’origen dels demandants. La família basca, 
necessitada com estava i amb sis criatures, va cobrar 
el subsidi dues vegades. El secretari que repartia els 
diners va dir: «...Sabia que em mentíeu i m’he deixat 
enganyar. La necessitat fa fer tantes coses! Per altra 
banda no és just que tothom cobri el mateix.»

 Cap als anys vint la revista ja havia patit un 
descrèdit continuat, la competència amb el TBO 
(1917) o amb Pulgarcito (1923) editades en castellà 
van tenir-hi molt a veure. Malauradament, el desem-
bre de 1938 va sortir el darrer número. Suposem que 
les dificultats viscudes durant la Guerra i la prohibició 
de publicar en català van obligar a prendre aquesta 
decisió. No devia ser fàcil treballar amb les limita-
cions imposades a partir de 1936, però tot i així du-
rant la guerra es continua fent gairebé sempre una 

publicació setmanal. En Patufet surt publicat un altre 
cop del 1968 al 1973, malgrat que ho fa sense l’èxit 
de l’etapa anterior.

 Es fa difícil descriure en tan poc espai el que 
representa aquesta revista infantil o comentar-ne tots 
els continguts. Per a mi, que l’he tinguda a les mans 
per primera vegada, ha estat apassionant. Us recoma-
no que visiteu la Fundació Folch i Torres i si voleu tro-
bar les revistes, estan digitalitzades a ARCA (Arxiu de 
Revistes Catalanes Antigues).

Anna Vigatà Castells

Portada de la revista En Patufet, del dia 17 de juliol de 1936.
Imatge cedida per la Fundació Folch i Torras. Palau-solità i Plega-
mans, Barcelona

Capçalera de la revista En Patufet en el moment en què va ser col·lectivitzada.
Imatge cedida per la Fundació Folch i Torras. Palau-solità i Plegamans, Barcelona
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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

Lloguer de cotxes de luxe amb conductor a la COSTA BRAVA

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

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

DEIXA'T PORTAR!
TRANSPORT PUNTUAL, PORTA A PORTA, SENSE PREOCUPACIONS

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

NINOTAIRES
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té la capacitat d’emmagatzemar aigua a les fulles. La 
principal virtut d’aquesta planta, segons diuen, és 
la de curar llagues i ferides. S’agafen les fulles, se’n 
separa la pell fina de la cara superior i s’aplica di-
rectament sobre cremades, talls, llagues i durícies.

 Una llegenda de Xavier Cortadelles a Llegen-
des de les Gavarres conta que: ”un jove imprudent de 
Sant Mateu es va assabentar que cada nit de Sant Joan 
les bruixes es trobaven en una roca situada darrere de 
la muntanya del cim Montigalar. El cas és que va saber 
que si hi anava i deia unes paraules estranyes la seva 
fortuna canviaria.

 Aquell noi era tan ambiciós com valent, de 
manera que va esperar que fos la vigília de Sant Joan 
per encaminar-se, amagat de tothom, cap a la roca de 
les bruixes. I una vegada allà i després de pronunciar 
les paraules secretes, va poder veure un tresor ple de 
diamants, gemmes, pedres precioses, or i plata. Qui 
tingués aquell tresor seria l´home més ric del món. El 
cas és que no el va poder aconseguir, sigui perquè no 
eren les dotze, sigui perquè les bruixes el van descobrir 
o les paraules no estaven ben dites, el noi va quedar 

convertit en una estàtua de pedra i tota la nit va tenir 
el tresor al seu davant sense poder-lo tocar. L’endemà 
al despertar-se, no se sap per què ni de quina manera, 
va anar a parar a la plaça de la Bisbal. Va afanyar-se 
a tornar a casa seva amb la cua entre cames. Se’n va 
recordar tota la vida i no va anar mai més al roquissar.”

 El dia que vaig descobrir aquest indret (l’agost 
de 2007) en arribar al final del camí es va posar a plou-
re i vaig iniciar la tornada. Quelcom em va fer aturar i 
recular. De sobte va aparèixer l’arc de Sant Martí i no 
vaig poder evitar de xiuxiuejar la cançó de la infantesa: 
“Plou i fa sol, les bruixes es pentinen / Plou i fa sol, les 
bruixes porten dol / Plou i fa sol, les bruixes fan un ou 
/ Plou i fa sol, liró, liró, liraina / Plou i fa sol, liraina, 
lirandó...”

