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Ara fa un any que va aparèixer l’últim exemplar d’El Carbassó. Ja ha passat tant temps?, segur que us preguntareu. Doncs sí. I algunes coses
més han passat en aquests dotze mesos.
Potser la més important ha estat que, per voluntat popular, s’ha produït
el canvi de quatre regidors dins l’equip municipal, i aquesta renovació
segurament que comportarà diferències en la forma de resoldre les accions de govern de l’Ajuntament.
La voluntat del nou consistori és la de procurar mantenir vigent tot allò
encertat que procedeix de legislatures anteriors, mentre que a poc a
poc s’introdueixen les millores que es consideren necessàries per fer
més còmoda, ordenada, justa i agradable la vida a l’Armentera, ajudant
a entrar el nostre poble en la dinàmica de progrés imprescindible per
millorar el nivell de prosperitat dels nostres veïns.
Per aconseguir-ho, ens caldrà no tan sols l’encert en la previsió de les
accions correctes en cada moment, sinó també el consell, el suport, la
col·laboració i, fins i tot, la crítica constructiva dels armenterencs i armenterenques, que ens ajudaran a confirmar o rectificar els projectes
de futur.
Esperem que l’any que ve, quan aparegui el pròxim número d’El Carbassó, s’hagin fet realitat els projectes comuns que es preveuen més
urgents.
Compteu amb la nostra entusiasta dedicació per aconseguir-ho.
Visca l’Armentera!
L’Ajuntament

EDICIÓ GENERAL:

JJ Comunicació
C/. Balmes, 2 1r 2ª 17002 Girona
Tel: 972 21 30 87
A/e: jjcomunicació@telefonica.net
DIPÒSIT LEGAL:

amb la col.laboració de
Nota: La direcció de la revista no s'identifica

necessàriament amb l'opinió dels articles
signats, que són d'exclusiva responsabilitat
dels seus autors.
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Sis mesos plens d’il·lusió
Fa pocs mesos que el nostre equip de govern és a
l’Ajuntament de l’Armentera, concretament des del
passat 16 de juny; per descomptat, volem donar
continuïtat a la nostra revista municipal, El Carbassó, l’única diferència que hi haurà serà que en lloc
de fer-ne dos exemplars cada any només en sortirà
un de molt més extens, quan arribin les diades de
Nadal.
Molt lluny de canviar res, volem que sigui, cada dia
més, una revista per a tots: oberta, dinàmica, amb
llibertat d’expressió, sense prejudicis i, sobretot,
amena i divertida. Esperem que aquest número cinc
d’El Carbassó resulti, com tots els anteriors, un nou
èxit, i que l’any que ve el puguem ampliar i fer-lo més
complet, interessant i profitós per a tots nosaltres.
Ens agradaria fer uns petits comentaris sobre els
actes que enguany hem celebrat i que esperem
que hagin estat del vostre grat. En primer lloc, Sant
Joan, una reivindicació de la Flama del Canigó i dels
Països Catalans amb l’encesa de la foguera i el típic
sopar de germanor.
Santa Cristina, com cada any, va ser una gran festa.
Vàrem tenir la novetat d’un impressionant correfoc
a càrrec dels Diables Rojos, de Sant Feliu de Llobregat. També ens sembla importantíssim destacar el

pregó de la Festa Major, amb el qual ens va honorar
el nostre estimat amic, l’Excel·lentíssim Senyor Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona. Va ser també més que important, incomparable, la inauguració
que va tenir lloc el mateix dia de santa Cristina de
les pintures murals de l’artista Joan Carles Panyó,
restaurades gràcies a l’ajut de la Generalitat de Catalunya, la Caixa de Sabadell, la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de l’Armentera.
El mes d’agost tingueren lloc les diades culturals,
en les quals vàrem poder gaudir de les nostres estimades sardanes, d’havaneres, teatre i, fins i tot, de
balls i danses de cultures d’altres països, com per
exemple la dels Tambors del poble Burundi i un gran
espectacle jamaicà. Celebràrem, també com a bons
catalans, la nostra Diada de l’Onze de Setembre, en
la qual passàrem una bona estona plegats ballant la
nostra dansa, cantant els segadors i gaudint d’una
grata germanor.
El catorze d’octubre va tenir lloc la XII edició de la
Fira de la Poma, amb una gran exposició de fotografies de “l’Any de la fred” a la Sala Nova, convertida
per un dia en un típic “envelat” gràcies al gran treball
de les mestresses del poble i d’altres col·laboradors.
Ens sentim orgullosos de com es va desenvolupar
la festa i reiterem a tots les més expressives gràcies. Va ser la diada de vendre les nostres pomes,
a banda de la venda de productes artesans, la típi-

CEREALS - FARRATGES
ADOBS - FITOSANITARIS
Pau Casals, 12
Tel. 972 52 01 23 - Fax 972 52 04 16
Mòbil: 639785336
17452 L’ARMENTERA - (Girona)
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ca demostració i tast d’allioli i de plats cuinats o la
setmana de gastronomia organitzada pels nostres
restaurants, la qual gira sempre al voltant del nostre fruit rei, la poma. També van tenir lloc l’actuació
dels Castellers de Figueres i les visites comentades
de les pintures d’en Panyó, recentment restaurades
a l’Església Parroquial de Sant Martí. Cal destacar
també l’exposició de pintures dels nostres pintors
locals i l’original obra de l’artista Xavier Escrivà, feta
expressament perquè la seva foto servís de portada
per al cartell de la fira d’enguany.
I, parlant de Sant Martí, la diada de la nostra Festa
Major vàrem intentar que no hi faltés de res i que
tothom ho celebrés com cal. El divendres dia nou,
el jovent ho va passar d’allò més bé amb en Miquel
de Roig i en Vicenç Oliver. El dissabte deu, tinguérem per als menuts en Miquelet el Pallasso, sardanes per la gran cobla Els Rossinyolets i ball amb els
grups Premium i La Banda Puig. El diumenge onze,
Missa Solemne cantada per La Coral Armenterenca,
a la tarda apassionant derbi entre el CF l’Armentera
i el CF Sant Pere Pescador (2-2) i, per acabar la festa, gaudírem d’un excel·lent concert i ball de vetlla a
càrrec de l’extraordinària Orquestra Musicàlia.
Continuarem, doncs, posant-hi tot l’esforç i la màxima il·lusió per tirar endavant el nostre poble, i donarem continuïtat a la feina començada perquè tingui
el que realment es mereix.
D’altra banda, donem les gràcies a tothom per ajudar-nos a dur a terme un altre important repte per

CLÍNICA DENTAL
ODONTOLOGIA GENERAL
ENDODÒNCIA - ORTODÒNCIA
ODONTOPEDIATRIA - PRÒTESIS
Dilluns de 10 a 13h.
Dimecres de 10 a 13 i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10 a 13h.
Pça. Catalunya 15, B - 17452 L’ARMENTERA
Tel. 972 520 829 - Mòbil: 639 287 143

a nosaltres com és la neteja viària, ja que amb la
inauguració de la nova minideixalleria creiem que
aquesta feina serà molt mes fàcil i podrem arribar a
tenir un poble com cal.
Ens impliquem en el Pla Local de Joventut amb la
continuació de la construcció d’un rocòdrom, gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona. A
més, amb l’ajut desinteressat d’alguns veïns, tornarem a obrir la Biblioteca Municipal, que actualitzarem amb més llibres i un parell d’ordinadors per
poder donar un bon servei a qui ho desitgi, no solament per al jovent sinó també mirant que sigui una
activitat per a tots, sense oblidar els petits, als quals
en trobar-se en ple període escolar els serà de gran
utilitat.
Actualment, la prioritat per a l’Armentera és complir
el nostre programa i construir una nova llar d’infants, ja que la que tenim es fa petita per moments.
Els plànols gairebé són fets i farem tots els possibles perquè es comenci el 2008. També tenim un nou
projecte que s’inicia amb una pista polivalent, que
de fet és imprescindible per fomentar l’esport i poder completar diferents activitats municipals.
Us recordem que l’Ajuntament és obert a tothom i
que hi som per escoltar-vos i poder-vos ajudar en
tot el que bonament puguem.
De tot cor desitgem que gaudiu d’El Carbassó i que
acabem aquest any amb harmonia i salut.
Bones Festes i un venturós 2008.
L’Ajuntament

Centre d’estètica
ESPERANÇA PASSOLAS
- Tractaments facials
- depilacions
- tractaments d’aprimament

Tel. 972 52 02 49
Ginjolers, 2 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
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Avisos

.

A conseqüència del funcionament de la Deixalleria Municipal, l’any vinent no es passarà a recollir els trastos
vells l’últim dijous de cada mes tal com s’havia fet fins ara.
S’ha signat un conveni amb l’Institut Català de Trànsit per tal que els Mossos d’Esquadra tinguin competència
de policia municipal dins del casc urbà de la població.
El Casal de Nadal (per a nens i nenes de 3 a 9 anys) tindrà el següent horari: 27, 28 i 31 de desembre de 2007 i
2, 3 i 4 de gener de 2008 de 10 a 13 hores.

ARXIU FOTOGRÀFIC DE L’ARMENTERA
•
•
•

•
•
•

Preparem un arxiu fotogràfic de l’Armentera que pugui ser objecte d’una exposició permanent de la
vida al poble abans del 1975.
Algunes d’aquestes imatges també podrien ser publicades en un llibre que una important empresa
s’ha ofert a finançar.
Pretenem recollir testimonis gràfics, tant fotografies com pel·lícules de carrers, paisatges i edificis,
retrats de persones i reportatges de festes (carnaval, processons, festes majors, esports, casaments,
bateigs, comunions, etc.).
Els noms dels veïns que ens ajudin a assolir aquest projecte figuraran en una placa commemorativa
en el local de l’arxiu.
Només necessitarem 24 hores per processar les fotografies i, per tant, es podran recollir l’endemà
mateix de l’entrega.
Es prega als interessats en la cessió d’imatges que es posin en contacte telefònic amb l’Ajuntament
a partir del primer de gener.
Gràcies a tots pel vostre suport.

Felip Borrella Alvaro
Instal.lacions i arranjaments
Aigua - Gas - Electricitat - Calefacció
C/ Tramuntana, 3
Tel.: 972 52 05 66 - Fax: 972 55 03 67
Mòbil 669 89 55 34
17472 L’ARMENTERA
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Per la consolidació del nostre club

......................................................................................................................

Equip del Club de Futbol de l’Armentera l’any 1946. Drets, començant per l’esquerra: l’àrbitre Martorell, Josep Gallart i Arau, Jaume Armengol i Bruguera, Josep Palahí i Torrent, Joan Torrent i Llac, Cecili Masmartí i Pagès, Emili Planas i Badruna. Agenollats, d’esquerra a
dreta: Jaume Quer i Moret, Josep Ferrer i Moret, Pere Aupí i Vial, Pere Serra i Canas, Pere Aupí i Pairès.

Després de molts dubtes, el futbol continua aquí. Amb
algunes baixes però també amb algunes altes, tant
de jugadors com de membres de la junta, continuarem lluitant perquè aquest club no deixi d’existir.
Un club modest com el de l’Armentera no es pot permetre el luxe de pagar els seus jugadors i entrenadors, però, com veieu, molts continuen, i ens agrada

cuidar-los, raó per la qual els oferim un petit sopar
al camp després de cada entrenament, un sopar
per Nadal i un sopar per celebrar que s’ha acabat la
temporada. Amb tot això intentem aconseguir una
bona harmonia d’equip.
Tot això és possible gràcies als nostres col·
laboradors, molts dels quals són del poble, encara

serveis integrals de neteja i contenidors

Margarita Pi Bagué
Miquel Gatius Salart
C/ Ginjoler, 41 - Tel. 972 55 04 53 - 17472 L’ARMENTERA
Valveralla - Tel. 972 79 31 76 - 17473 VENTALLÓ
Mòbils: 607 48 49 63 - 649 38 31 30

Departament Comercial
Tel. 938 334 454
Fax 938 330 914
www.neticont.com_comercial@neticont.com
Pol. Ind. Les Vives, nau 2, 08295 St. Vicenç de Castellet
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que també podem dir que en tenim de les rodalies.
No podem deixar de banda la Junta Directiva, la
qual, a més de tirar endavant el futbol, també fa activitats com la Fira de la Poma i la Quina per aconseguir diners.

El Sr. Sabadí també recopila informació del club des
dels seus inicis, l’any 1922, raó per la qual demanem
a tothom que tingui fotografies o informació del club i
que estigui interessat a col·laborar que es posi en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva.

Com podeu veure, el nostre club també es modernitza i es pot seguir per internet, a la pàgina web
http://fclarmetnera.iespana.es, en la qual trobareu cròniques, actualitats, fotos, etc. Aquest web
el tenim gràcies al Sr. Josep Maria Sabadí i al seu
fill Josep Maria, que és jugador del nostre club. Els
agraïm l’esforç desinteressat que han dedicat en la
realització d’aquesta pàgina web.

Amb això ens acomiadem fins al pròxim Carbassó,
en el qual esperem poder dir que hem quedat en un
bon lloc de la classificació; si més no, nosaltres seguirem intentant que el futbol no es perdi.

Dimarts tancat
(excepte festius)
Carretera de Roses, 15
Tel. 972 52 17 03
17472 L’ARMENTERA
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La Junta Directiva

CARNISSERS
Major, 26 . Tel 972 55 04 22
L’ARMENTERA (Alt Empordà)
ricardjosep@gremicarn.com
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CORAL ARMENTERENCA

Armenterencs fent cultura
Anem a Jordània i a Síria. Per fi podem fer un viatge Barcelona-Amman sense haver de fer escales ni
canvis d’avió. Quina tranquil·litat!

porta d’Adrià, l’hipòdrom, el teatre, l’àgora o fòrum
amb la seva columnata completa, el cardo màxim,
el temple de Zeus i el d’Artemisa. A continuació sortim en direcció a Um-Quais, una altra de les ciutats
de la decàpolis romana, des d’on es contemplen les
magnífiques vistes sobre Galilea, els alts de Golan i
el llac Tiberiades, tan coneguts pels passatges de la
Bíblia i per altres fets més recents i no tan bonics.
L’endemà fem una visita als castells del desert −que
van ser construïts en tres èpoques diferents: romana, bizantina i omeia−; el castell de Kharraneh; i
Qasr-Amra, palau del segle VII amb pintures úniques
en el món islàmic; i amb tota la il·lusió marxem cap
al mar Mort, baixant a 400 metres per sota del nivell
del mar. Fa calor i molts ho aprofiten per fer un bany
dins d’unes aigües tan salades que no permeten la
vida de peixos i que ens fan surar tant si vols com si
no vols. Ha estat un gran dia.

Ja som a Amman i anem per feina. El primer dia visitem Jerash o Gerasa, ciutat grecoromana que formava part de la decàpolis i és coneguda com “la
Pompeia de l’est”. Podem admirar entre altres la

L’endemà anem a Madaba, on visitem l’església de
Sant Jordi, en la qual es troba el famós mosaic que
representa tots els territoris bíblics. Tot seguit, anem
cap al mont Nebo, des del cim del qual Moisès va
divisar la terra promesa. Des de la muntanya es veu
molta part de la terra bíblica i una capella en què es
diu que hi ha enterrat Moisès. Continuem la visita

SUPER SPAR
Ramona Dunes
C/ Nou, 15 - Tel. 972 520 421
L’ARMENTERA

Tapisseria Nàutica
Confecció de tendals
Reparació de veles

c. Tramuntana, 29
17469 VILAMALLA
Tel. 972 52 61 06 / 616 48 74 50
Fax. 972 52 70 26
e-mail: toldoscris@camionworld.com
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per les valls bíbliques fins a Kerak, on hi ha una gran
fortalesa construïda pels templers; anem a dormir a
Petra, la visita més impressionant de tota Jordània.
Tots nerviosos comencem l’extraordinària visita a la
ciutat de Petra “ciutat rosada”, centre de la civilització Nabatea que va tenir el seu màxim exponent
durant 500 anys. Els nabateus, nòmades beduïns,
van crear la ciutat fa 2.000 anys entre un cercle
d’impenetrables muntanyes únicament accessibles
a través d’un estret congost d’un quilòmetre de llargada, conegut com el “sik”, el qual evitava les invasions exteriors. A la ciutat s’hi troben restes de
diverses èpoques: el teatre romà, les tombes reials,
cases de diferents períodes, cambres funeràries,
salons de banquets, banys, etc. Que n’és de bonic!
No m’estranya que hi filmin tantes pel·lícules.

els magnífics esculls de corall. Més tard anem a veure la posta de sol al desert de Wadi-Rum, el qual sembla un paisatge lunar. Mentre esperem que el sol es
pongui, prenem el te amb els beduïns. Tot és màgic!

El passeig pel desert de Wadi-Rum el fem amb vehicles 4 x 4 que ens endinsen per les sorres rosades,
amb un encant especial proporcionat pels massissos granítics que la natura ha modelat amb formes
capricioses.
Tornem cap a Amman i ens preparem per anar amb
autocar fins a Síria. No és fàcil passar la frontera,
però ja som a Síria. Pensàvem equivocadament que
tots els carrers estarien plens de policies, però no,
tot és tranquil, fet que ens permet passejar tranquil·
lament pels carrerons de Damasc.

Anem en direcció a Aqaba, al sud de Jordània. És un
port al mar Roig, al qual va anar a parar Lawrence
d’Aràbia. Pugem a una barca per poder contemplar

Visitem la ciutat vella, el palau Hazem i Baza: a la
mesquita Omeia ens veiem obligades a posar-nos

Terrassa d’estiu
Carns a la brasa
Amanides
Menú diari

10
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unes menes de túniques que no
sé com dir-ho... fèiem una fila una
mica estrafolària, per no dir irrisòria.
Desprès de fer una mirada panoràmica de la ciutat, tornem a
Jordània, però... sortir no és tan
fàcil. A les pobres dones que a la
mesquita ens van fer disfressar, a
la frontera ens van tocar de dalt
a baix. Es veu que en aquests països només les dones som sospitoses (els homes són uns sants).
Tornem cap a casa contents i desitjant que l’any que ve puguem
fer un altre viatge.
Un bon viatge de veritat!
Mercè Compte

C/ Nou, 33 - Tels.: 972 52 01 46 - 972 52 00 88
17472 L’ARMENTERA

EMERGÈNCIES
SANEAJEAMENT
I DESAMBUSOS
24 HORES/ 365 DIES

972 450 887
www.aqualia.es
Plaça Bruel, 1
EMPURIABRAVA

Viladamat
Alt Empordà
Carrer dels horts, 10
972 78 83 67
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L’Armentera en festes

Festa Major de Santa Cristina

El divendres 20 de juliol un correfoc a càrrec dels
Diables Rojos donava el punt de partida de la Festa
Major. Al voltant de la mitja nit, a la pista poliesportiva, es va celebrar una àmplia i variada Nit Jove
amb les actuacions del grup de rock Nemesis i el
d’ska clàssic The Cabrians. La disco mòbil de DJ
Black-Up-Sounds va posar el punt i final d’aquesta
animada Nit Jove.
El dissabte 21 de juliol, a les 6 de la tarda, va haverhi una “trencada d’olles” a la plaça Catalunya. Tot
seguit, també a la plaça Catalunya, es va celebrar
el Pregó de Festa Major, que va anar a càrrec del
senyor Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona
i armenterenc de cor que sempre ha estat vinculat
familiarment al nostre poble. Després del pregó es
van fer tres sardanes interpretades per la Cobla
Cervianenca. Les activitats del dissabte van concloure, a mitja nit, a la pista poliesportiva, amb el

lloguer / compra-venda / reparacions / pàrking
www.carvaninn.net
Tel.: 972 520 468
17473 l’Arbre Sec - Ventalló
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ball amenitzat pel grup Tràfic.
El diumenge, al migdia, a la pista poliesportiva, va ser
el moment de la mainada, amb les titelles i els pallassos de l’actuació de Dandy Clows. A partir de les sis
de la tarda, també a la pista, es van realitzar sardanes,
concert i ball de vetlla, tots aquests actes amenitzats
per l’Orquestra Gironina.
Els actes de la Festa Major es van acabar el dimarts,
dia 24 de juliol. A les dotze del migdia, es va celebrar
la Missa Solemne cantada per la Coral Armenterenca i, tot seguit, es va fer la inauguració de les pintures restaurades de la parròquia. A continuació, a
la mateixa plaça de l’Església, la Cobla Cadaqués va
interpretar tres sardanes. Les sardanes es van tornar
a repetir a mitja tarda i, a prop de les 9 del vespre,
el grup Port Bo, amb la seva cantada d’havaneres,
clausurava la Festa Major d’enguany.

David Molins Alabau
C/ Ventalló, 4 - 17472 L’ARMENTERA
Telf: 655 551 671

...........................................................................................................

L’Armentera en festes

XII Fira de la Poma

Aquesta dotzena edició de la Fira
de la Poma es va celebrar el diumenge 14 d’octubre. Ja una setmana abans, del 8 al 14 d’octubre,
tots els restaurants del poble van
oferir una carta-degustació de
productes de l’Armentera: pomes,
botifarra dolça i nous, en diferents
elaboracions.
A banda de la tradicional fira, amb
demostració d’oficis artesanals i
la venda de productes artesans,
es van celebrar diverses activitats. La Sala Nova va recollir una
exposició de fotografies de “l’Any
de la fred”, una exposició i venda
de pintures d’artistes amb vincles

a l’Armentera i una demostració i
tast de plats cuinats amb poma.

www.discotecahotfata.net

Durant tot el dia, a més, va haver-hi
una Mostra de Puntaires, una demostració i tast d’allioli amb poma
feta per l’àvia Remei, sardanes
amb la cobla Vila de la Jonquera,
actuació dels Castellers de Figueres, així com visites comentades
pel senyor Francisco Burgas de
les pintures de Panyó, restaurades
durant aquest any, a l’Església Parroquial de Sant Martí.
La mainada també va tenir les
seves pròpies activitats, amb el
Concurs de dibuix i pintura infantil
i juvenil, i el “Farcell de jocs tradicionals” de Fefe i Companyia.

DOLORS GIBERT
fotògrafa
Tel. 606 617 271

Reportatge social - Retrat - Publicitat
Banc d’imatges - Fotoperiodisme
c/ Oliva, 27 A 3r
17600 Figueres

foto@dgibert.com
www.dgibert.com
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Revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan d’enguany es va iniciar amb la benvinguda a la Flama del Canigó,
a tres quarts de nou del vespre.
Posteriorment, a les deu de la
nit, a la pista poliesportiva, es va
celebrar el Sopar de Revetlla de
Sant Joan, que va constar d’uns
entrants amb musclos, peixet
fregit i calamarsets saltejats, i
d’un segon de sèpia amb rap i
escamarlans, a més de les postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i
gotes. Tot seguit, una vegada
acabat el sopar, es va fer un ball,

força animat, amenitzat pel grup
Boogie Woogie.

Festa Major de Sant
Martí

El dia 9 de novembre es van iniciar els actes d’aquesta Festa
Major de Tardor de l’Armentera,
dedicada a Sant Martí, amb les
actuacions, a la Sala Nova, de
Miquel del Roig i del DJ Vicenç
Oliver.
L’endemà, dissabte, es va portar
a terme un espectacle d’animació infantil a càrrec d’en Miquelet Pallasso. A mitja tarda, es va

realitzar una audició de sardanes amenitzades per la Cobla
Rossinyolets. Al vespre, a prop
de mitjanit, a la Sala Nova, es va
fer un ball amb els grups Premium i La Banda Puig.
L’últim dia de festa, diumenge, es
va celebrar una Missa Solemne
amb la Coral Armenterenca, un
apassionant derbi de futbol entre el CF l’Armentera i el CF Sant
Pere Pescador i, per acabar la
festa, a la nit, concert i ball de
vetlla a càrrec de l’Orquestra
Musicàlia.

ON24 Online Service, S.L.
JOAN MARAGALL, 24
TEL./ FAX 972 20 42 58
17002 GIRONA
NOVACUINA@YA.COM
WWW.NOVACUINA.COM
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Tel: 972 511 349 - Fax: 972 509 738
www.on24service.com
c/ Compositor Coll, 1, 17600 Figueres (Girona)

Vida social

Casaments

......................................................................................................................

La Mireia Baix Coll i en Marc
Molins Alabau es van casar el
8 d’abril de 2007, a l’hotel Mas
Pau, d’Avinyonet de Puigventós.

En Pere Puig i Duenllé i la Lourdes Vilarrodona Jirones es van
casar el 16 de juny de 2007.

L’Olga Corominas Mateos i en
Jordi Vázquez Llaona es van casar l’1 de setembre de 2007.

MAR 15-01-2007
Hola amics!! Sóc la carbassona més carbassa de l’Armentera. Em dic Mar Palou Masmartí
i vaig néixer el dia 15 de gener
de 2007. Els meus pares són en
Josep i la Quima, i he vingut aquí
a l’Armentera per poder jugar i
divertir-me amb el meu germà,
en Lluc.
Molts petons a tots.

MARTINA 23-01-2007
Hola, em dic Martina. Els meus
pares són en Marc i la Marta i
vaig néixer el 23 de gener de
2007.
Un petó i una rialla per a tots els
armenterencs.

Naixements

MELINDA 02-01-2007
Me llamo Melinda Jerez Roosenboom y nací el 2 de enero de
2007. Mis padres son Gabriel y
Sandra.

15
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Vida social

CÈLIA 23-03-2007
Hola! Sóc la Cèlia, vaig néixer el
23 de març de 2007. Sóc la més
petita i simpàtica del Puig. Els
meus papes són en Jordi i l’Eva.
JÚLIA 27-02-2007
Sóc la Júlia Alsina Figueras, vaig
néixer el 27 de febrer de 2007.
Els meus pares són en Joan i la
Núria. Sóc una carbassona molt
simpàtica i riallera; els meus
pares i avis estan molt contents
amb mi.

ADRIÀ 07-06-2007
Hola! Com ja veureu, l’Abraham
i jo som els únics nens d’aquest
any! Em dic Adrià Muñoz Madrid, vaig néixer el 7 de juny de
2007; pesava 3,55 quilos i feia 53
cm. Els meus pares són en Pau i
la Loli. Ja cal que ens espavilem
amb tanta nena!

NORA 7-08-2007
Hola armenterencs, sóc la Nora,
filla d’en Marc i la Inés; com tots
els de can Serrats, tinc totes les
qualitats: maca, simpàtica, treballadora i una mica emprenyadora. Vaig néixer el dia 7 d’agost
de 2007.
Ens veurem ben aviat! Petons
carbassons!
CÈLIA 26-06-2007
Hola! Sóc la Cèlia Arnau Quintana. Els meus pares són en Marc
i la Núria. El meu Germà és en
Joan. Vaig néixer el passat 26 de
juny. Sóc molt riallera i m’agrada
moltíssim que la gent em digui
cosetes.
Un petonàs a tothom!!
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LAIA 27-04-2007
Hola! Em dic Laia Campos Aulet
i vaig néixer el dia 13 d’abril de
2007 a l’Hospital de Figueres.
Els meus pares són la Núria Aulet Baix i en Francesc Campos
Saus. Diuen que sóc molt simpàtica i força “trasto”. Segur que
ens veurem algun dia passejant
per l’Armentera.

IRINA 31-10-2007
Sóc l’Irina Roca i Berenguer,
vaig néixer el 31 d’octubre de
2007. Els meus pares són en Miquel i la Núria. El meu germà Roger m’estima molt i sempre em
vol abraçar.
Un petó i una forta abraçada a
tothom. Bones festes.

...........................................................................................................

Vida social

ABRAHAM 18-11-2007
Hola armenterencs i armenterenques, sóc
l’Abraham Rasero de Prado i he nascut el
18 de novembre de 2007. Sóc fill de la Yolanda de Prado i de l’Isidro Rasero. Sóc l’armenterenc més petit i eixerit!!!
Vull fer-vos una salutació des d’El Carbassó.

ALBA 21-08-2007
Sóc l’Alba, vaig néixer el 21 d’agost de 2007. Els meus pares
són en Mario i la Marga, i, la meva germana, la Maria.

ANIVERSARIS CASAMENTS

Maria Badruna i Quer i Emili Planas i Badruna
Es van casar el 6 de setembre de 1947. Han celebrat el seu 60è aniversari.

Josep Salleras i Soler i Apolònia Isern i Clotas
Es van casar el 20 de desembre de 1957. Han celebrat el seu 50è aniversari.
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Xico Gardés i Teresita Bofill
Es van casar el 27 de març de 1952. Han celebrat el
seu 55è aniversari.

Dolors Font i Nierga i Josep Armengol i Llach
Es van casar el 27 de setembre de 1952. Han celebrat el seu 55è aniversari.

Pere Torrent i Gispert i Dolors Llorenç i Serrat
Es van casar el 2 de març de 1957. Han celebrat el
seu 50è aniversari.

Jaume Planas i Maria Moret
Es van casar el 21 de setembre de 1957. Han celebrat el seu 50è aniversari.

Josep Puig i Colls i Rosa Serra Traiter
Es van casar el 23 de novembre de 1957. Han celebrat el seu 50è aniversari.

Maria Ribas i Bofill i Pere Ros i Aulet
Es van casar el 6 de desembre de 1947. Han celebrat el seu 60è aniversari.
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Casal de la Gent Gran

Consolidació i creixement

......................................................................................................................

Aquest any la nostra entitat compleix dinou anys
d’existència i, en tan poc temps, ja s’ha integrat com
un referent important, seriós i potser imprescindible
en la vida quotidiana dels armenterencs i armenterenques. Va ser fundada gràcies a la iniciativa i
visió de l’alcalde Carles Bofill, que malauradament
traspassà de forma massa prematura. Ho lamentem
de veritat.
De bon principi l’associació s’instal·là en una casa
municipal del passatge de les Escoles, en la qual
romangué fins al 1994, que, essent alcalde en Narcís Roquera, va traslladar-la al magnífic local que
acabaven de construir per a nosaltres que formava
part de l’edifici de l’Ajuntament. El dia 23 de juliol, el
president de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol, en
féu la inauguració. Ambdós alcaldes han estat els
veritables creadors d’aquest casal, orgull de l’Armentera. Els felicitem.
El fet d’haver pogut disposar d’unes instal·lacions
adequades ens ha permès millorar les activitats i
ampliar-les. Disposem diàriament de quatre periòdics i de dos setmanaris, tots en català, a banda de
diverses revistes. Tenim una biblioteca amb força
material i que creix gràcies a la generosa aportació de llibres que rebem sovint; recentment s’hi ha
portat a terme una important ampliació de mobiliari per augmentar l’espai útil, amb l’ajut econòmic

CONSTRUCCIONS

J. MASMARTÍ, S.L.

972 520 299
Ronda d’Empúries, 13 A - L’ARMENTERA (Girona)

de La Caixa i l’Ajuntament. Hi ha servei de préstec
per endur-se llibres a casa. També disposem de televisió, vídeo, DVD, ordinador i material per jugar:
billar, cartes, dòmino, escacs, dames, parxís, joc
de l’oca... El servei de bar és ben proveït i a preus
econòmics, ja que no hi ha cap afany de lucre. És
ben sabut que l’associació cobra 3 euros pel carnet
d’alta de soci i que ningú no ha de pagar mai més
res per obligació.
Per segon any consecutiu els dimarts a la tarda
s’efectuen treballs i ensenyament de labors i manualitats, als quals assisteixen nombroses senyores.
Sempre que convé el Casal s’usa per a necessitats
del poble: extraccions de sang, exposicions, reunions, conferències...
organitzacions artístiques

montsol
972 50 61 36 - 609 30 76 51
972 50 55 60 - 609 31 04 31
c/ Sant Pau, 157
c/ Roca i Bros,4 - àtic A
Fax 972 51 01 55 - Apt. Correus, 197 - 17600 Figueres
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Actualment el nombre de socis és de 273, i no pas tots
són de l’Armentera, ja que com que tenim molt bones
relacions amb els pobles veïns força gent es dóna
d’alta, cosa que permet poder omplir l’autocar en les
excursions i haver-hi ple en les festes del Casal, que
són per la Torronada de Cap d’Any, el Dijous Gras i la
Castanyada, totes amb espectacle propi i berenar.
Enguany hem sortit set vegades d’excursió d’un
dia:
9 de febrer a Barcelona, Palau de la Virreina.
13 d’abril al Castell de Salses.
1 de juny a Sant Pere de Casserres.
13 de juliol, marítima, a Tossa de Mar i Santa Susanna.
31 d’agost a Barcelona, Tibidabo.
3 d’octubre a Cardona, mines de la sal.
16 de novembre a Barcelona, Camp i Museu del
Barça.

MECÀNIQUES
ARMENTERA S.L.
Pere Costa i Terms
C/ Santa Cristina, 30
Tel. 972 52 17 49 - Mòbil 626 99 71 04 - Fax: 972 52 17 50
17472 L’ARMENTERA
mecaniquesarmentera@hotmail.com
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El Casal és l’únic establiment públic de l’Armentera
que s’obre tots els dies de l’any, que va creixent i
que, per ara, gaudeix de bona salut.
Per a tothom, la nostra més cordial salutació.

Educació - CEIP Fluvianete

Hola a tots i a totes,

......................................................................................................................

Nosaltres som els més petits de l’escola. Ens hem dibuixat perquè així ens
coneixereu a tots. En falten dos que
estaven malalts, són en Quim i la Lucrezzia.
Nosaltres també hem participat en totes les activitats de l’escola, i si continueu llegint els nostres companys
i companyes us explicaran quines
coses hem fet des del setembre fins
avui.
Que tingueu unes bones festes de Nadal i un Bon Any.
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La Fira de la Poma
de l’escola havíem pintat.
L’AMPA va preparar un concurs
de dibuix per a tots els nens i nenes que s’hi volguessin apuntar,
al qual molts de nosaltres vàrem
participar; un cop fets els dibuixos,
es varen exposar en un carrer del
poble on tothom els podia veure.
A la plaça vàrem tastar el suc
de poma elaborat com tradicionalment el feien els nostres avis;
era molt bo!

El diumenge 14 d’octubre es va
fer la Fira de la poma i ho vàrem
passar molt bé. Alguns de nosaltres vàrem fer una parada en el
carrer de l’Arn, en la qual veníem diferents objectes: braçalets, clauers, collarets, rellotges
i un munt de coses més, algunes
fetes per nosaltres.
Ens va agradar molt poder passejar pels carrers i veure altres
parades, en les quals ens vàrem
poder comprar alguna cosa que
ens fes il·lusió.
Vàrem gaudir veient, a la plaça
de l’Església, els castellers de Figueres aixecar una torre i un pilar, i mirant, també, com s’enfilava
l’anxaneta fins a dalt de tot i sense
por. A la tarda ens vàrem divertir
tot jugant als jocs tradicionals or-
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ganitzats en el pavelló vell.
Estàvem contents de veure la
sala nova tan decorada i amb
els personatges de l’orquestra i
d’en Tintín que tots els alumnes

Va ser un dia de festa en el qual
els carrers del poble eren plens
de parades i persones encuriosides.
Alumnes Cicle mitjà (3r - 4t)
CEIP Fluvianets

...........................................................................................................

Educació - CEIP Fluvianete

Hem anat a l’Aquàrium
de Barcelona
M’ha agradat molt anar a l’Aquàrium. La nit abans de marxar estava
tan nerviós que no podia dormir.
Hi havia peixos de tota mena: rajades, taurons, peixos tropicals...
També hi havia pops, pingüins,
estrelles de mar, cavallets de
mar, a més de peixos. Hi havia
uns taurons molt grans!
Em va agradar molt passar pels
túnels perquè els taurons et passaven per sobre. Era molt emocionant veure els taurons per
sobre teu, ja que normalment els
imagines per sota al fons del mar
i veure’ls per sobre teu era estrany. De sota es veia ben bé quin
era el mascle i quin la femella de
tauró. El mascle té dos “penis” i
això ens va sorprendre molt.

els taurons es menjarien els peixos de la seva peixera, però no.
Em pensava que els taurons serien més petits; em va impressionar que fossin tan grans... Doncs
jo em pensava que serien més
grans, com diuen els llibres.
Els pingüins són molt simpàtics
i segueixen els moviments de la
teva mà amb el seu cos.

Els taurons tenien peixos “ajudants”: un peix netejador i un
peix guia, que li ensenya el camí,
perquè els taurons no s’hi veuen
gaire. Jo tenia la sensació que

Hi havia jocs, va ser molt divertit ficar la mà en uns forats que
eren un joc en què només toca-

DOMÈNEC FERNÀNDEZ PATO
GUIXAIRE
Decoració en guix i escaiola

Tel. 972 54 61 04
Mòbil. 647 535 591

c/. Requesena, 8
17740 VILAFANT

ves sense veure res.
Es podia veure la peixera en
una tele. Premies botons i s’il·luminava tot o només una part.
Quan vaig tornar a casa estava
tan cansat que em vaig adormir
de seguida.
Recull d’escrits dels comentaris
orals fets pels alumnes de primer
i segon de cicle inicial sobre la
sortida a l’Aquàrium de Barcelona el 20-11-07.

ALLOTJAMENT RURAL
APARTAMENT TURÍSTIC

Paratge Camp del Molí,sn
17472 l’Armentera
Girona
+34 600 22 44 40
www.elmolidelarmentera.com
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La Castanyada
Nois i noies, què us sembla si fem
una valoració de la festa de la Castanyada que vàrem celebrar l’altre dia,
el dimecres 31 d’octubre?
Sí, jo ho trobo bé. Va ser molt divertida, sobretot per la visita de les castanyeres i el castanyer. Els més petits
els esperaven ben inquiets, i quan
els van veure sortir per allà darrere
l’escola carregats amb les paneres i
els cistells es van ben esverar. Fins
i tot, a alguns els feien una mica de
respecte i se’ls miraven de lluny.
Em fa il·lusió pensar que l’any que bé farem sisè i ens tocarà a nosaltres disfressar-nos de castanyers i castanyeres.
Eren divertits els noms que vam triar, eh? Paca, Josefina, Pepeta i Pepet.
I fer de castanyers també, tot i que quan ens ho van
proposar no tots n’estàvem convençuts. Ens feia
una mica de vergonya.
Això a vosaltres! A mi em feia molta il·lusió repartir
les castanyes i els moniatos als altres nens i nenes
de l’escola! Amb aquells mocadors al cap i el bastó
semblava que veníem de veritat de la muntanya.
I que bones que eren les castanyes que ens havien
cuit a can Sancho! Tan torradetes!
Doncs jo prefereixo els moniatos, tan calentons i tovets! I així una mica dolcets passen molt bé!
Us vau fixar en els cucurutxos que havien fet els altres nens per posar-hi les castanyes a dins? Eren divertits, tan decorats!!! Els nostres eren més senzills.
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I quan tots junts vàrem cantar les cançons als castanyers? Quin tip de riure.
Que bé que ens ho vàrem passar aquella tarda!
Ui! Ens hem d’afanyar a escriure el text en net, que
falta poc perquè toqui la sirena per sortir.
Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Alumnes de Cicle superior ( 5è - 6è) del CEIP Fluvianets

L’Armentera
Ajuntament,3
17472 L’Armentera
Tel. 972 55 71 00 - 686 550 420
Fax 972 52 17 20

...........................................................................................................