 Vaig tancar els ulls i tot seguit un estol de 
bruixes a cavall d’una escombra dansaven, pujant i 
baixant per la vall fent giragonses, tirabuixons i ziga-
zagues, des del cim del Montigalar fins a la font Picant 
de Madremanya, talment que semblava una munió de 
papallones. Tot un espectacle, i sense haver de pagar 
entrada.

Salut i cames!

 Passat Sant Sadurní de l’Heura, en direcció 
a Cassà de la Selva, ens enfilem per la pista forestal 
GIV-6641. Són 5 km fins a Sta. M. de Montnegre, punt 
d’inici de la passejada. Mentre esquivem els revolts i 
els sots de la carretera somniem desperts imaginant 
els llocs encantats, els cataus, les fonts perdudes i les 
mil històries de vivències que guarden aquestes bos-
cúries. I ens ve a la memòria l’article “El món perdut 
de les Gavarres” de Narcís Subiranas (investigador i 
membre del Cercle Català d’Història) on literalment 
diu: ”Durant la Guerra Civil les Gavarres van servir 
d’amagatall a molta gent. Sobretot van servir grans 
propietaris, gent de dretes (o això es deia) perseguida 
i extorsionada per quedar-se’n els diners i les propie-
tats. Però també gent senzilla i treballadora, reclama-
da pels comitès locals i comarcals que volien que els 
joves s’allistessin per anar a lluitar al front.

 Durant aquells anys per qualsevol racó podia 
sortir gent que no sabies si era amiga o et perseguia 
per fer-te mal. De tant en tant hi pujava la gent dels 
comitès dels pobles veïns per mirar si agafaven algun 
d’aquells emboscats, que és com els anomenava la 
gent de les Gavarres. Anys més tard, durant la dicta-
dura franquista, a les persones que continuaven ama-
gades i que lluitaven contra el règim dictatorial se’ls 
anomenà maquis”.

Ja desvetllats i alliberats d’aquestes cabòries, ens tro-
bem a Montnegre. Caminem per la carretera asfaltada 
en direcció a Sant Mateu. Al cap de poc trobem un en-
creuament a la dreta (coll de Portell) i entrem per una 
pista forestal en direcció nord-oest. Cal agafar-s’ho 
amb calma perquè el pendent és un xic pronunciat. 
Després d’uns quinze minuts hi ha un sender a la dre-
ta, per on ens desviarem. Aquí el sostre vegetal és no-
table i si fa calor ens apaivagarà la cremor del sol. 

 Anem seguint fins a un encreuament de 
corriols. Continuem recte fins a trobar dos termes 
que deixem a l’esquerra i a partir d’aquí el caminoi és 
especialment suggestiu. La llum filtrada que hi arriba 
ens proporciona multitud de sensacions: risc, misteri, 
esoterisme, indret ocult, màgia i bruixeria. Una vegada 
som a la roca, que ve a ser com la proa d’un vaixell 
sobre la vall del Rissec, allarguem la vista i podem 
esplaiar-nos fins a l’horitzó. Si el dia és clar veurem el 
Santuari dels Àngels (486 m), Pals, les illes Medes, els 
campanars de Madremanya, el Montigalar (465 m), can 
Pujades amb la seva plantació de cedres a la carena, el 
puig d’en Llac (412 m), la Bisbal, la badia de Roses, etc.

 Al costat del camí o sobre aquestes roques 
hi podem collir l’herba dels talls (Sedum telephium) 
una planta molt adaptada a la sequera degut a que 

Panoràmica des del Balcó de les Bruixes. Seguint el camí de la font Picant s’aprecia Madremanya i la Bisbal al fons.
Foto: Anna Vigatà

Camí emboscat que porta al mirador del Balcó de les Bruixes, que 
s’enlaira sobre la vall del Rissec. 
Foto: Anna Vigatà

Panoràmica des del Balcó de les Bruixes. 
Foto: Anna Vigatà

Josep M.Farreró Carolà

EL ROQUISSAR DE LES BRUIXES

C/ Pals, 66 - 17200 PALAFRUGELL     -     Tel. 651 99 10 35 - 872 26 63 62
cpuigdal@gmail.com    -    www.construcreform.es

obra nova restauració i reformes
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Elaboració

• Podeu comprar el bacallà dessalat o dessalar-lo a casa.

• Comproveu que el bacallà estigui al punt de sal i escor-
reu-lo bé, eixugueu-lo amb paper de cuina o amb un 
drap.

• Poseu una paella al foc amb una mica d’oli. Enfarineu el 
bacallà, fregiu-lo per tots costats i reserveu-lo.

• En una paella poseu una mica d’oli i daureu la ceba ta-
llada petita. Quan agafi color afegiu-hi els espinacs, ben 
nets i escorreguts i quan estiguin ben saltats afegiu-hi 
les panses i els pinyons. Deixeu-ho coure uns minuts, 
remenant-ho. Afegiu-hi el bacallà i l’aigua i deixeu-ho 
coure uns 5 minuts més, comproveu el punt de sal i 
afegiu-n’hi un pols, si fa falta.

• Ara el podeu acabar al forn, que ja tindreu calent, afe-
gint-hi la cullerada de mel ben repartida. Amb uns 3 o 
4 minuts serà suficient.

Dessalar bacallà

• Hem de tenir en compte el temps de dessalar, 
que depenent del gruix serà més o menys. Per 
tant, s’ha de fer la previsió per tenir-lo a punt 
al moment de cuinar, pot ser que hàgim de 
comprar-lo més prim del que volíem.

• Primer rentarem l’excés de sal del bacallà, el 
posarem en un recipient amb la pell a sobre i 
que l’aigua el pugui cobrir. S’ha de rentar i can-
viar l’aigua cada dia durant 2 o 3 dies. Sempre 
s’ha de tastar abans de donar-lo per dessalat. 

• Si la recepta que volem fer es pot fer amb 
bacallà esqueixat, només caldrà tenir-lo en 
remull entre una i tres hores, depenent del 
gruix, i si són tires amb un dia n’hi haurà prou.

• Si són talls de llom estarà dos o tres dies per 
dessalar-se al punt.

Ingredients:
• 4 talls de llom de bacallà, dessalat 

(si són petits, 8)
• 1 ceba
• 1 kg d’espinacs frescos
• 50 g de pinyons
• 50 g de panses sense pinyol
• Farina
• Oli d’oliva
• Sal
• 1/2 got d’aigua
• I culleradeta de mel (opcional)

El bacallà és un peix que arriba adobat amb sal, 
per conservar-lo, des dels freds mars del Nord. 
Sabem que això és així almenys des del segle XVI, 
perquè està documentat.

Aquest aliment va ser molt popular pel seu baix 
cost. En temps de dificultats econòmiques, com 
ara durant èpoques de guerra i postguerra, el po-
ble el menjava quasi a diari i mestresses de casa, 
cuiners i cuineres se les empescaven per servir-lo 
de diverses maneres, per dissimular que cada dia 
el principal ingredient era el mateix. És per aques-
ta raó que tenim una gran varietat de receptes de 
bacallà, ja que casa amb molts productes.

Amb bacallà trobem receptes d’amanides, com 
l’empedrat o el xató. També el podem trobar en 
brunyols o grasaletes. A més a més, el tenim en 
brandada, fregit i amb samfaina, o amb altres 
acompanyaments com ara les seques o els cigrons, 
amb tomata i ou dur,  o amb espinacs, panses i 
pinyons.

La restauració ha ajudat a preservar les receptes i 
crear-ne de noves i donar valor a aquest peix d’ai-
gües fredes que, encara que s’hagi encarit, podem 
gaudir a les nostres taules acompanyat de la ma-
nera que més ens agradi.

EL BACALLÀ:

Recepta: Pilar Giménez Puig

GASTRONOMIA
Bacallà amb espinacs, panses i pinyons

P E I X O S

J O A N

M I Q U E L
C/Torres Jonama, 53. Mont-ras
Mercat Municipal de Palafrugell

Tot tipus de peix de costa i marisc 
per encàrrec. Tel. 686 41 53 97

Obert matí i tarda

CA LA  PAQU I TA
QUEVIURES I PA
C/ TORRES JONAMA, 53
17253 MONT-RAS
972 304 552
686 415 397



L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les 
persones que viuen a les comarques gironines.
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