Educació - AMPA

XII Fira de la Poma
1r Concurs de dibuix i pintura infantil i juvenil
El passat dia 14 d’octubre l’Armentera es va vestir de festa.
Parades, música, art, cuina,
castellers... i moltes pomes.
L’AMPA, com cada any, va muntar la seva parada, però enguany
va introduir, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, una nova proposta: un concurs de dibuix i
pintura infantil i juvenil.
A les 10 del matí els firaires de
la Fira Menuda feien cua per
inscriure’s i recollir el material.
Amb il·lusió, valentia i creativitat nens i nenes repartits per
diferents racons del poble enregistraven sobre un paper la
seva visió personal de la fira de
la poma. Alegria, cridòria, música..., transformades en colors.
Durant tot el matí van passar
molts nens i nenes armenterencs i visitants que amb ulls

brillants i ben contents es delien
per explicar en imatges aquesta
fira.
Els millors mestres són els nens
i les nenes. Per saber com es va
percebre la fira només calia fer
una ullada a la pila de dibuixos
participants. Més de 70 dibuixos
fantàstics, diferents, originals,

enginyosos...
El jurat ho va tenir molt difícil;
Dolors García, Xavier Escribà i
Cristina Paradís (els tres membres del jurat) van haver d’escollir d’entre tots aquests dibuixos
un guanyador per a cada categoria. Finalment, els premiats
van ser:
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Categoria de 3 a 5 anys - Emma
Gasull
Categoria de 6 a 9 anys - Pau
Baguer
Categoria de 10 a 14 anys - Clara
Santsalvador
En nom de tots els pares i mares
de l’associació del CEIP Fluvianets de l’Armentera us agraïm
la vostra participació i felicitem
especialment els tres guanyadors. Aquesta activitat no hagués estat tan enriquidora sense el
vostre interès i il·lusió. Després
de valorar els resultats del primer concurs tan positivament,
esperem la vostra participació
en el segon concurs de dibuix i
pintura que segur que organitzarem en la propera XIII Fira de la
Poma.
Sou imprescindibles, no hi falteu!!!!
Associació de Mares i Pares del
CEIP Fluvianets de l’Armentera

Vilallonga, 34 - Monturio, 11
FIGUERES

regals i material d’oficina
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Frutícola
Germans
Muñoz,SC
ctra. Valve Ralla, s/n
Ventalló (Girona)
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Educació - Llar d’infants

La tardor

I va arribar la tardor… i varen
caure les fulles dels arbres… i
els nens i nenes de l’Armentera
varen anar a collir fulles. El dia
va anar molt bé, després d’un
bon esmorzar vàrem agafar la
corda i vàrem anar caminant,
xino-xano, tots plegats, fins a la
pista de l’escola dels Fluvianets.
Allà hi ha un descampat amb
arbres molt alts que els nens es
miraven bocabadats. Era un dia
maco i feia calor, el vent bufa-

va fort i movia les fulles seques
que queien dels arbres. S’ho van
passar d’allò més bé, vàrem collir dues bosses de fulles, troncs
i pedretes que desprès vàrem
penjar en un arbre que prèviament havien pintat els nens.
Desprès de les explicacions i les
cançons de les mestres, els nens
varen enganxar les fulles a l’arbre, i els esquirols i els eriçons i
els bolets. L’endemà vam treballar el color marró, per això vam

separar les fulles en les capses
i vam pintar fulles de la tardor
amb pintura de dits. Va ser un
dia divertit i ben especial.
A l’escola bressol. Els nens a la
catifa esperen per fer l’activitat.
Montse Planas, Fèlix Vilaseca,
Roger Roca, Alan Celskis, Hèctor Pérez, Safia Zegaffelah.
A l’aula: la senyoreta Montse
juga amb els nens.
Susanna Calderón

27
desembre 2007

Els nostres establiments

Can Pere Joan

....................................................................................................................

L’inici d’aquest establiment coincideix amb l’arribada de l’electricitat a l’Armentera. L’iniciador de la nissaga, en Joan Baguer i Puig, nascut aproximadament l’any 1885, començà fent de ferrer, fins que tornà del servei militar,
molt probablement el 1905, any en què entrà en contacte amb la companyia de subministrament elèctric i començà la instal·lació de l’enllumenat
públic del poble.
Ell s’encarregà, com a activitat
habitual, de l’encesa i apagada
diàries de l’enllumenat, lectura
de comptadors i cobrament de
rebuts, tasques que el feien col·
laborador tant de la companyia
elèctrica com de l’Ajuntament,
segons les responsabilitats.
Encara avui resten, com a testimonis muts d’aquells temps, tres
fanals dels que s’instal·laren en
aquella època: a la cantonada dels carrers Pompeu Fabra
i Ajuntament, al carrer Major
16-18 (can Poc) i al carrer del
Mar número 26.
L’any 1930, després d’un examen
a Girona, va ser autoritzat per
manejar aparells cinematogràfics, concretament de la marca
Pathé, segons una normativa
del 20 de febrer de 1924 que feia
necessària aquesta acreditació
per poder actuar com a operador de cinema. Això facilità la
projecció de pel·lícules a la sala
de l’Armentera.
Casat amb Magdalena Brugués i
Cruañes, s’instal·laren al carrer de
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l’Església número 4, i el matrimoni
infantà dues filles que portaren
els noms de Caterina i Maria.
Na Caterina Baguer i Brugués es
casà amb Pere Torrent i Saliner,
que treballava de pagès a l’Armentera i era el petit de quatre
germans; els altres tres es deien
Narcís, Francesca i Joan.

El matrimoni Torrent-Baguer va
restar al domicili dels pares de
la Caterina i van continuar l’ofici
de lampista, en aquells moments
en clara expansió i amb perspectives de futur. A la botiga, a
més de fer instal·lacions i reparacions, també es cobraven els
rebuts de la companyia de subministrament elèctric.

...........................................................................................................

Els nostres establiments
ha seguit les passes de la mare
i és mestra.
Actualment, és en Lluís qui col·
labora en el negoci familiar i
probablement n’esdevindrà responsable de la continuïtat.
L’any 2005 significà per a l’empresa Pere Joan Torrent el centenari
de l’inici de les activitats per part
de Joan Baguer. Felicitats per
aquest meritori aniversari.
Joan Ramon Inglada

L’any 1927, en Joan Baguer va
comprar una petita casa al carrer
Pompeu Fabra (llavors Moreu)
número 6, a la qual posteriorment
hi va afegir dues finques veïnes:
una al mateix carrer (el número
4) i una altra al carrer de l’Arn número 4, amb les quals actualment
formen una sola finca.
L’únic fill del matrimoni, en Pere
Joan Torrent i Baguer, segueix
la tradició de l’ofici familiar i ha
ampliat l’activitat també a instal·
lacions de calderes per a combustibles líquids i de gas, junt
amb la venda d’aparells electrodomèstics.
En Pere Joan Torrent es casà
l’any 1970 amb Maria Aurora
Casademont i Motas, natural
d’Albons i mestra de professió,
matrimoni que ha tingut tres fills.
Els dos grans, en Pere i Lluís, són
tècnics; i la noia, la Montserrat,
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La tos

....................................................................................................................

La tos és un acte reflex provocat
per l’estimulació dels nervis de
les parets de les vies respiratòries (laringe, tràquea, bronquis) la
finalitat del qual és expulsar-ne
tant les partícules estranyes introduïdes amb l’aire inspirat com
les secrecions mucoses que predominen en aquestes vies i que
poden dificultar la respiració normal.
El reflex de la tos és un component fonamental dels mecanismes naturals de defensa de l’organisme.

Quins tipus de tos hi ha?
Hi ha diferents tipus de tos, segons la presència o no de mucositat:
Tos seca o irritativa: produïda
per la inhalació de substàncies
irritants (per exemple la pols),
refredats o infeccions. No és
productiva. És recomanable eliminar-la, perquè fatiga i agreuja
progressivament la irritació de
les vies respiratòries.
Tos productiva: produeix expectoració i arrossega mucositat; no
s’ha de tractar per suprimir-la,
s’ha de facilitar la tos i potenciar
l’eliminació de les secrecions. En
aquest cas la tos és quasi beneficiosa. L’aspecte de l’esput (color
groc/verdós i la presència o no
de sang) ens orienta sobre les
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diferents malalties. Dins d’aquest
grup hi incloem la tos congestiva
productiva, en la qual no apareix expectoració però hi ha una
opressió al pit per congestió de
les vies respiratòries bronquials.

Segons la durada de la tos:
Tos aguda: dura com a màxim de
4 a 6 setmanes.
Tos crònica: dura més de 6 setmanes.
Quines són les causes i/o factors
que provoquen la tos?
Les causes que provoquen la tos
poden ser molt diverses, com haver inhalat aire amb partícules
de pols, alguna resta d’algun aliment, excés de mucositat...
Els factors més freqüents són:
Tabac, gas nociu, pol·len, pols,
contaminació.
Refredat comú.
Reflux gastroesofàgic.
Malalties greus: pneumònia, insuficiència cardíaca, embòlia
pulmonar.
Ús de determinats medicaments.
Com tractar la tos?
Ens hem de conscienciar que la
majoria de la tos només és una
molèstia sense importància, però
que si persisteix podria ser un
indicador d’un procés patològic
que requereix valoració i tractament.
La tos, tal com hem dit, és un
mecanisme de defensa que pot

arribar a ser molt molest. Pot
provocar vòmits, dolor muscular
abdominal i, fins i tot, problemes
de son.

Normes
higienodietètiques
aconsellables:
En casos lleus, es poden prendre
mesures preventives/pal·liatives:
Humidificadors: amb olis essencials o sense. Ajuden a fluidificar
les secrecions pulmonars.
Ingestió de líquids: es recomana
beure uns dos litres diaris (aigua,
infusions, caldos, sucs...). La hidratació és fonamental per a la
fluidificació i expulsió de la mucositat.
Eviteu ambients carregats.
Dormiu lleugerament incorporats
al llit.
En el cas de lactants i nens: utilitzeu sèrum fisiològic, aigua hipertònia i/o aspiradors nasals, ja
que els lactants i els nens acumulen molta mucositat a la part
posterior del nas. En el cas de
nens més grans que es moquin,
vigileu que no ho facin amb molta
força, perquè llavors per estrènyer tanquen la boca i el moc els
baixa al coll, per la qual cosa és
millor que es netegin el nas sense mocar-se fort.
En casos greus i/o persistents,
a més dels recursos higienodietètics, s’hauran de prendre mesures farmacològiques segons
cada cas.
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1. Com és la tos?

2. Quina edat té?

3. A quina hora es
presenta la tos?
Com és la tos?
Fuma?

TOS AGUDA

TOS CRÒNICA

Adults
Nens majors

Nens petits
Lactants

Malalties cròniques
Situacions especials

SÍ

METGE

TOS

NO

Associat a refredat

NO

SÍ

TOS SECA

TOS PRODUCTIVA

ANTITUSSÍGENS

MUCOLÍTICS

Cristina Lucas Falguera
Farmacèutica de l’Armentera

FUSTERIA ANDREU
Fusta, alumini i curbats
Finestres tipu europeu
www.fusteriaandreu.com
info@fusteriaandreu.com

Especialitat en embarcacions
Reparació de veles - Tendals

c/ Ample nº 19, Vilamacolum 17474 (Girona)
Tel. Fax: 972 520 493
Mobils: Ventura 610 811 154

Pere 615 541 727

c/ Tramuntana,6
Tel. 972 52 01 59 - Fax 972 52 07 61

17472 L’ARMENTERA
Girona
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Introducció a l’osteopatia
L’osteopatia és una medicina manual que relaciona les diferents
estructures del cos i la seva funció. L’osteòpata utilitza una gran
varietat de mètodes de tractament, des de tècniques dolces
fins a maniobres articulars passives d’alta velocitat i curt recorregut, conegudes amb el nom
d’ajustaments articulars.
L’objectiu principal de l’osteòpata és restaurar l’equilibri global
de l’individu a nivell mecànic,
fluídic, neurològic i emocional,
respectant els principis generals
de la medicina.
La pràctica osteopàtica és coneguda, sobretot, pel tractament de
mals d’esquena i de dolors cervicals, però gràcies a la valoració
integral de tot el cos pot ajudar a
solucionar diversos tipus de disfuncions:
- Estructurals: esquelet; articulacions; músculs i fàscies; vasos
sanguinis i limfàtics i nervis associats.
- Viscerals: tensions i disfuncions
al voltant d’òrgans com l’estómac, el fetge, l’úter, les trompes
i els ovaris...
- Cranials: cefalees, migranyes...
L’osteopatia és un sistema de
medicina manual que posa especial atenció en l’estructura i
els problemes mecànics del cos.
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El seu enfocament assistencial
és holístic i utilitza un gran ventall de tècniques diferents que
per a la seva correcta aplicació
requereixen un profund coneixement de l’anatomia i fisiologia
del cos humà. L’osteopatia no
és una alternativa a la medicina
convencional, sinó una professió complementària que permet
realitzar tractaments addicionals
que contribueixen a millorar la
salut general de les persones.

europeu a reconèixer l’osteopatia com a professió i com a carrera universitària independent,
en un procés que començà el
1993 i culminà l’any 2000. En d’altres països europeus com ara a
Bèlgica, França, Noruega o Irlanda ja se n’ha iniciat el procés de
regularització. A Espanya s’estan
duent a terme contactes amb les
corresponents administracions
per endegar el procés de reconeixement d’aquesta professió.

L’osteopatia va néixer el juny
de 1874 amb Andrew Taylor Still
(1828-1917). Still va ser el primer
doctor a considerar i comprendre la relació entre l’estructura
i la funció de l’organisme humà,
partint d’una concepció segons
la qual el cos és una sola unitat,
en què l’estructura (anatomia)
i la funció (fisiologia) són totalment interdepenents. El 1982 va
fundar l’American School of Osteopaths, a Kirksville, a la qual va
seguir l’obertura de moltes altres
escoles als Estats Units.

Vegem alguns exemples de problemes tractables amb l’osteopatia

J. Martin Littlejohn introdueix
l’osteopatia a Europa i funda la
primera escola a Anglaterra el
1917, moment a partir del qual
s’inicia l’expansió d’aquesta medicina a la resta d’Europa i s’estén amb èxit notable a França.
Anglaterra ha estat el primer país

Sistema musculoesquelètic: tendinitis, lumbàlgies, cervicàlgies,
dorsàlgies, pubàlgies, dolors
després d’un traumatisme.
Lesions esportives: tractament i
recuperació.
PRINCIPIS
1 - La unitat del cos:
L’ésser humà és un tot. Forma una
unitat biològica, emocional i espiritual. Qualsevol alteració en una
part del cos podrà manifestar-se
en una altra part d’aquest. Un accident en una àrea del cos (peus,
maluc, dorsals, etc.) tindrà una repercussió en la totalitat del cos.
2 - Autoregulació:
El cos té els mitjans i elements
per curar-se pel seu compte

...........................................................................................................
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sempre que la relació estructura
- funció es respecti. El cos té el
seus propis models de defensa i
sistemes d’alarmes.
3 - Estructura i funció son interdepenents:
La funció depèn de l’estructura.
Per exemple, una alteració en
una articulació repercutirà sobre
la seva funció: limitació de moviment, dolor, etc.
L’estructura depèn de la funció.
Per exemple, una immobilització
prolongada d’una articulació a
l’últim afectarà l’articulació i els
teixits periarticulars.
TÈCNIQUES:

Les diferents tècniques que es
fan servir en osteopatia es basen
en el principi pel qual la funció i
l’estructura del cos depenen entre ells. Quan l’estructura està
alterada a nivell musculoesquelètic, apareixen alteracions en
altres sistemes del cos. Això es
tradueix en restriccions de moviment, rigidesa, canvis en els
teixits i asimetria. Aquestes són
algunes de les tècniques que es
fan servir en osteopatia:
Tècniques de teixits tous. Es fan
servir principalment en la musculatura de l’esquena i consistei-

xen en estiraments rítmics, pressió profunda i tracció. L’objectiu
és relaxar músculs hipertònics i
eliminar edemes.
Tècniques d’alta velocitat. Amb
aquestes manipulacions el terapeuta busca recuperar el moviment total d’una articulació bloquejada i normalitzar els reflexos
neurològics. Normalment, són
aplicades a la columna vertebral
i produeixen un so audible.
Tècniques de múscul - energia.
Són estiraments en els quals es
demanarà la col·laboració del
pacient amb contraccions musculars voluntàries que faran l’estirament molt efectiu.
Tècniques funcionals. Són tècniques molt suaus que porten els
teixits del pacient en sentit contrari a la restricció de moviment,
és a dir, els acompanyarem cap
al màxim confort. La idea és relaxar els teixits de tal manera que
s’anul·lin els reflexos nerviosos
que alimenten i mantenen les
tensions i bloquejos.
L’artrosi i l’osteopatia
L’ésser humà és un ésser articulat que té una gran capacitat de
moviment gràcies al seu esquelet, format pels ossos que es desplacen des de les articulacions
i que es mobilitza amb la tensió
dels seus músculs. Les articulacions o lloc on contacten dos ossos permeten la facilitat corporal
i la mobilitat. Potser l’articulació
sigui un dels salts evolutius més
importants en el pas de la planta

a l’animal.
L’artrosi és una afecció crònica
de les articulacions, de naturalesa degenerativa i no inflamatòria.
Es caracteritza per la degeneració del cartílag articular i la pèrdua de la seva funció amortidora,
la qual cosa es tradueix en una
major pressió sobre l’os situat a
sota del cartílag. Els esforços a
partir d’aquest moment que rep
l’articulació poden afectar la
càpsula sinovial.
Causes de l’artrosi
Les causes que poden produir la
degeneració del cartílag articular són:
Malalties articulars sofertes anteriorment.
Fractures intraarticulars.
Reumatismes inflamatoris.
Sobrecàrregues articulars produïdes per postures inadequa-
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des, excés de pes i treballs estàtics o forçosos.
Tensió emocional, la rigidesa de
pensament produeix rigidesa articular; la depressió i l’ansietat poden produir una cuirassa muscular que al final es tradueix en una
rigidesa muscular que comprimeix l’articulació i el seu sistema
circulatori, una falta de nutrició
d’aquest i, en definitiva, una degeneració del cartílag a la llarga.
Conseqüències de l’artrosi
L’efecte de l’artrosi és la pèrdua de
mobilitat en les articulacions, fet
que provoca que la irrigació sanguínia en la zona sigui deficient i
porti el cartílag de l’os, a termini no
molt llarg, a un procés degeneratiu
i a crear possibles dipòsits de calci, com el cas de les articulacions
intervertebrals.
La incidència de la malaltia augmenta amb l’edat i és molt més freqüent en dones que en barons, sobretot després de la menopausa.
Manifestacions clíniques
Dolor que apareix sobretot quan
es posa en funcionament l’articulació després del repòs de la

mobilitat, sorolls articulars i deformacions en processos molt
avançats. Les localitzacions més
freqüents són articulacions vertebrals, genolls, malucs, espatlles
i articulacions interfalàngiques.
El dolor és un dels símptomes
principals de l’artrosi, generalment cedeix amb el repòs i de
nou comença en iniciar-se el moviment, sobretot quan és brusc
i descontrolat. S’incrementa en
posar-se la persona dreta després d’haver estat molt temps
asseguda, en pujar o baixar escales i en portar pes.
Després d’un quant temps en
moviment l’articulació s’escalfa i
les molèsties disminueixen, però
tornen a aparèixer quan es prolonga el moviment i es carrega
de nou l’articulació.
Què pot fer l’osteopatia
La missió de l’osteòpata davant
d’aquesta patologia és donar
mobilitat articular per impedir
l’avanç del procés degeneratiu,
millorar la irrigació sanguínia en
l’articulació i teixits adjacents
(musculatura, lligaments, fàscies) per permetre una nutrició

Venda i transports d’àrids
Moviments de terra
Servei de formigó
Servei de morter - Big Bags
Arbre Sec, s/n - 17473 VENTALLÓ (Girona)
Planta: Ctra. C-31, Km. 370 - 17474 TORROELLA DE FLUVIÀ (Girona)
Tels. 972 55 00 53 / 972 52 02 92 - Fax 972 52 02 92
curanta@aridscuranta.com - www.aridscuranta.com
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correcta dels teixits de la zona i
ajudar a l’absorció de possibles
dipòsits de calci que hi pugui
haver. El treball muscular, per
tant, a través d’estirades, mobilitzacions articulars i massatge
per plànols és també important,
en veure’s implicat en el procés
degeneratiu.
S’aconsegueix d’aquesta manera augmentar la qualitat de vida
de l’afectat, en incrementar la
seva mobilitat, flexibilitat i irrigació sanguínia.
Daniel Carmona
Metge de família de l’Armentera,
Ventalló i Viladamat
Metge osteòpata (plaça Ernest
Lluch, 1 - Figueres)

c/Est,22_Vilacolum
17474 Torroella de Fluvià
972 52 09 95
info@imago3disseny.com
www.imago3disseny.com
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El tractament de la pell
La pell és un òrgan molt important que tenim sobre el nostre
cos i que es renova constantment. És el més gran del cos
humà i el primer que veiem deteriorar-se visiblement, motiu pel
qual és important fer una bona
higiene, exfoliació i hidratació
de la pell.
La higiene serveix per retirar totes les impureses que ens porten
els radicals lliures, com ara la

pols, el vent, el sol, el fum, etc.

les parts del nostre cos de les
quals no ens en recordem gairebé mai, com ara la pell dels colzes, els peus, els genolls, etc.

L’exfoliació ens ajuda a treure
les cèl·lules, que es regeneren
soles, i en fa possible una eliminació gairebé total.

Penseu que gran part de l’aspecte de la pell obeeix directament
a les atencions que li donem.

És molt important realitzar una
bona hidratació amb llets hidratants o olis essencials específics per a cada tipus de pell.

Si ens cuidem una mica, podrem
tenir un aspecte més saludable.

Hem de tenir en compte, també,

esperança passoles

El dia contra el càncer
Aquest no és només un dia per recollir diners, és,
sobretot, un moment en el qual responem a la crida
per ajudar els altres i sumem els nostres esforços
per lluitar contra aquesta malaltia.
Tot això no seria possible sense el treball il·lusionat
dels que hi heu participat de manera directa. Moltes
gràcies als qui hi heu dedicat el vostre temps.

Any 2007

L’Armentera:

Postulació:...................................... 1.477,30 euros
La Caixa........................................... 150,00 euros
Banc Popular.................................. 50,00 euros
Total.................................................. 1.657,30 euros
Associació Catalunya contra el Càncer

Gràcies també als qui heu col·laborat amb el vostre
donatiu.

PINTURES I REVESTIMENTS DECORATIUS
Tel. 972 55 00 18
Mòbil 647 43 09 40

-

17470 St. Pere Pescador

L’Armentera

INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS I DOMÈSTIQUES
ELECTRICITAT - ENLLUMENATS - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT
C/. Vescomtat de Bas,1
Tel./Fax 972 26 57 86

17800 OLOT
Tel. 972 27 01 10

E-Mail: elec_jomi@movistar.es
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El romanç del cargol
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Curiós i vertader romanç ocasionat per un cargol, per tota la
part de llevant
Un cas us vull explicar,
que us farà esgarrifar,
lo qual ha mogut gran vol…
per tot on surt lo sol.
Perquè diuen que ha baixat…
de la cim de Montserrat,
un molt disformat Cargol,
al poble de Monistrol.
I, ficant-se dintre el riu!
ha passat per Sant Feliu!
però com que era tant gros,
d’un salt ha anat al Besòs.
Fent tant gran espetec,
que el riu va quedar tot sec,
i els que estaven allà a prop,
tingueren un espant molt fort.
Tant que el poble de Sallent,
en va tocar a sometent;
sortint els de Santpedor,
armats tots amb un bastó;
els pagesos de Manresa,
acuden amb lleugeresa;
tenint els de la Bisbal,
l’escopeta al punt de dalt.
Els habitants d’Igualada,
surten a la matinada,
i, els de la ciutat de Vic,
al punt de la mitja nit;
tots per agafar un Cargol,
que és capaç de tapar el sol,
les estrelles i la lluna,
i el poble de la Llacuna.
Tothom el busca i no el troba,
potser s’ha ficat dintre una
cova,
potser tot enfurismat,
s’ha tirat de cap a mar.
Diuen els de Mataró,
que l’han vist dalt d’un turó,
prop del poble de Rubí,
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que rosegava un pollí.
Puix que en tota la planura,
no ha deixat res de verdura…,
i allà on toca sa bava,
tot ho asseca i tot ho acaba.
I, si viu tan sols un mes,
tot quedarà sense res,
doncs si prompte no el matam,
tots morirem de fam.
Quan sentiren això!, tocaren a
reunió,
perquè acudin aviat,
la gent del Principat.
Abandonant les feines,
i, acudint tots amb les eines,
acuden els primers al siti, els sabaters.
Amb l’alena i el punxó,
formats tots en esquadró,
els sastres amb estisores,
i amb les llançadores,
junt amb els teixidors,
manyans, ferrers i fonedors,
mestresses de casa, banquers,
manobres i picapedrers.
Els mixtaires de cerilla,
també formen sa quadrilla.
Els esmolets i daguers,
junt amb els fadrins barbers,
qui amb navalla, qui amb llanceta,
ganivet o ganiveta;
puix tothom està resolt,
a matar aquell Cargol.
Són vuitanta mil dinou,
en el pla de Matabous,
esperant de nit i dia,
per veure quan el Cargol vindria.
Essent al punt de la mitja nit,
sentiren tant gran brogit...,
que cregueren més de mil,
que era el ferrocarril,
que amb el xiulet semblava,

que ja el tren s’acostava.
Mes no era res d’això!,
d’explicar-ho jo tinc por,
les dents em fan tric, trac,
i sento en el cor trip, trap.
Doncs..., no era el carril que venia!
sinó, el Cargol que sortia,
dessota d’un d’enciam,
més violent que cap llamp;
i, fent xisclets i alarits,
a tots els va deixar atordits.
Treuen els seus ulls més foc!
que no hi ha dintre un vapor,
per dir-ho sense excés,
allò, era un forn encès…
Que... essent la nit fosca, no
obstant,
va quedar allò en un instant,
i en el temps de dir Ave Maria,
tant clar com al mig del dia.
I fent un gran esbufec,
amb la banya a tort i a dret,
començà a donar banyades,
i, amb tres o quatre vegades,
va fer trossos i bocins,
de tots aquells paladins;
deixant-ne tan sols cinc o sis,
perquè anessin a donar avís,
de la gran carnisseria,
que en aquell camp hi havia.
Al saber-se tant gran trastorn,
va armar-se tot el món!,
i dintre clofolles de nous,
cap al pla de Matabous.
Varen baixar en so de guerra,
els de França i Anglaterra,
els russos i els austríacs,
els italians i els polacs,
el gran Duc i els d’Holanda,
també hi demanaren tanda.
També es va sentir a dir,
si hi va baixar un marroquí,
amb la gumia i l’espingarda,
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a les quatre de la tarda.
Dels nostres, no cal dir res,
hi vàrem anar els darrers;
perquè com que ja érem de
casa,
no hi vàrem fer molta basa.
Puix pensàvem sens fatic,
per nosaltres serà el profit;
doncs si el maten és ben clar,
que el Cargol aquí es quedarà.
Ja estan tots afilerats,
amb els canons preparats,
contemplant-ne el Cargol,
com està prenent el sol.
Ara corren els ajudants,
per muntanyes i barrancs!,
donant ordres i instruccions,
per descarregar els canons.
La infanteria carrega,
els de cavalls mouen brega;
I esperen tots el senyal,
per atacar l’animal.
Mes, abans serà raó,
donar-vos la descripció,
d’aquest Cargol horrorós,
que té el món sense repòs.
Sota sa closca hi cabria,
lo born i Santa Maria,
el teatre del Liceu,
l’església del Pi i la Seu;
el castell de Montjuïc,
junt amb tot el que té Hostalric,
les Drassanes, i Ciutadella,
amb totes les barques de vela,
que té el port de Barcelona,
i la muntanya de Cardona,
i, si una mica s’empeny,
s’hi ficaria el Montseny;
Collcerola i Collsuspina,
tot el moll i la Metxina,
i, prement una miqueta,
Hostafrancs; Sants i la Bordeta
i per la part del darrera,
Gràcia, Sarrià i Vallvidrera,
Sant Jeroni…, i aquí acabo,
col·locant-hi el Tibidabo;
en un cantó o raconet,

Cornellà i l’Hospitalet,
Martorell amb bous i establa,
i també el pont del diable.
Són les banyes, varen dir,
com el campanar del Pi,
però amidant-les com cal,
com els de la catedral.
Les dents, sense dir mentida,
aquell que hi van prendre la
mida,
hi va trobar per tres vegades,
mil pams i mitja polsada.
I compten que tindrà de pes…,
s’entén, la closca només,
cent cinquanta mil quintars,
dues unces i tres quarts.
I encara, diu molt gent,
Si hi entrava mig ardent,
allò pesant-ho molt fi,
perquè no hi hagués res a dir.
Considereu gent formal,
si veieu aquest animal,
tots els soldats estarien,
que dintre la pell no cabrien…,
segons va dir un carronya,
tenint més por que vergonya.
Mes, l’ordre ja estava donada,
I els que estaven d’avançada,
que eren vint mil batallons,
varen disparar els canons;
tots a descàrrega cerrada,
que es va sentir a l’esplanada.
Dit per persona certa,
ben a prop de la Creu coberta.
Toquen les bales a la closca…,
sense fer-hi ni una osca,
i el Cargol quiet i estirat,
com si res no hagués passat.
Va tirar la infanteria,
i el Cargol no es movia;
i el general va manar,
als de cavall avançar…,
per veure si per sort,
el Cargol havia mort.
Però quan tots són a prop d’ell,
començà a moure la pell.
I remenant la banya,

va començar la campanya,
cops allà, i cops aquí,
en va destrossar un sens fi.
Toquen trompetes i timbals,
amb un soroll infernal,
el Cargol també esbufega,
i augmenta molt més la brega.
Tot el món xiscla i crida,
els cavalls rompen la brida,
i el Cargol a trot i a dret,
va deixar-ho tot ben net.
Perquè de dos milions complerts,
de soldats de cavall,
van quedar drets,
tan sols vint-i-tres,
o vint-i-quatre, només.
I…, per un soldat andalús, que
es
trobava tot confús,
caigut dintre un torrent,
per una ventada de vent,
que el Cargol féu amb la banya,
va cridar; visca Espanya,
que per matar aquest Cargol,
m’he basto i sobro jo tot sol.
I del torrent fent un bot,
li saltà al coll de rebot.
i amb una agulla de cap,
un ull li ha foradat.
La sang començà a rajar,
i el Cargol es va escolar,
quedant tot el pla aquell,
de tanta sang ben vermell.
i aquí arriba la fi,
Que el Cargol es va morir.
Fi del romanç del Cargol
de Joan Vergés i Giralt.
copiat per Pere Vergés i Godo
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Climateri, vellesa i sexualitat
Per complir amb el deure com a
armenterenc, em plau de contribuir al digne esforç del nostre
Il·lustre Ajuntament, el qual, per
fomentar la cultura, ha reeditat
la revista El Carbassó.
És per a mi un plaer col·laborar-hi
amb un interessant treball que espero que sigui d’interès general,
però que especialment sigui útil
i eficient per a les persones que,
com jo, tinguin ja una certa edat.
Geriatria, involució
Tots els importants esdeveniments de la vida vegetativa, com
el metabolisme, el creixement, el
climateri, la vellesa, com també
els incidents de la vida sexual,
es redueixen i es regulen per un
mecanisme mixt, constituït per
una part nerviosa i una part humoral. Aquesta part humoral està
formada per una perfecta però
complicada connexió d’hormones segregades per les glàndules
de secreció interna, que a través
de la sang produeixen, amb una
afinitat excel·lent, les seves accions per tot l’organisme i són
paral·leles amb la complicada i
extensa xarxa nerviosa.
S’ha estudiat molt l’evolució de
les funcions que fan referència
a la fisiologia pròpia de cadascuna de les etapes de la trajectòria que l’organisme segueix
des que neix fins que s’extingeix
amb la mort. Si bé els progressos de la pediatria han aconseguit fer baixar considerablement
la mort infantil, la terapèutica
dels adults, els grans avenços
de la cirurgia i una alimentació
adequada i equilibrada imposats
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per les necessitats d’una superpoblació i per la justícia social
han eliminat un increïble nombre
de morts prematures i han permès a l’ésser humà arribar amb
relativa facilitat a unes edats
que abans només excepcionalment es podien atènyer; fins i
tot a aquestes edats s’hi arriba,
freqüentment, amb un bon estat
general perquè els últims anys
no siguin solament una càrrega,
sinó que continuïn essent encara fèrtils per a la societat.
Abans la paraula vellesa tenia un
significat de commiseració, que
significava l’exclusió del vell del
mecanisme social, exclusió que
pràcticament no fa ni dos segles
començava als cinquanta anys i
era una espècie d’espera passiva de la mort. Amb prou feines
ha passat mig segle i aquesta
vellesa de premortal, d’inacció,
ha estat traslladada trenta, quaranta anys més endavant, i entre
aquesta i l’inici d’encaminar-se a
la fi de l’existència, o sigui, el període que va des dels cinquanta
fins als vuitanta o noranta anys,
queda avui un ample trajecte de
subsistència en el qual l’home o
la dona poden perdurar relativament feliços i aconseguir un sucós rendiment en la vida social.
En el Renaixement no sols es
va exaltar l’ancianitat, sinó que
s’anomenava vell a qui es considerava el millor, el de més qualitat. Més tard (s. XVIII), es va introduir la paraula tardor (tardorenc) amb un sentit apologètic,
justificatiu.
L’home tardorenc és menys dinàmic, però ple de capacitat

social i encara amb possibles
avantatges en l’amor, de la mateixa manera que l’interessant
atractiu tardorenc de les dones.
Aquesta metàfora de tardorenc
(l’autumnal), treta de la poètica
terminologia naturalística, era
un avanç del que avui, amb més
rigor científic, anomenem involució, que no és la vellesa, sinó
la suspensió de l’apogeu de l’organisme. Vol dir que l’organisme
ha entrat llavors en una fase en
què res no es crea morfològicament i en la qual la capacitat
funcional dels ressorts vegetatius comença a disminuir. El final
d’aquesta etapa s’anomena involució senil i decrepitud.
L’home, cap a les acaballes de
l’activitat sexual i de disminució de
l’energia física, entra dintre d’un
ràpid declivi i fa, aleshores, el primer pas cap a la fi dels seus dies,
però un primer pas eixamplat, no
exempt de satisfaccions subjectives i utilitats socials. Ni l’home ni
la dona no tenen res d’inaprofitable ni d’arraconable, o sigui que
encara no són vells, diguin el que
diguin les seves edats.
La geriatria és la branca de la
medicina que tracta de les malalties pròpies de la vellesa i la seva
prevenció (profilaxi) per retardar
l’envelliment. Però no s’ha de limitar a l’estudi i a alleugerir aquesta
extrema vellesa, sinó que és importantíssima, a més, l’adaptació
de l’ésser humà a aquesta llarga
etapa que separa la maduresa de
la vellesa vertadera.
En aquesta edat postmadura, el
cert és que l’ésser humà no sols
no està “usat” i sense eficàcia,
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sinó que és aprofitable i, de vegades, en una mesura extraordinària, fins i tot insubstituïble.
La vertadera ciència en aquest
període és la involució, i els anys
involutius són els que més poden influir per allargar i fer més
útil la tardor creadora. Fer més
fecund i més llarg el declinar no
és altra cosa que retardar la vellesa veritable i assolir, per tant,
la suprema forma de la profilaxi,
que és la de retardar el rellotge
inexorable de la mort.
El moment idoni per començar a
allargar la vellesa és en el moment que comença la involució,
que no és altre que el climateri.
El climateri en la dona
El climateri s’ha definit com una
crisi endocrina i vegetativa que
es caracteritza per una sèrie de
fenòmens que afecten tot l’organisme, a causa primordialment
de la claudicació ovàrica.
Possiblement amb una finalitat
compensadora, hi ha un reforç
de l’activitat de la hipòfisi, la
tiroide i les suprarenals. Clínicament hom pot considerar el
començament del climateri en
el moment de la desaparició
fisiològica de la menstruació,
la menopausa (encara que no
sempre és així, com veurem més
endavant). Sol esdevenir-se entre els 45 i els 50 anys.
L’home ha valorat sempre amb
excés la vida sexual, en el sentit de fer girar al voltant de la
sexualitat l’evolució de l’organisme. Massa vegades atribuïm
a la sexualitat accidents i esdeveniments que senzillament
coincideixen amb els canvis de
la sexualitat; el cert és que tant

els accidents vitals com els trastorns sexuals depenen d’una
mateixa causa, de la misteriosa i
inexorable llei que regeix la nostra evolució.
Es poden explicar molts esdeveniments sobre el climateri, especialment en la dona, interpretat com
la iniciació del procés involutiu.
Principalment, és freqüent caure en l’error que identifica el
climateri amb l’anul·lació sexual. Malgrat que universalment
s’interpreta el climateri com una
crisi sexual, en realitat és una
crisi total de l’evolució en què,
per la mateixa raó que és total,
el sexe participa, però sense
que de cap manera la determini. Una cosa és que l’home senti
més que res que se li acaba la
capacitat per tenir relacions sexuals, i una altra cosa és que la
declinació sexual sigui l’origen
de la involució.
En la dona és fàcil demostrar la
independència entre la crisi climatèrica i la decadència sexual.
L’extinció de l’activitat ovàrica té
un senyal objectiu de fàcil observació: la desaparició de la menstruació, o sigui, la menopausa.
Hi ha molts casos de dones joves a qui se’ls ha hagut d’extirpar els ovaris que pateixen després de l’operació els fenòmens
que integren els ovaris, el més
característic dels quals és la desaparició de la menstruació, la
menopausa, però el conjunt de
símptomes climatèrics no apareixen fins uns anys més tard,
quan la dona operada ha passat dels quaranta anys, a l’edat
habitual, encara que una mica
avançada, fet que prova que el
climateri apareix al seu temps,
encara que l’anul·lació dels ova-

ris hagi estat molt temps abans.
La menopausa no és, doncs, el
ressort que posa en moviment la
crisi climatèrica.
Freqüentment la desaparició de
la menstruació va precedida
d’alguns trastorns, si bé en un
grup de dones (50 %) el climateri
té lloc al seu temps i presenten
com a únic fenomen climatèric
l’acabament de la menstruació.
Malgrat aquest cessament, es
mantenen durant molts anys el
desig i la capacitat sexual, fins
i tot algunes dones han trobat
la veritable plenitud sexual en
l’època climatèrica.
Aquests casos de dones que han
trobat en el climateri la veritable
plenitud sexual no són excepcionals, sinó que són força corrents.
Aquesta curiosa primavera tardorenca té lloc, principalment,
en dones flaques, sense forces,
que s’han mantingut durant la
joventut i maduresa en inferioritat física i emocional. Solament
quan s’ha acabat de menstruar
la morfologia es torna agraciada
i atractiva, i l’instint adquireix la
plenitud emocional.
L’apogeu de la capacitat d’iniciativa de la dona contribueix
al fet sorprenent i paradoxal de
l’exaltació de la feminitat d’algunes dones, en plena fase de
la seva reducció ovàrica. No és
gens estrany la intensificació
tardana de l’amor en una parella
que ha conviscut amb indiferència durant molt temps.
Altres dones presenten alguna
de les molèsties que integren la
síndrome climatèrica. En aquesta síndrome hom pot distingir un
quadre endocrí i un quadre clínic. El quadre endocrí es caracteritza perquè, al mateix temps
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que l’atròfia ovàrica, hi ha un
hipertiroïdisme, una hiperfunció
suprarenal amb hipertricosi (creixement exagerat dels cabells),
la tendència a la fragilitat dels
cabells i a l’alopècia del vèrtex,
un augment d’excreció urinària
i augment de colisterinèmia; la
hipòfosi actua amb una hiperfunció gonadotropa, demostrable
per l’elevada excreció de gonadotropina per l’orina.

també pot passar en dones de
bona posició social i de vida
còmoda. En aquests casos la
dona es troba desinteressada
per la vida sexual, se sent envellida per dins i per fora sense
tenir motius socials, patològics
ni psíquics que ho justifiquin. En
aquests casos és indubtable que
el climateri, el començament de
la involució, s’ha avançat a la
menopausa.

En el quadre clínic hom pot distingir diverses manifestacions.
Vasomotores: en forma de sufocacions i crisis sudorífiques.
Metabòliques: osteoporosi, adiposi, predisposició a l’artrosi,
principalment dels genolls i lumbosacre.
Genitals: com és l’atròfia gradual dels òrgans generals, la qual
dóna símptomes pelvians locals:
vaginals, picor vulvar; sexuals,
que poden anar des d’una minva
de l’apetit sexual fins a un augment.
Psíquiques i nervioses: depressió, ansietat, irritabilitat, parestèsia (sensacions alterades),
insomni, cefalàlgies.

Tots aquests fets demostren la clara dissociació que hom ha d’establir entre el climateri, fenomen
d’involució total, i la menopausa,
fenomen d’involució ovàrica.

En termes generals, hom pot
dir que tots aquests símptomes
cedeixen fisiològicament amb
el temps, encara que l’atenció
mèdica sigui convenient.
Finalment, apareix un altre grup
de dones en les quals hom pot
observar l’extinció de la feminitat molt abans que l’activitat
menstrual desaparegui. Són
dones plenament involucionades i francament envellides,
des d’abans de la menopausa.
Aquest avançament apareix
correntment en dones amb molta pobresa, que han tingut molts
fills i que han treballat excessivament en la vida. Encara que
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El climateri en l’home
Pel que fa a l’home, en faltar el
signe objectiu de la menopausa,
és més difícil d’observar el començament del climateri, perquè
només tenim com a referència
l’activitat dels testicles i la interpretació subjectiva de l’individu,
que no sempre és la veritable i fidedigna veritat que hauria de ser.
A més, la sexualitat té en l’home
un valor i un sentit diferents que
en la dona, motiu pel qual no es
pot interpretar amb un criteri
únic per als dos sexes.
Per tant, un dels fets més importants que separen sexualment
l’home de la dona és que, en la
dona, la privació dels ovaris, malgrat que suposi la infertilitat, no
provoca greus problemes per a la
vida sexual i social. Continua essent atractiva i sensual i pot aconseguir una convivència sexual
feliç i satisfactòria per a ella i per
a la parella. Mentre que l’home,
amb els seus testicles debilitats
o inactius, no solament és estèril,
sinó que és incapaç de qualsevol
passió sexual i, a més, és víctima de desagradables símptomes

com el canvi de veu (aguda, efeminada), entre altres, i, per tant,
l’anul·lació de la vida sexual, que
per malaltia o accident pot ésser
en plena joventut, molt abans del
climateri de l’home.
Com a resum podem afirmar que
si tant la menopausa en la dona
com la decadència copulativa
en l’home senil és el més valoratiu de la crisi involutiva, no vol
dir que sigui el més important,
sinó que és el fet al qual li donem més importància, o sigui,
supervalorem el sexe.
Freqüentment, en l’època senil,
tant l’home que es desespera
per la seva lògica exclusió de
la línia amorosa per fer l’amor,
com la dona que no es resigna a
la pèrdua del seu poder atractiu,
obliden que no és tot negatiu en
aquesta edat, sinó que també té
coses positives, com l’augment
de les qualitats humanes i de
la personalitat. És l’edat més
delicada i de més alta eficàcia
de l’ésser humà. S’adquireix la
sàvia aptitud per al consell, la
consciència de la responsabilitat, de la justícia i la pau, tot allò
que pot justificar la pèrdua de la
sexualitat.
Si la dona o l’home no s’adonen
de les virtuts de la seva edat,
s’exposen a caure en l’abisme de la crisi de la decrepitud,
que l’ombra fosca de la mort
els projecti abans d’hora sobre
la fatalitat de la mort en lloc del
que hauria de ser un lluminós
crepuscle.
Adaptació a l’edat, punt clau de
la vellesa
La visió d’un vell o una vella adaptats a la seva edat és la contemplació més gratificant de la vida
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humana, però els que es resisteixen a l’immancable declinar
mostren en contrast una veritable
caricatura de la seva misèria.
L’adaptació és la vertadera i millor
medecina per aconseguir posarse a to amb l’edat. És, també, saber
ser vell, acceptar de ser-ho i gaudir
de les seves capacitats i, encara
que reduïts, dels seus avantatges.
Aquest és el gran deure i la gran
virtut de l’ancianitat.
Ser vell no és solament tenir els
cabells blancs i els records de
les verdoses i florides primaveres
desaparegudes. Des dels filòsofs
romans fins als nostres temps
hom sap que els vells que han sabut buscar el sentit a la seva edat
l’han trobat en l’adaptació. El savi
grec Galè, considerat el pare de
la medicina, deia que la tristesa
de l’ancià depèn de desitjar el
que no pot aconseguir.
En qualsevol naturalesa, el lògic
mitjà de defensa contra la debilitat és l’adaptació. Som dèbils
solament enfront d’una força
superior i contrària.
Si visquéssim en una societat
formada únicament per vells, la
decadència senil no es notaria,
però vivim entre joves audaços,
entre gent en plena resistència,
gent amb poca delicadesa en
els quals la impetuosa vitalitat
projecta la inferioritat del vell
pel camí de la declinació. Per
poder-se desenvolupar no li
queda cap altre camí que no sigui l’adaptació a la seva edat i
no voler ser jove o madur.
Però hem de tenir present que
adaptar-se no vol dir resignar-se
o, si es vol, no és una resignació
passiva i trista, ni una renúncia
a qualsevol activitat cultural o

social i, per tant, un encongiment cultural o senil mostrant
un aire de seguretat. En realitat
la nostra vida, en el fons, no és
més que una continuïtat en viure
i, per tant, en morir.
Mentre existeixi la humanitat no
variarà aquesta recepta estoica
de l’adaptació, que és l’única
que pot fer alleugerir i suportar
els mals amb fermesa.
La vida és plena d’exemples de
vells que han sabut fer fèrtils al
proïsme els dies de la declinació i, a la vegada, han trobat ells
mateixos les hores més serenes
i més nobles de la seva pròpia
existència.
La vellesa l’hem de viure com un
honor, com un obsequi amb què la
naturalesa ens gratifica pel nostre
desig de viure, però mai no hem
de considerar-la com un càstig.
La curiositat
Mereix un capítol a part aquest anhel que el vell reviu de la seva infància per la curiositat, per veure,
conèixer coses que mai no havien
cridat la seva atenció. Crec que res
no marca la mesura de l’edat de la
persona com la curiositat.
Tant en l’home com en la dona
que declina, mentre la curiositat es manté viva no solament
l’esperit està alerta, sinó que es
compleix rigorosament la missió
específica de l’ocàs, que, com
en cada edat, s’ha de complir.
Quan es perd la curiositat, la decrepitud ens envaeix com un preludi de la mort. La més eficient
preparació per a la vellesa és conservar la curiositat d’abans i augmentar-la amb noves curiositats.
Llegir llibres (El Quixot és ideal per

a la nostra edat), novel·les, revistes, diaris, etc., i fer que fins al final
de l’existència cada dia ens porti
el nou anhel en el si de la jornada.
Aquest afany, que hi ha de ser en
nosaltres a l’inici de cada dia en
l’aurora matinal, és el que ens allunya de l’inexorable final.
La naturalesa disposa que en
l’organisme del vell, a fi que la
fase terminal sigui tranquil·la, el
desgast dels ressorts orgànics
assenyali clarament la limitació
de les funcions vegetatives i motrius a què l’ancià ha d’atenir-se.
L’esclerosi cerebral esborra lentament els records i n’esmussa
l’efectivitat, és a dir, talla una a
una les amarres que ens uneixen al passat. I l’afebliment dels
sentits aporta cada dia un forat
imperceptible entre l’organisme i
el mitjà còsmic al qual hem estat
units durant la nostra existència.
Així, quan algú mor sense que
ningú no el molesti, com els pobres que moren en els hospitals,
aleshores la mort no presenta
una cara tràgica, ni una dalla per
emblema, sinó un somriure de
pau i un gest de repòs infinit.
I, per acabar aquest delicat treball, vull dir-vos que, encara que
la tendència de la humanitat
sigui allargar i valorar aquesta natural involució de l’ésser
humà, som nosaltres qui hem
de posar tot el nostre afany i la
nostra força de voluntat durant
el climateri i la fase madura, que
és quan l’organisme necessita
més atenció, a fi que la vellesa
sigui benaurada i no trista i que
tinguem una mort llunyana i no
anticipada. Val la pena de meditar-ho profundament i tenir-ho
molt en compte.
Josep Gòdia Ribes
Veterinari
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Descansi en pau
Aquesta és la fórmula que normalment emprem per
referir-nos al desig ben intencionat de pau eterna
dirigit al finat, en el cas d’una defunció.
Les expressions tradicionals de condol han anat
convertint-se en frases d’ús social, en la majoria de
casos desproveïdes del veritable sentiment de dolor
que originalment les inspirava.
A més a més, el convencionalisme social obliga que
la comunicació d’aquests missatges ha de tenir lloc
en una visita personal a casa del difunt i en el reduït
espai de temps que va des de la defunció fins a l’enterrament.
Això provoca en la majoria de casos una aglomeració de visites al domicili de la família del difunt de
forma encadenada i pràcticament dia i nit durant el
temps de la vetlla.
Les famílies que usen les sales dels tanatoris disposen d’uns horaris que limiten les visites, però les que
s’estan a casa no poden descansar ni un moment.
Ja sé que la tradició quasi obliga a aquest ritual, però
potser caldria començar a fer serioses reflexions sobre
la conveniència de continuar aquestes fórmules ancestrals.
Els que heu passat per aquestes situacions i us heu
vist obligats a sumar a l’esforç d’assistir al dramàtic
final de l’ésser estimat el dolor de la seva pèrdua
i els desagradables tràmits de l’enterrament, quan
necessiteu més que mai quedar-vos envoltats només de la família més íntima i recordar el traspassat
quasi en silenci, la invasió de ben intencionades visites d’amics, veïns, coneguts i saludats a qui heu
d’atendre i donar conversa, explicar mil vegades
les mateixes situacions, els mateixos perquès i els
mateixos com, fins a l’extenuació, sense menjar ni
descansar, per arribar a l’hora més tràgica de l’enterrament pràcticament desfets, no recomanaríeu
als qui dissortadament hauran de passar pel mateix
tràngol estalviar-se aquest inútil sacrifici?
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A les ciutats cada dia més es fa ús dels tanatoris,
però a les poblacions petites de països veïns com
França i Itàlia utilitzen un senzill procediment que
deixa constància d’aquells que han desitjat donar
el seu testimoni de condol, sense causar molèsties
a la família.
El procediment és molt simple: a l’entrada de la
casa, des del dia de la defunció fins al moment de
l’enterrament, posen una tauleta petita amb un llibre
que els proporciona la funerària, en el qual les persones que volen testimoniar el condol hi escriuen el
seu missatge o tan sols hi posen el nom. La família
en tornar del cementiri recull el llibre, i els queda el
record per sempre d’aquells que s’han pres la molèstia d’acompanyar-los en el dol, mentre agraeixen
que els hagin permès disposar dels últims instants
de recolliment amb el seu familiar difunt.
Perdoneu-me que aquesta vegada toqui un tema
tan trist, però la reflexió és producte de converses
amb veïns que han passat tràngols especialment
dramàtics amb la mort de familiars joves, inesperats
accidents, malalties de gran patiment, a qui l’aplicació rigorosa d’aquestes tradicions els han fet patir
molt, innecessàriament.
Feu una profunda anàlisi de les vostres experiències o les dels vostres familiars i veïns i, si creieu que
tinc una mica de raó, mireu d’alliberar-vos a poc a
poc de servituds inútils.
Jordi Carbassó

PERE JOAN TORRENT
ELECTRODOMÈSTICS
Instal.lacions d’aigua, gas, electricitat,
calefacció, aire condicionat
Pompeu Fabra, 6 - Tel. 972 52 02 13
17452 L’ARMENTERA
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Com es fa país
Si Catalunya és on és i té una
personalitat que no desmereix
de qualsevol nació de les més
avançades del món ho deu a la
seva gent i als governants que
l’han administrada mirant més
l’interès del país que no pas a detenir el poder. És degut a aquells
que quan van disposar de quatre
cèntims estalviats amb prou sacrifici i renúncies −és proverbial
el cas dels cabalers o fadristerns
jugant-s’hi una minsa legítima−
es plantaren en una botigueta o
talleret i estant al peu del canó
tota una vida, treballant catorze o
quinze hores diàries, sense ajuts
ni subvencions, fundaren grans
empreses que han donat feina i
benestar econòmic a moltíssima
gent. Foren els artífexs de l’anomenada “Revolució Industrial”.
Gent idealista a la recerca d’un
progrés, sense vantar-se de progressistes, però tocant de peus a
terra; conscients que poden haver
de rectificar sovint si la idea que
els empeny no resulta prou bona i
que cal canviar-la i tirar endavant
quan la pràctica i l’observació
constant mostren que van per bon
camí. Que s’hauran d’adaptar a
moltes eventualitats no previstes
i acceptar les rectificacions que
calgui per poder reeixir. Saben
més que ningú que la propaganda
i la presumpció no els servirà de
res, si no és per entrampar-se.
Molts empresaris han contribuït
desinteressadament i sense ferne ostentació a tirar endavant
el nostre país i la seva cultura
comportant-se com a veritables
mecenes. Posem-ne només un
exemple ben recent: ens acaba
d’arribar la grata nova de la col·
locació de la primera pedra, el dia
8 de novembre passat, d’un centre

d’ensenyament de secundària en
català, a la Catalunya Nord, per al
qual ha obtingut el permís i s’ha
compromès a finançar l’empresari barceloní Pep Colomer.
Qui salvà la llengua després de
tres segles d’ofec i d’una Llei Moyano, que en prohibia l’ensenyament a les escoles, sinó l’esclat
de la Renaixença promoguda per
uns prohoms que no hi estalviaren
recursos; pels poetes, escriptors,
dramaturgs, gramàtics que s’hi
adheriren, i sobretot, els patriotes
entusiastes que hi donaren suport
fundant ateneus, societats, subvenint a les edicions de llibres,
diaris i publicacions en català, i
ajudant en tot el que podien?
Com deia Gaziel als anys 50 en
plena dictadura franquista: “Els
catalans ens hem de fer col·
lectivament forts”. Per ara, la
xerrameca dels polítics no ens ha
servit de gran cosa. Tenim un magre fiançament sense poder conèixer-ne el dèficit fiscal; un aeroport del Prat que no serà intercontinental ni podrem gestionar; uns
papers de Salamanca que no ens
retornen ni hom no sap si ens els
tornaran; mentre les autopistes de
peatge ens ofeguen, fora de Catalunya gairebé tot són autovies;
mentre 8 comunitats espanyoles
no paguen l’impost de successions, nosaltres, sí; de l’Estatut... val
més que no en parlem!
Pel que respecta al nostre municipi, no podem pas estar descontents del progrés experimentat
d’un quart de segle ençà. Que
podia haver estat més, no hi ha
dubte. Però, és que hi ha algú que
pugui presumir de fet tot, i tot bé?
Déu n’hi doret el que s’ha guanyat
a l’Armentera. Heu-ne ací els aspectes més rellevants:

S’ha refet i eixamplat el pont del
carrer de la Mar.
Hi ha hagut una molt necessària
reforma del grup escolar amb
canvi de finestrals, instal·lació de
calefacció, instal·lació elèctrica
nova i vàters nous. Així mateix,
s’ha reformat la guarderia.
S’ha reestructurat el consultori
mèdic amb la dotació d’aire condicionat i amb dues habitacions.
S’ha construït un nou i proporcionat edifici per a l’Ajuntament
−ampliat més tard amb un nou pis
i més despatxos−, que també alberga, annex, una espaiosa i ben
dotada Llar del Jubilat.
La plaça de l’Església fou urbanitzada i pavimentada.
S’ha reforçat i arrebossat la façana de l’església, amb la dotació
d’un nou rosetó i enllumenat exterior, i d’un lateral.
Es legalitzaren els ponts públics i
privats.
Fou comprada una feixa dels
Prats per tal d’enllaçar el camí
dels Prats amb el de Cinclaus.
Es va comprar el camp de futbol, que en esdevenir municipal
se n’arranjaren els vestuaris i el
bar, se sembrà de gespa i es dotà
d’una tanca de xiprers.
S’adquirí una finca per tal d’engrandir el cementiri que quasi
n’ha doblat la capacitat.
Fou comprat un camp de 4 o 5
vessanes a Pere Ribes que junt
amb la pista del darrere de les
Escoles proporciona un gran esbarjo per als festivals a l’aire lliure
de l’estiu i una gran capacitat per
a celebracions com la Festa de la
Vellesa, l’arrossada de Carnaval,
etc. S’hi ha construït un ample
magatzem amb vestidors al dessota amb un cost de 12 milions de
pessetes, dels quals 6 foren sub-
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vencionats per la Generalitat i 3
per la Diputació.
(Ací cal remarcar que moltes subvencions s’obtenen si la hisenda
del municipi és sana i disposa almenys d’un saldo positiu equivalent a la petició d’ajut).
Es comprà la Sala Nova i dependències annexes, i es restaurà tot
el conjunt. Ara l’Armentera disposa
d’un edifici ben situat dintre el nucli
urbà i ben escaient per a actes culturals, reunions, vetllades teatrals i
saló de ball. Poques poblacions
poden presumir d’una sala d’espectacles municipal tan ben emplaçada i tan ben arranjada.
S’ha reemplaçat tota la instal·
lació de l’enllumenat públic per tal
de dotar-lo amb un nou sistema
d’estalvi, denominat “regulador
de flux”, que rebaixa el cost fins
a un 40%.
Fa 12 anys que s’instaurà la Fira
de la Poma, que s’ha succeït ininterrompudament amb gran èxit de
participació i d’assistència local i
forastera.

Es pavimentà la ronda d’Orient, la
qual, gràcies a una segona subvenció obtinguda, es pogué afermar amb un mur ben reforçat de
la part del rec.
Igualment, s’han pavimentat la
resta de vies urbanes, excepte,
ves per on!, la de santa Cristina,
on hi ha el domicili de l’alcalde
sortint de la darrera legislatura,
Miquel Isern.
També s’ha asfaltat el camí del
molí, amb una part que decanta cap a Cinclaus, una obra molt
convenient, atès el trànsit que hi
passa.
En la urbanització del carrer de
la Mar fou aprofitada l’ocasió per
instal·lar-hi en el subsòl una canonada de 100 cm de diàmetre, des
de can Salleres fins al “magatzem
de les cebes” amb pendent cap al
riu Fluvià −pendent que no podia
tenir en desviar-se pel rec Vell− a
fi d’evitar d’una vegada les endèmiques inundacions d’aquest
carrer. Aquest desguàs d’aigua
plujana, junt amb la que ve dels

Fluvianets, es desviarà vers el riu
amb un conducte d’obra de fàbrica de secció 130 x 130 cm. Tot el
projecte, comptant-hi la canonada d’aigües negres que s’ha de fer
nova també en aquest camí, està
finançat al 100% per l’ACA.
L’Ajuntament ara també disposa
de 2 parcel·les de 600 m2 cada
una, en la urbanització dels Fluvianets.
Durant els darrers vint anys, el
pressupost de l’Ajuntament de
l’Armentera ha passat de 3 milions de pessetes a 160 milions.
Així és com, en prendre possessió
el nou consistori elegit el darrer 27
de maig, es pogué fer càrrec d’un
saldo positiu de 271.538,92 euros,
al qual cal afegir els 60.000 que foren avançats després de tots els
tràmits i actuacions per a l’obtenció del servei de minideixalleria i
ens han de ser retornats.
Desitgem que aquesta bona marxa
continuï i, si és possible, millori.
Joaquim Armengol

El nostre poble
L’Armentera,
vila estimada,
no és ben bé com la voldríem,
però nosaltres som com som
i, malgrat els seus defectes,
agrada força a tothom.
Els estiuejants quan vénen
tots gaudeixen d’allò més:
al matí, molts a la platja,
i cap al tard, a passeig.
La quitxalla amb bicicleta
fa una volta pels carrers,
i cadascú segons els gustos
es diverteix i ho passa bé.
Els que ja eren fills del poble
pensen en la jubilació,
per venir-hi a passar la vellesa
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amb tranquil·litat i il·lusió,
a la casa dels seus avis
o en un paller que han arreglat
un xic més a la moderna
per viure-hi amb comoditat.
És veritat que quan tornen
ho troben molt canviat.
Els presseguers i pomeres
ben podats i arrenglerats;
els gira-sols que groguegen
semblen un tapís daurat.
El casal de la vellesa,
molt bonic i ben situat,
amb la seva biblioteca
i els seus jocs ben variats.
Per passar-hi una bona estona
hi ha la sala del billar...

També tenim camp de futbol,
on anar-hi és un passeig;
tot està molt ben cuidat.
Deixem de banda les guitzes,
els cops i les paraulotes,
que això mai no ens ha agradat.
Beneïda l’Armentera:
si volem fer-la millor,
treballem amb confiança
i amb veritable unió,
respectant-nos uns i altres,
i amb aquesta il·lusió
farem que el nostre poble
sigui encara millor.
Maria Teixidor i Torrent
Vídua de Joan Poch i Llach
maig 2004

.
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Els primers conreus de pomeres
a l’Armentera
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En contemplar el viatger la ubèrrima plana
de l’Empordà, en plena època estival, se li
apareix tot un espectacle de colors verdosos que li donen la sensació de frescor, de
vitalitat, de primavera.
El viatger tanca els ulls per uns instants i
es deixa amarar pels records d’infantesa, a
mitjan segle passat. Li vénen al pensament
aquells camps ressecs, esgrogueïts, aquells
rostolls de color de palla, acabats de segar,
aquelles garbes apilonades que esperaven
ser traginades cap a les eres.
Es pregunta el viatger si s’ha produït un prodigi. Però no, no és cap prodigi. Un lleu airet
de marinada el fa retornar a la realitat: és el verd de les fulles de les pomeres i els presseguers que omplen la
plana com mai els seus ulls havien vist.
El viatger també és d’aquesta terra. Els seus ulls es van obrir per primera vegada en aquest poble i van quedar
sadollats dels seus carrers, de les seves cases, del seu riu, dels seus camps, del seu paisatge, del seu horitzó.
Per això, el viatger sap que no hi ha prodigi. Sap que hi ha hagut una gent que fa una quarantena d’anys va
començar amb el conreu dels arbres fruiters.
El viatger voldria recollir l’experiència viscuda per aquests pioners i, amb aquesta finalitat, ha cregut que el
millor mitjà d’obtenir aquesta informació era anar a les arrels. Per això ha proposat mantenir unes xerrades
amb en Miquel Planas i Batlle, una persona que amb el seu treball i el de tota la seva família, amb un esperit
emprenedor, amb constància, amb esforç i amb tossuderia ha esdevingut testimoni exemplar de l’esplèndida
realitat d’avui en dia, en aquest sector de l’agricultura de la nostra terra.
Joan.- I bé, Miquel, ara que la tardor ens regala aquests dies tan esplendorosos, en ple estiuet de Sant Martí, i
la collita de pomes ja és al cau, és un bon moment per encetar una xerrada que ens transporti als anys en què
es van començar a canviar els tradicionals conreus dels nostres camps per les explotacions d’arbres fruiters.
Tu que has estat un dels que t’hi vas arriscar, en el conreu de la poma, pots aportar tota la teva experiència i
els teus records: com ho veus això?
Miquel.- Molt bé, Joan, per on comencem?
J.- Doncs mira, recordes quan vas fer el primer pas en el conreu de la poma?
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M.- I tant! Me’n recordo com si fos ahir. La primera plantació la vam fer el mes de gener de l’any 1970. Jo no
tenia cap experiència en aquest sector de l’agricultura i aquí, al poble, poca gent hi havia que en sabés, si
descartem un parell o tres de cases que feien pomeres lliures.
J.- Què vols dir amb “pomeres lliures”? No n’he sentit a parlar mai d’això. Que potser et refereixes a les pomeres que hi havia als horts?
M.- No, no, eren plantacions de pomeres. No et sabria dir de quina extensió, però segur que eren unes quantes vessanes. I els arbres posats en fileres, com les que hi ha avui dia. L’única diferència és que no estaven
emparrades.
J.- Emparrades?
M.- Bé, ara t’hauria d’explicar què vull dir amb la paraula “emparrades”, no fa?
J.- A veure, deixa-m’ho aventurar: la paraula “emparrades” podria venir de parra i per tant podria ser com les
pomeres que es veuen actualment als camps.
M.- Molt bé, noi, no vas pas desencaminat. Tornant amb les pomeres “lliures”, si no ho recordo malament, em
sembla que aquí, al poble, en feien a can Compte, que ja havia començat 10 anys abans, a ca l’Estragó i en Pere
Ros. No sé si me’n descuido cap.
J.- Així, entenc que ja eren explotacions fruiteres en regla, vull dir producció d’una certa quantitat i destinada
a la venda a l’engròs.
M.- Sí, sí, és clar.
J.- Els predecessors, en podríem dir, perquè en els nostres pobles el conreu d’arbres fruiters no s’havia fet mai,
no és cert?
M.- Ben cert. Abans es conreava principalment el blat, la civada, l’ordi, el blat de moro, la userda i, qui més
qui menys, mantenia una petita explotació de ramaderia; porcs, sobretot. Per això, quan ens vàrem plantejar
dedicar-nos a les pomeres, perquè vam creure que trauríem més rendiment de la terra, vàrem tenir molt clar
que havíem de demanar consell.
J.- Per aquesta raó vàreu tenir, des dels començaments, l’assessorament d’un expert agrícola, segons m’havies comentat alguna vegada.
M.- Exactament. I no hem deixat mai de tenir-lo. Nosaltres vàrem començar amb 20 vessanes repartides en tres
camps. Si pensem que a cada vessana hi teníem unes 280 o 300 pomeres, fes comptes!
J.- Déu n’hi do, noi, trobo que vas ser prou valent.
M.- Home, jo hi vaig confiar sempre. L’esperança que ens en sortiríem, si no ens faltava salut, no la vam perdre
mai. De voluntat i esforç ja n’hi vàrem posar, ja. Però també això que dèiem abans de l’assessorament. Vàrem
confiar amb en Joan Pijoan, que dirigia un equip de pèrits agrícoles que tenien l’oficina a Ullà. Cada setmana
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en venia un a guaitar els arbres. Ens orientaven, ens deien com havíem de plantar, quins productes hi havíem
de tirar, quins no, com s’havien de lligar les branques, és a dir, tot el que en aquells anys se sabia que era allò
més convenient. No cal dir que tot ha anat evolucionant i que ara ja no es fa tot el procediment igual que en
aquella època.
J.- És clar, estem parlant de 38 anys enrere, com aquell que no diu res!
M.- Mira, per exemple, en aquells anys les pomeres es plantaven cada 2 metres i actualment ja es planten a
una distància de 1,2 metres.
J.- Això significa moltes més pomeres en la mateixa superfície que es deu traduir en més productivitat, no és
així?
M.- Així és. Bé, allò que dèiem abans de les pomeres “lliures” - les que no estaven emparrades-, que eren les
que hi havia aquí, al poble: nosaltres no ho vàrem fer mai així, vàrem començar ja la primera plantació amb el
sistema que se’n deia “drapó”, de bandera, és a dir, plantar les pomeres inclinades, no dretes, i en pisos de 30
o 40 centímetres. Era una novetat. Altra gent conreava amb el sistema que se’n deia “palmeta”.
J.- Quan dius “drapó” o bandera, vull entendre que la paraula “drapó” provenia del francès “drapeau” que
com tothom sap vol dir bandera?
M.- Justa la fusta! Bé, doncs el planter solia fer un metre d’alçada i tenia un any de vida. L’anàvem a buscar a
Ultramort, on hi havia una gent que tenia vivers de plantes. Veus, en canvi ara, ja ens vénen de més lluny: de
França i de Bèlgica, per exemple.
J.- Em podries explicar, Miquel, com ho fèieu tot això de plantar les pomeres?
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M.- I tant! De fet, les primeres vint vessanes que vàrem plantar ho vam fer comprant les pomeres ja empeltades. Després ja ens ho fèiem nosaltres mateixos. Mira, primer agafàvem el bord, o sigui un planter que no
hauria donat fruit, i li empeltàvem, amb una mica de cola i lligat amb una cinta, una branqueta amb dos ulls, de
la varietat starking o golden. Per plantar els bords empeltats fèiem una rega i amb el peu mateix els hi anàvem
posant la terra al voltant, trepitjant-la bé perquè quedés tot ben catxat.
J.- Molt bé, tenim el bord amb l’empelt posat, ja plantat. Què més?
M.- Això que teníem era un planter, encara no podem dir que tinguéssim la pomera. Al cap d’un any, més o
menys, sí que ja la podíem considerar pomera, ja havia crescut prou. S’arrabassava per ser plantada al camp,
i mira: cop d’aixada i plançó al forat! Bé, prèviament havíem comprovat que el plançó no tingués terra, que fos
net, vaja -amb una lleugera espolsada n’hi havia prou-, i, a més a més, tallàvem una mica les arrels. Cal, també,
cobrir de terra el plançó fins a l’alçada del nus perquè si no llavors el branc fa arrels i tot va per fulla, tot va per
ufana. Faria poca fruita, seria poc productiva la pomera.
M.- Llavors s’havia de regar, si no plovia, és clar. Però com que el mes de gener solia ploure, si més no per
aquells anys, ens estalviàvem la regada. Les properes regades ja eren a manta, intensament. Com tu molt bé
saps, l’aigua no és cap problema en els camps de l’Empordà; gairebé a cada camp hi ha un pou, o sigui que
aviat teníem la rega plena.
J.- Suposo que quan dius un pou et refereixes a un tub clavat al terra i que a pocs metres de fondària l’aigua
sortia a raig fet.
M.- Sí, naturalment. Bé, he dit “com tu saps” perquè quan vivies al poble ja es clavaven aquests tubs i teníem
aigua a dojo a tot arreu. Més ben dit, quan tu i jo érem mainada, segur que no calia anar gaire fondo per trobar
aigua. Actualment ja has d’anar més avall.
J.- Sí, és clar, deu passar com en els rius, que cada dia hi passa menys aigua. Bé, reprenem el fil, Miquel?
M.- D’acord. Després calçàvem una mica l’arbre amb terra, fent una rega per tal que l’aigua hi passés pel mig
i regués adequadament tota la plantació. Ja saps, també, que l’acció de regar és per fornir d’humitat la planta,
però també perquè l’arbre quedi ben arrapat al sòl. Després venia passar fils i lligar. A cada 8 pomeres hi posàvem una estaca de fusta amb un tornapuntes a l’estaca del començament de la filera i un altre a la del final per
lligar-hi el filferro galvanitzat. Després passàvem el filferro i un pic ben tensat i tot ben lligat, ja podíem dir que
teníem la pomera salvada. Et voldria destacar una operació que ens van aconsellar els tècnics i que a nosaltres
no se’ns hagués ocorregut de fer: cremar la punta de l’estaca que anava clavada a terra.
J.- Cremar, dius?
M.- Bé, cremar, cremar, ben bé no; socarrimar, és a dir, cremar superficialment la pell. Amb aquesta operació
es protegia l’estaca de possibles accions que la podien arribar a podrir. Fèiem un foc en una rasa d’uns quatre
pams d’amplada i hi posàvem les estaques, el temps just de cremar exteriorment les puntes. No cal que et digui
que actualment les barres o estaques que es fan servir ja vénen tractades, és a dir, preparades amb pintures
antihumitat i antidetot. L’any vinent ja sortia un brot, que lligàvem convenientment, i ja teníem el primer pis. El
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lligam es feia mitjançant una baga amb un fil de niló, que posteriorment vàrem reemplaçar per un de plàstic.
La substitució va ser perquè vàrem adonar-nos que quan la pomera anava creixent i les branques es feien més
gruixudes el niló les estrenyia de tal manera que les segava. Per contra, amb les de plàstic no es perjudicava
l’arbre, perquè la matèria del plàstic s’anava donant. Després del brot, sortia la flor...
J.- I de la flor, la poma.
M.- Sí, és així, però mentrestant s’han d’anar fent unes quantes operacions més, eh? Aquí la feina no hi falta
mai!
J.- Naturalment. Però bé, Miquel, em sembla que ja fa molta estona que parlem i potser cansarem els nostres
possibles lectors. Et proposo deixar la xerrada en aquest punt i, si tenim salut, continuar-la en el proper número
d’El Carbassó, què me’n dius?
M.- Que em sembla molt bona idea.
J.- Doncs, apa, fins l’any que ve, si Déu vol.
Narració: Miquel Planas i Batlle Transcripció: Joan Saliner i Colls

P. S.- El transcriptor vol deixar constància que el diàleg que ha mantingut amb el narrador i que ha quedat
transcrit en les pàgines d’El Carbassó no pretén ser, en cap cas, un manual del conreu de les pomeres segons
es feia fa una quarantena d’anys, és a dir, quan al nostre poble es varen començar aquests conreus.
Tothom sap que les formes que actualment s’usen per al conreu de la poma difereixen força de com es duien
a terme en aquells anys, fins al punt que gent jove que s’hi dedica avui se’n fa creus quan escolten algú que
els ho explica.
També vol, el transcriptor, demanar excuses, de bell antuvi, si el lector troba alguna mancança o algun error
-involuntari, no cal dir-ho- en alguna de les transcripcions.
L’objectiu no és cap altre que aportar el granet de sorra que representa recuperar la memòria històrica d’uns
fets, unes pràctiques, unes vivències que el pas del temps s’ha endut riu avall.
J. S. C.
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Pere Ros, entre
l’aixada i el llapis
Qui no coneix en Pere Ros de l’Armentera? Va néixer el dia
nou d’agost de 1922 a la casa del carrer de la Mar, en la qual
encara hi viu amb la seva dona, la Maria Ribas i Bofill. Vuitanta-cinc anys de vida ininterrompuda al poble són molts
per poder tenir una bona reserva de records i vivències si,
com ell, es conserva la memòria en força bon estat.
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- Pere, quan vàreu arribar al
món la seva família ja eren pagesos?
- I tant. Tinc referències que al
voltant del 1850 el meu rebesavi,
Pere Ros i Estraguès, va comprar
la casa on vivim i va treballar de
pagès sense terra, és a dir, de
mosso a can Sunyer, guanyant
una pesseta diària, treballant de
fosc a fosc i essent l’únic guany
dels vuit membres de la família,
amb pare i mare ferits al llit, uns
dos anys i l’altra quatre. A partir
d’aquí i sense interrupció set generacions hem seguit fent de pagès, o sigui el rebesavi, el besavi,
l’avi, el pare, un servidor, el meu
fill i els dos néts. Per cert, quan
jo tenia 15 i més anys, només el
pensar que havia de ser pagès
em produïa pànic, però com que
en aquells temps l’hereu havia
de continuar la casa no vaig tenir
altre camí que seguir. I aquí som
encara, donant algun cop de mà
sempre que es pot.
- Aleshores, si haguéssiu pogut
triar, què hauríeu fet?
- M’encantava estudiar. Mai
me’n cansava, però no vaig poder fer més estudis que els que
es donaven a l’escola primària
del poble. Així i tot considero
que vaig tenir molta sort, ja que
el mestre, el Sr. Xavier Llinàs,
per a l’ensenyament era una
eminència. Encara ara sembla
impossible que ell sol pogués
tenir un centenar de nois a la
mateixa escola, tots a la vega-

da, d’entre quatre i catorze anys
i que funcionés com un rellotge
de precisió. Hi ha coses que són
difícils de creure si no han estat
viscudes.
El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la República Espanyola,
quan jo tenia quasi nou anys.
Amb l’ajut de nous llibres molt
bons, que encara guardo, i que
s’editaren per a les escoles, i
l’arribada altra vegada de l’ensenyament del català, s’inicià
un període d’or a les escoles catalanes que durà fins que va començar la Guerra Civil, el 18 de
juliol de 1936. Aquests cinc anys,

amb l’empenta del mestre, foren
clau per als nois de la meva edat,
en la nostra formació.
I com era l’Armentera quan us
vàreu incorporar al treball del
camp?
- Tota l’activitat i tothom girava a
l’entorn de la pagesia. L’any 1935
érem 702 els habitants enregistrats de més de 14 anys d’edat
i d’aquests 288 hi figuraven amb
l’ofici de pagès, que érem els
caps de casa. Si hi afegim les
dones i els de més de 14 anys
trobarem més de dues terceres
parts dedicades totalment al
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camp. A més, els oficials com
els carreters, ferrers, basters,
esparters i altres hi anaven ben
lligats. Els carrers eren bruts
i fangosos, sobretot abans de
1928, que es van construir les
voreres. Les cases sense cap
classe de comoditat i ni tan sols
lavabo, i en moltes d’elles quasi
barrejades les persones i el bestiar, animals de treball, vaques,
porcs i aviram. De tot això ara
no hi ha res, ni gairebé pagesos,
que aviat es podran comptar
amb els dits de la mà, si segueix
l’abandonament del camp pels
joves, al ritme actual.
- I l’aspecte que oferien les persones, com era?
- La figura de l’armenterenc
d’aquells dies tenia l’estatura
mitjana, de pell cremada pel
sol, vents i glaçades, vestit amb
roba molt aprofitada plena de
pedaços per allargar-ne l’ús. El
caminar pesat, una mica indecís de trepitjar terrasses. Forçut
per haver d’esmerçar sempre el
múscul en feines feixugues. Resistent, valent, capaç d’aguantar jornades inacabables d’estiu
sota un sol de foc o d’hivern, dures com el mateix glaç o tramuntanes esbojarrades que tapen el
respir. Persona de paraula sense caldre-li signatures. Bon pagador dels deutes, honrat i fiat.
Estima profundament la família,
abnegat.
- I de la dona, què me’n diríeu?
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- Posseeix les virtuts de l’home i
el supera en abnegació i sacrifici. No només és el seu complement en totes les activitats del
camp, sinó que les pròpies són
enormes i les fa amb senzillesa,
sense soroll i, com qui no vol la
cosa, ella és el veritable motor
familiar. Ha d’atendre els fills i
els vells, i és corrent trobar dos
o tres matrimonis vivint plegats
a la mateixa llar. Cuina, cus, renta. Cada dilluns els rentadors
públics del rec s’omplien de gom
a gom, i la roba es feia neta amb
prodigi d’estalviar el sabó, molt
fregar i ataconar-la a cops de picadora. Quan la noia es casava
no coneixia mai més les diversions; pràcticament esdevenia
una esclava dins la llar. Al cafè
hi anaven només els homes.

altres, però sí i de manera sostinguda. Penseu que l’agricultura
es desenvolupava sempre igual
des de temps molt llunyans, potser només s’havia canviat l’arada romana de fusta per la de ferro. La gent de la meva generació
ho hem conegut tot, la transformació ha estat de proporcions
enormes; de l’edat diguem-ne
de pedra hem passat a la mecanització total. Avui els tractors
fan les feines més pesades amb
rapidesa i pulcritud, dirigits pel
pagès-conductor còmodament
assegut.

- Així i tot, les noies es casaven?
- Quin remei. No tenien gaire
més opció que el casori. Sembla
impossible. I no parlem pas de
molts anys enrere, si bé les millores al principi entraven a poc
a poquet en entrar la democràcia, el 1975, el progrés s’escampà ràpidament. Sortosament les
dones en la nostra societat han
assolit la dignitat que se’ls negava i quasi el mateix nivell social
dels homes.

- A més de la mecanització, el
camp va tenir canvis en els cultius?
- Sí, va ser cap al 1960, que per
primera vegada al nostre camp
s’introduí el cultiu intens de
fruiters, primer pomeres i aviat
pressegueres. Al principi una
mica tímidament esperant veure
resultats, però no trigà a estendre’s de forma força important,
però sense eliminar del tot els
conreus tradicionals de cereals,
userdes i altres. La nostra és
una terra fèrtil, però esdevingué
molt més rica quan es descobrí
l’aigua subterrània i es va saber
extreure-la mitjançant pous de
ferro i motors per poder regar
els camps.

- El món rural, sigui el camp i/o
la seva gent, ha estat l’evolució
general de tots els sectors?
- Potser no tan ràpidament com

- Canviem de registre, com us
va anar el servei militar?
- De fet, els nois no podíem ser
ben integrats a cap iniciativa
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fins que havíem superat l’entrebanc que significava el servei
militar obligatori. La joventut del
nostre temps es va veure involucrada en la tràgica Guerra Civil
espanyola (1936-1939) i seguidament amb la incertesa de la
mundial, raó per la qual alguns
van ser soldats durant set anys.
Jo vaig escapar-me’n per un pèl,
però el servei al Marroc va durar prop de tres anys, del 1943 al
1945. Condicionava i entorpia els
casaments, ja que fins que et llicenciaven no calia pensar-hi.
- I com va anar el vostre?
- La Maria i jo ens vàrem prometre quan em vaig incorporar
al servei militar, i durant els tres
anys de correspondència s’encarregà del nostre festeig, llevat
dels permisos, que eren escassos. Ens vàrem casar el 1947, i el
1948, 1951 i 1954 van néixer els
nostres tres fills. Quatre néts i
un besnét han vingut a enriquir
la descendència. Hi haurà un
vuitè successor a casa per continuar l’ofici de pagès?
- Hem sabut que vàreu fer classes de català durant unes quantes temporades. Podríeu explicar-nos-ho?
- Va ser l’any 1968, que vingué a
l’Armentera el Sr. Ernest Fortiana
a impartir classes de català als
vespres, activitat que continuava sent prohibida des de 1939,
si bé ja començava a sortir-hi
alguna esquerda. En acabar el

curs, el professor va proposarnos a en Joaquim Armengol i
a mi si ens volíem presentar a
examinar-nos per obtenir el títol
de professor de català.
- Considereu, doncs, que si
aquesta activitat era clandestina i prohibida era una mica
perillosa?
- Tant com perillosa ja no gaire, però una mica agosarada sí,
perquè era com plantar cara al
règim, però acceptàrem, i l’examen va ser al domicili del senyor
Sunyer a Salt, mig camuflat. El
cas és que vàrem aprovar i, com
que el professor anava escàs i
la necessitat era molt gran, de
la mà d’Òmnium Cultural vàrem
anar tots dos durant sis o set
anys, de nits, a donar lliçons a
pobles del nostre entorn com
l’Escala, Sant Pere Pescador,
Roses... aquest va ser el primer
lloc on treballàrem, i sort vàrem
tenir del capellà, que ens donà
acolliment a la rectoria perquè,
segons digué, “així la Guàrdia
Civil no s’atrevirà a entrar-hi”.
De veritat que prou rondaven
pel davant, però no ens varen
molestar mai. El nostre treball
era voluntari i només rebíem
una simbòlica gratificació que
bastava per pagar la gasolina i
poca cosa més.
- Per a moltes persones l’entrada a la jubilació significa inactivitat, avorriment, no saber què
fer. Com us vaafectar?

- Si treballem a casa, no a salari,
a la gent del camp l’Estat la deixa que faci el que vulgui quan
es jubila. Per tant, com que a 65
anys si s’està bo no se n’és pas
gaire, de vell, l’activitat no s’atura i es va fent igual que sempre,
que de feina prou n’hi ha. L’única
diferència es troba en els diners,
ja que en lloc de cada mes pagar, et paguen. Mantenint l’optimisme, tenint alta la moral i el
cos que es bellugui, per a l’avorriment no queda lloc.
- Sou president del Casal de la
Gent Gran. Des de quan?
- Vaig entrar a formar part de la
junta directiva (que la formen 8
persones) l’any 1995, als 73 anys,
com a vicepresident primer, i el
1999, de president; per tant, són
12 els anys de servei. El mal és
que l’edat ha crescut al mateix
ritme i sobrepassa els 85.
- Què dóna el càrrec?
- Feina, sacrifici, plaer, diversió,
mals de cap... un xic de tot, però
abans que res més, t’ha d’agradar, s’ha de vetllar per la bona
marxa de l’entitat i la dedicació
no pot decaure. Si dónes confiances reculls satisfaccions.
Modest, humil, treballador, altruista, discret, educat, introvertit
per a algunes coses, extravertit
per a d’altres, meticulós... així
és, entre d’altres molts aspectes, en Pere Ros (Peret per als
amics). Una armenterenc al qual
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li apassiona l’escriptura, que és
una de les seves aficions principals. Una persona que, sense fer
soroll, amb l’excés de discreció
que el caracteritza, ha contribuït
a dinamitzar i normalitzar socialment i culturalment la vida del
seu poble. En Pere, doncs, forma
part d’aquest gran col·lectiu de
persones anònimes que fan que
la terra, l’idioma, els valors democràtics, les relacions socials,
la història, la cultura... continuïn
vives. Potser –com a ell li agradaria dir– posant el seu granet
de sorra, sense els quals, però,
no hi hauria res.
Una persona que ha passat la
seva vida entre l’aixada i el llapis.
Peret, gràcies per tot i per molts
anys!
Alba Sala i
Carles B. Gorbs

PEUS DE FOTO:
Joan Ros i Aupí, el seu besavi, l’any
1925.
Pere Ros i Aulet, Maria Ribas i Bofill
i Arnau Ros i Albaredo (besnét), quan
tenia un any i mig.
En Pere Ros, el Dijous Gras de 2007, llegint la benvinguda.
En Pere Ros, a l’hort de casa seva amb
l’aixada.
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La família Tarrés-Pineda, moliners de
l’Armentera (III part i última)
PERÍODE ENTRE EL 26 DE JUNY DE 1894 I EL 21 DE FEBRER DE 1895
(Vuit mesos)
Audiència Provincial de Girona
Els advocats defensors de Joan Galceran van apel·
lar al Tribunal Suprem per tractar de rebaixar la
pena a què havia estat condemnat el seu client.
L’apel·lació va ser rebutjada i la pena de mort fou
confirmada.
La pena de mort seria executada mitjançant el garrot vil. A Girona el garrot va ser acceptat l’any 1858,
i el primer reu que va patir aquest turment va ser en
Josep Saballs el 1882.
Presó Provincial de Girona
Els mesos passats a la presó no van canviar el
caràcter del reu. Continuava el seu temperament
cínic, no es feia amb cap dels interns i tan sols li
interessaven les converses que tractaven temes
escabrosos.
El comportament envers els funcionaris va ser sempre
correcte. Va ser informat del fracàs de l’apel·lació i de
la proximitat de la data de l’execució. No féu comentaris ni semblava sentir-se afectat.
DIVENDRES, 22 DE FEBRER DE 1895
Ajuntament de Girona
Es rep un ofici de la Presidència de l’Audiència de
Girona, de caràcter “RESERVADO”, que diu:

En la posibilidad de que haya que ejecutar en breve
en esta ciudad la pena de muerte en la persona de
Juan Galceran y Viusà, por acuerdo de esta Audiencia, me dirijo a Vs. para rogarle se sirva manifestar
cual es el sitio otras veces usado, o de costumbre,
para instalar el patíbulo, y si hay algo que actualmente impida el hacer uso de él, como asimismo si
este Municipio de su digna presidencia posee ya
de otras veces tablado al efecto y alguna clase de
carruaje destinado a la conducción de los reos y en
otro caso si de todos modos podrá facilitar a este
tribunal lo uno y lo otro.
Dios guarde a Vs. Gerona, 22 de febrero de 1895.
Firma: Antonio Pinazo
Sr. Alcalde constitucional de esta ciudad.
Aquesta és la primera notícia que tenim sobre la imminència de la data d’execució de la sentència.
DILLUNS, 25 DE FEBRER DE 1895
Audiència Provincial de Girona
Es rep un escrit de l’Ajuntament de Girona que diu:
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia provincial de
esta ciudad.
Gerona, 23 Enero 1895 (Hi ha un error en la data;
hauria de dir febrer i no gener).
En contestación al atento oficio de Vs. de fecha 22
del corriente, he de significarle que el sitio usado
o de costumbre en anteriores ejecuciones de pena
capital para el levantamiento del patíbulo era el
cauce del río Oñar al extremo de la calle del Carmen
y frente a la fuente del Rey, pero debido, sin duda, a
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que el expresado sitio se halla totalmente dominado
por las edificaciones construidas en la prolongación de la calle referida, la última ejecución de pena
de muerte tuvo lugar en el derruido baluarte de la
Merced, punto muy a propósito para el cumplimiento de aquellas terribles sentencias, no solo por su
situación en si, sino porque merced a ella, puede
evitarse el paso del reo por las calles más céntricas
y concurridas de la ciudad. Por lo demás esta Municipio no posee de otras veces el tablado al efecto
ni carruaje alguno destinado a la conducción de los
reos, sin que pueda comprometerse a facilitar ni lo
uno ni lo otro, temiendo como tendrá para ello que
luchar con el bochornoso precedente de no haberse satisfecho todavía a sus respectivos interesados
los servicios y trabajos prestados con motivo de la
ejecución de la sentencia de muerte, dictada por el
tribunal ordinario, contra Ramón Guinart y Galter,
que se llevó a cumplimiento en esta ciudad el día 28
de Febrero de 1868.
Dios guarde a Vs.
DIMECRES, 27 DE FEBRER DE 1895
Ajuntament de Girona
Amb la recomanació d’“URGENTE” s’ha rebut un
ofici de l’Audiència Provincial que diu:
Condenado a muerte por sentencia ya ejecutoria de
esta Audiencia, el reo Juan Galceran Viusà, que se
halla preso en la cárceles de esta ciudad, deberá
ser constituido en capilla mañana a las ocho de la
misma para ser ejecutado pasado mañana a la propia hora en el lugar de costumbre e imponiendo a
los Presidentes de las Audiencias la circular del 9
de Febrero de 1894 inserta en la Gaceta del 10 del
mismo mes el deber de impedir que en el sitio de la
ejecución ni en el trayecto que hayan de recorrer
los reos se coloquen puestos de bebidas y comestibles y circulen vendedores y otro cuanto pueda perturbar el recogimiento que debe infundir tan triste
acto, espero que en obsequio a la Administración
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de justicia se servirá Vs. disponer que los agentes
de su autoridad cooperen a este fin así como a la
conservación del orden desde la salida del reo hasta el levantamiento del cadáver.
Dios guarde a Vs. muchos años. Gerona 27 de Febrero de 1895.
Sr. Alcalde constitucional de esta ciudad.
DIMECRES, 27 DE FEBRER DE 1895
Presó Provincial de Girona
18.30 hores
Un funcionari de la presó ha anat a l’estació a recollir el Sr. Nicomedes Méndez, que arriba de Barcelona per actuar com a botxí de l’execució prevista per
al proper dia 1 de març en la persona del reu Joan
Galceran.
El Sr. Méndez va carregat amb dues maletes de cuir,
una de quadrada i una altra d’allargada, com si es
tractés d’un estoig de violí. En la quadrada hi du els
efectes personals. En la rectangular s’hi troben els
estris de ferro que constitueixen el mecanisme que
ha de fer funcionar el garrot vil. Aquest aparell se
subjectarà a una cadira o a un pal en el lloc de l’execució.
En arribar a l’establiment penitenciari, és rebut per
l’administrador, el qual, després d’intercanviar les salutacions oportunes, l’acompanya a l’habitació que li
han preparat per passar les dues nits que restarà a
Girona.
Però, quan l’executor arriba a la cel·la que li han
destinat, pregunta quin crim ha comès perquè l’empresonin. Diu que no està acostumat que el tractin
amb tan poc respecte, sobretot quan la seva missió
ja és prou desagradable. Afegeix que si no tenen res
millor per acollir-lo se’n tornarà a Barcelona en el
primer tren.
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Immediatament, li preparen una habitació gran al
local de l’antiga universitat. Aquesta sí que és del
seu gust i s’hi instal·la.
Ajuntament de Girona
19.00 hores
El Sr. Alcalde, Francesc de Ciurana, reunit amb els
advocats defensors d’en Joan Galceran, redacta dos
telegrames amb textos idèntics, dirigits l’un al president del Consell de Ministres i l’altre a la reina regent,
ambdós per demanar l’indult per al reu.
Estan assabentats que altres particulars i entitats
de la ciutat han enviat també telegrames amb la
mateixa finalitat.
DIJOUS, 28 DE FEBRER DE 1895
Ajuntament de Girona
S’ha rebut un ofici del Govern Civil de la província de
Girona que diu:
Mañana a las 8 de ella ha de ser ejecutado en el
cauce del río Oñar, frente a la llamada Fuente del
Rey, el reo Juan Galceran Viusà.
En su virtud he de merecer de Vs. se sirva dar las
órdenes oportunas para que la guardia municipal
dependiente de este Ayuntamiento se establezca
por parejas en el trayecto que media entre la cárcel
y el sitio de ejecución para impedir cualquier alboroto o alteración de orden público que podría originarse con motivo de la aglomeración de gente a
cuyo efecto disponga que el Jefe de los municipales
se ponga de acuerdo con el Inspector de Vigilancia
para organizar dicho servicio.
Dios guarde a Vs. m.a.
Gerona 28 de Febrero 1825.

p.p. Carlos de G. Puellos
Sr. Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento de
esta capital.
DIJOUS, 28 DE FEBRER DE 1895
Presó Provincial de Girona
08.00 hores
A aquesta hora han comunicat a en Joan Galceran i
Viusà que acaba d’entrar en capella per ser executat demà a aquesta mateixa hora.
El visiten l’alcaid i el capellà, que ja temen la reacció
del reu.
El capellà li demana si es vol confessar; en Galceran
li respon: “Sí, amb una noia de quinze anys”.
L’alcaid li ofereix acomplir la seva última voluntat:
“Anar-me’n a casa” és la resposta.
També es nega a atorgar testament.
Així s’acabava la darrera oportunitat de manifestar
per part del reu qualsevol opció de penediment, de
pietat envers les víctimes o de record pels seus familiars o amics.
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No sabem si durant les hores que faltaven fins a
l’execució va parlar amb algú, però tenim motius per
pensar que no.
A la presó, com era tradició en entrar el reu en capella, s’inicia el cant de la Salve dels Sentenciats
per part dels clergues i tots els funcionaris i fins i tot
reclusos que ho desitgin. La tornada deia així: Salve
Virgen bella por el sentenciado, pedid a vuestro Hijo
que sea perdonado.
19.20 hores
Arriba un telegrama que abans ha passat per l’Ajuntament dirigit als senyors Català i Masó, advocats
defensors de Joan Galceran i Viusà, que diu:
Dada cuenta a S.M. de su telegrama me encarga
remitirlo al Presidente del Consejo de Ministros, por
si el Gobierno pudiera aconsejar en esta ocasión el
ejercicio de la regia prerrogativa.
Tothom entén amb aquest text que l’indult no es
concedirà.
DIJOUS, 28 DE FEBRER DE 1895
Carrers de Girona
A la ciutat de Girona, des de l’any 1654, la Reial Confraria de la Puríssima Sang tenia la funció d’assistir
els condemnats a mort des del moment que entraven en capella fins al seu enterrament.
La seu era al convent del Carme, on es reunien els
confrares i a l’inici de les activitats dels quals també
s’hi sepultaven els reus.
Aquell dijous, els administradors de la pia associació
havien anat a la presó per oferir al reu Joan Galceran,
a les seves despeses, el que demanés o necessités.
Després de ser rebutjats, s’encarregaren de posar
uns draps negres amb les insígnies de la confraria
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als portals de les cases i en altres llocs públics, com
a senyal que havia d’executar-se una sentència de
mort. També, com era costum, van instal·lar taules
petitòries en indrets visibles de la ciutat, per recaptar
els fons necessaris per pagar els serveis religiosos i
les despeses de l’enterrament.
Els confrares repartien uns fulls impresos en els
quals es podia llegir en una cara la lletra de la salve que es cantaria l’endemà a la presó i les indulgències concedides als confrares que assistissin el
sentenciat i resessin per l’ànima del reu. L’altra cara
presentava un resum dels serveis de la confraria,
que des de l’any 1654 fins al 1895 havia assistit 507
condemnats, dels quals només 9 havien estat indultats. Entre ells, un tal Rafel Sastre, de Roses, que va
rebre l’indult en acceptar la feina de botxí i executar
els seus dos companys de capella.
Entre els executats, n’hi va haver un, el 1811, per al
qual els metges van obtenir el permís de les autoritats per retornar-lo a la vida. Es deia Pere Bonay, de
Pals, i set minuts després de ser penjat va ser lliurat
als metges, que li sagnaren el coll i fregant-lo amb
ungüents van aconseguir recuperar-lo i retornarlo a la vida, però continuà empresonat fins a l’any
1816, en què fou alliberat.
La Font del Rei
Entre el riu Onyar, el carrer de la Rutlla i la via del
tren de Sant Feliu, hi havia una zona verda, en estat
natural, que es coneixia amb el nom de la Font del
Rei. Prenia el nom de la font que més rajava de les
tres que hi fluïen.
Per arribar-hi des del carrer del Carme, era forçós
transitar per la palanca de fusta que per aquell cantó venia a nivell de terra. Estava poc fonamentada i
les inundacions l’afectaven considerablement, per
la qual cosa era substituïda per uns taulons col·
locats a dos pams del nivell de l’aigua, sostinguts
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per unes pedres i lligats amb una cadena perquè el
riu no se’ls endugués.
Aquell paratge servia de marc per al tètric espectacle de les execucions de pena capital. Quan n’hi
havia una en el prat de la Font del Rei, s’hi muntava
un cadafal i s’hi convocava tota la població.
Eren molts els qui hi assistien i eren també nombrosos els qui hi portaven criatures petites, a les quals,
en el moment fatal, donaven una bufetada de caire
pedagògic, ja que la seva finalitat era que els nens
recordessin aquell trist instant i que aquell record els
ajudés a observar tota la vida una bona conducta.
El dia de l’execució del reu Galceran es va tornar
a muntar l’empostissat de fusta que s’havia usat 27
anys abans.
DIVENDRES, 1 DE MARÇ DE 1895
Capella del convent del Carme
07.30 hores
El prior de la confraria de la Puríssima Sang, junt amb
els administradors que assistiran el reu Galceran, tots
equipats amb les vestes negres tradicionals, exposa el
Santíssim a la capella i ordena que toquin les campanes per anunciar la imminent execució.
Després, pren el Sant Crist i, acompanyat de portadors d’atxes enceses, van cap a la presó per acompanyar el reu al lloc del suplici.
Presó Provincial de Girona
08.00 hores
En arribar els confrares al pati, el capellà de la presó i els reclusos que ho volen canten la tradicional
Salve dels Sentenciats.

draps negres. El reu, guarnit amb una mena de sotana negra i un casquet, està assegut en una cadira
enmig de dos capellans. La seva expressió continua
indiferent, amb un somriure cínic. Sembla que més
que protagonista de l’execució en sigui un espectador indiferent. Els capellans que té al costat, ni se’ls
mira. A la presó hi regna un silenci que corprèn. És
el darrer testimoni de pietat per al reu.
La comitiva, presidida pel Crist de la Puríssima Sang,
surt per la porta de la presó, i anuncia el seu pas
amb tocs de campaneta. El seguici camina per la
pujada de Sant Martí, passa per davant del convent
del Carme, tomba pel carrer de Ciutadans, creua la
plaça del Vi i pel carrer del Carme es dirigeix cap a
la Font del Rei.
Els carrers de Girona
Des de les set del matí, els carrers pels quals ha de
passar el reu, vigilats per un bon nombre de guàrdies municipals, ja són plens de gent. El tren de França ha portat a Girona una nombrosa representació
de veïns de l’Armentera, que vénen a assegurar-se
que la sentència contra en Galceran s’acompleix
segons està previst. El reu passa indiferent, i algun
grup d’espectadors especialment indignats l’escridassen violentament quan passa davant seu. Una
vegada la processó ha passat, els concurrents la
segueixen cap al patíbul.
La Font del Rei
09.30 hores
Quan el reu arriba al peu de l’empostissat, envoltat per
la guàrdia civil i la policia municipal, que mantenen un
espai lliure al seu entorn, al prat de la Font del Rei s’hi
han aplegat unes deu mil persones. Les autoritats han
demanat silenci tant als carrers com a l’esplanada del
prat, però és impossible controlar aquesta multitud i el
murmuri es fa ensordidor.

Al mig hi ha un carro tirat per un cavall revestit amb
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En Galceran baixa del carro sense demanar ajuda i,
amb pas segur, puja les grades del patíbul. Sencer
i desafiant, s’asseu en un banquet, i refusa una vegada més els auxilis espirituals dels capellans que
l’assisteixen.
El botxí se situa al seu darrere. És en aquests moments quan es fa un silenci quasi absolut; tothom
està pendent del final. Se li aplica el garrot i, al cap
de pocs moments, l’ajusticiat es desploma. La sentència ha estat executada. En Joan Galceran, el criminal de l’Armentera, ha mort.
Els veïns que han assistit a aquest trist espectacle,
per fer de testimonis, en tornar al poble podran explicar el que han vist.
A poc a poc, la gent marxa. Resten al costat del cadàver els confrares de la Puríssima Sang, un capellà, els membres de les forces de l’ordre i el metge
forense que testificarà la mort, que fa constar com a
causa de la defunció Asfixia por compresión. També
hi ha funcionaris de l’Audiència i de la presó.
Acabats els tràmits legals, s’havia de desallotjar l’espai del prat i esperar l’arribada de la funerària.

Diario de Gerona
18.00 hores
A la redacció del diari, es rebé la visita del funcionari Nicomedes Méndez, que ha actuat de botxí en
l’execució del reu Joan Galceran, per manifestar el
seu agraïment a les autoritats judicials i civils que
havien facilitat l’acompliment de la seva missió.
També va fer palès el seu disgust per haver hagut de
refusar la cel·la que li havien preparat a la presó de
Girona, encara que posteriorment l’instal·laren en
un lloc més adient.
L’execució d’en Joan Galceran va ser l’última de caràcter públic que va tenir lloc a la província de Girona. Posteriorment, les penes capitals s’aplicaren a
l’interior de la presó.
JOAN GALCERAN I VIUSÀ
El causant de la tragèdia
Pocs records han quedat d’aquest sinistre personatge. La magnitud del crim i la radical actuació de
la justícia han esborrat les seves empremtes. També el caràcter esquerp que l’allunyà de familiars i
amics ha afavorit aquest oblit.

16.30 hores
Es dipositen les restes de l’ajusticiat en un taüt i els
confrares l’acompanyen al cementiri, amb el crucifix
alçat, mentre resen i canten el Misserere Mei Deus.
En arribar-hi, la comitiva s’atura. Ningú no sap on
s’ha d’enterrar. El cementiri és nou i ningú no havia
previst una zona per soterrar-hi els que no acceptaven la religió catòlica.
Finalment, el malaurat Joan Galceran i Viusà, als 58
anys, va ser enterrat en una fossa comuna sense
cap identificació.
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Després d’espigolar documents, hem pogut reconstruir un esbós de la seva vida i fins i tot fer-nos una
idea del seu aspecte i del seu caràcter, a part del
que hem transcrit de les seves declaracions i actituds recollides en el sumari de la causa que el va
portar al patíbul.
En Joan Galceran i Viusà va néixer al poble de Marzà, l’any 1837. El seu pare, Domingo Galceran i Galceran, natural de Pau, feia de pastor i va morir quan
en Joan tenia 22 anys. La mare, Isabel Viusà i Vidal,
de Marzà, va morir sis anys més tard que el seu marit, com a conseqüència de l’abús de la beguda.
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Des dels deu anys, en Joan, com el seu pare, també
feia de pastor i treballava per diferents masos de la
comarca. No rep cap tipus d’instrucció, però no és
un ignorant. Segurament la seva instrucció, poca
o molta, era totalment autodidacta. Sembla que de
jove tenia una certa inclinació per la música i potser
tocava algun instrument. Del seu ofici i de la seva
afecció li va quedar el malnom Pastor de la Gralla,
que l’acompanyà tota la vida.

que en Francesc va complir condemnes per furt a la
presó de Figueres.

Se li coneix un germà, de nom Caio, que es va casar
amb Escolàstica Carbonell, de Garriguella. Aquest
matrimoni va tenir una filla, Teresa, que pel que
sembla era molt estimada per en Joan. Dissortadament, la petita Teresa va morir abans de fer l’any, fet
que l’oncle va considerar una injustícia divina i li féu
desenvolupar una gran hostilitat contra l’església.

L’última dona amb qui va fer vida marital fou la Maria Quer, de l’Armentera, amb qui va conviure més
de cinc anys. La Maria tenia una filla que vivia a la
casa i dos fillastres de cognom Selleras, que s’hi estaven a temporades.

No va fer el servei militar, del qual es va lliurar mitjançant el pagament d’una quota aplegada gràcies
als seus estalvis. En Joan ha estat sempre un estalviador compulsiu. Dues passions dominaran la
seva vida: una és l’avarícia; l’altra, la luxúria. El seu
comportament ha estat l’intent d’equilibrar aquestes dues tendències. Manifestava que mai no havia
visitat una casa de prostitució, potser per la por al
contagi de malalties, però també per evitar la despesa. Segurament hauria freqüentat moltes dones,
però totes de franc i algunes d’aquestes compromeses. Aquest risc segurament l’estimulava.
Coincideix també amb aquesta actitud la repulsió
que sent pel joc i la beguda. El primer comporta el
risc de perdre diners, i la beguda segurament li porta records desagradables de la degradació que va
patir sa mare.
Es va casar als 24 anys amb na Teresa, natural de
Fortià, amb qui va tenir dos fills, als quals posaren
els noms de Joan i Francesc. Va quedar vidu quan
els nens eren encara jovenets i la seva educació
en solitari deuria ser molt problemàtica, fins al punt

El seu caràcter era fred, no es deixava portar pels
impulsos i es considerava llest. Probablement ho
era. També era desconfiat, però segurament no gaire més que els pagesos amb qui tractava. No se li
coneixen amics i a poc a poc renuncia a tot el que
pogués lligar-lo, inclosos els fills.

El dramatisme del delicte i el tràgic final comporten que els pocs comentaris que es fan en relació
amb el seu caràcter i personalitat siguin molt crítics
i s’exagerin els defectes sense aportar cap atenuant, que de segur que hi era. També es pot suposar
que els pocs amics que podia tenir van oblidar-lo
ràpidament, tal com ho deuria fer la família. Altra
cosa hauria estat segurament si li hagués tocat la
loteria.
Per fer-nos una idea del seu aspecte, n’intentarem
refer els trets principals que es dedueixen dels articles dels diaris de l’època, evitant els adjectius que
més que la persona qualifiquen el delicte.
És d’estatura mitjana i complexió robusta.
La cara és ossuda i té els ulls petits, vius i enfonsats.
Els cabells són llargs i escabellats.
Duu patilles llargues i poc acurades.
Té l’expressió de la persona que sap controlar-se i
de locució fluida.
Vesteix habitualment barretina vermella, americana
i pantalons de pana.
Calça botes de cuir.
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En l’article periodístic del dia El Regional, del 3 de
març de 1895, s’escriu referint-se a en Galceran:
Murió impenitente, habiendo sido su entierro perruno, como de convencido librepensador.
Aquesta descripció, que em sembla molt encertada,
sintetitza tres conceptes cabdals:
Murió impenitente.
Mai no es va penedir del seu crim. Potser perquè no
era un hipòcrita. Quants delinqüents es penedeixen
sincerament dels seus delictes, si no és per obtenir
avantatges per a la seva condemna?
En Galceran no té pietat per a les seves víctimes,
però tampoc no en té per a ell.
Convencido librepensador.
La seva actitud és conseqüent amb les idees anticlericals i liberals que ha assolit per les experiències negatives sofertes.
Entierro perruno.
Aquest és el seu final. Com un gos. Sense ningú al
seu costat que senti de veritat la seva mort. Sepultat
a qualsevol lloc. Ningú no vol recordar que un dia el
va conèixer. Ni el seu germà ni els seus fills apareixen durant el judici. La seva amiga Maria no declara
en el judici, encara que fos per mentir a favor seu.
Avui, quan sortosament s’ha eliminat del codi penal
la brutal pena de mort, podem dedicar un record a
la memòria del dissortat Galceran, amb l’evocació
de l’aforisme “condemna el delicte i compadeix el
delinqüent”.
LA FAMÍLIA TARRÉS-PINEDA
Les víctimes innocents
En Jaume Tarrés, vidu de la Margarida Pineda, va
continuar el seu ofici de moliner i es va tornar a
casar amb una germana de la seva primera muller,
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anomenada Paula.
Aquest nou matrimoni va tenir tres fills: Francesca,
Elvira i Joaquim, els quals, com és evident, portaven
els mateixos cognoms que els germans nascuts del
primer matrimoni, dels quals restaren vius en Jaume i la Mercè.
Tret de les víctimes, el personatge que mereix una
especial atenció per seguir-ne la trajectòria és el de
la petita Mercè Tarrés i Pineda, que va estar a punt
de morir aquell fatídic 6 de febrer, però que miraculosament va refer-se i, tot i patir unes ferides a la
cara que la van marcar tota la vida, es va sobreposar al possible retraïment i es va casar quan tenia
21 anys amb en Joan Costal i Grau, matrimoni que
va tenir tres fills:
Cristina Costal i Tarrés, casada amb Joan Reig i Pairès (flequer).
Jaume Costal i Tarrés, casat amb Maria Vilarrodona
i Ferrer.
Josep Costal i Tarrés, casat amb Maria Falgueras i
Serra.
La generació posterior de la família Reig-Costal,
en les persones de Mercè Reig i Joaquim Costa,
continuaren el treball en la fleca i, encara avui, una
besnéta de la Mercè, la Remei Costa, segueix la nissaga.
Els dos fills mascles van continuar l’ofici del pare, i
van regentar els dos molins del curs del rec.
En Joaquim Tarrés i Pineda va ser l’hereu del molí
de l’Armentera, que restà en la família fins aproximadament l’any 1965, en què es va vendre.
El fill gran, en Jaume Tarrés i Pineda, es va fer càrrec del molí de l’Arbre Sec.
Joan Ramon Inglada
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Els comuns
L’Armentera, el nostre poble,
gairebé segur que deu l’origen
del seu nom al fet que aquestes
terres, de sempre molt riques
en pastures, nodrien ramats de
bous i cavalls, que s’anomenaven arments i, els pastors que
se’n cuidaven, armenters.
D’altra banda, però, sorgí i prengué volada una altra versió basada en el fet que les dues primeres síl·labes, arman, podien
referir-se a arma, i els que així
ho creien al·legaven que, per
la circumstància d’estar situat
el poble en un pas estratègic al
costat dret del riu Fluvià, des de
molt antic hi havia hagut gent
armada de vigilància a fi de controlar els qui travessaven el riu
en un o altre sentit. I afirmaven
que segurament el possible castell situat a la plaça de l’Església
i del qual no en queda cap vestigi també feia el mateix servei.
Els partidaris d’aquesta opinió
la reblaven amb l’adducció que
l’escut de l’Armentera presenta
una arma blanca en posició vertical enmig de dos brots d’olivera entrellaçats, i ells escrivien
l’Armantera.
Endinsem-nos en un altre temps.
De la vasta planúria de terres
baixes d’aquest nostre paratge,
el riu Fluvià n’havia estat sempre l’amo i senyor. Pertot tenia
passos i via lliure per conduir
les seves aigües al mar, i arreu fluïen fonts, que se’n deien
ullals, que ajudaven a mantenir
aiguamoixos permanents. Al-

guns d’aquests terrenys no tenien amo i, amb el pas del temps,
quedaren de propietat municipal amb el nom de comuns, i de
mica en mica, començant pels
llocs més alts, s’anaren treballant. Unes 70 vessanes de terres comunes estaven situades a
la riba esquerra del riu Vell; començaven al molí fins arribar a
l’indret on desembocava l’Agulla al mateix riu. L’Ajuntament les
tenia arrendades a gent de l’Armentera, informació que consta
documentada amb noms i quantitats que pagava cada un. Bona
part de l’any eren aiguamoixos i
només es podien treballar a l’estiu. L’any 1964 el consistori municipal les va vendre i ara són
afegides a la propietat dels Caramany. Però ben aviat aquesta
operació va propiciar l’aparició
d’una altra qüestió. Vingueren
unes maquinasses de l’Estat
que, amb el pretext de sanejarlo, van obrir un rec al mig del riu
Vell, que era tot de l’Armentera.
Mai no s’ha sabut el perquè,
però el cert és que la meitat del
riu Vell que va quedar a la banda
dels Caramany també és incorporada a les seves terres, sense
cap reclamació ni protesta de
les autoritats armenterenques
del moment.
Més comuns. Seguint el camí rural que arrenca a can Torrent del
Mas i que marca la línia divisòria
entre els termes municipals de
l’Armentera i Ventalló, s’arriba
fins al rec de l’Agulla a la seva
part alta, i entre aquest i el Madral, que es troba uns 400 metres

més enllà, hi ha 54 vessanes de
terreny conegudes com les feixes dels Prats. Un consistori va
acordar repartir-les i cedir-les
gratuïtament en propietat a totes
aquelles persones que tinguessin casa pròpia al poble, encara que fossin forasteres i no hi
residissin. En el cens municipal
n’hi figuraven 72 i, per tant, van
dividir el tros en 72 parts (64 de
llargues i 8 de curtes, aquestes
als captirots), totes i cadascuna
d’igual superfície, ¾ de vessana,
o sigui, 1640 metres quadrats.
Aproximadament, tenien unes
mides de 330 metres de llargada
per 5 d’amplada.
No es pot precisar en quin temps
es féu aquesta operació ni tampoc qui era l’alcalde, però sí que
fou amb anterioritat al 1857, puix
que en aquest any un avantpassat de la meva família, Joan Ros
i Estraguès, va comprar la casa
del carrer de la Mar en la qual
encara vivim i no va tocar-li cap
bocí de terra.
Una anècdota. Totes les feixes
apuntaven a l’est, o sigui, estaven encarades al mar, i hom
quan hi treballava havia de filar
molt prim per no ficar-se a la feixa del veí, de tan estretes com
eren. En una ocasió un xicot, per
enregar la llaurada, va prendre
per contrasenyal un pal que va
resultar ser d’una barca i, com
que es movia, tot seguint el pal
i marxant de gairell va travessar
cinc o sis feixes.
Més comuns. Si tornem a resse-
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guir el mateix camí que mena a
les feixes anteriors en direcció
sud, tindrem sempre el terme
de l’Armentera a mà esquerra i
el de Ventalló a la dreta, però a
l’indret conegut per les Vernes
l’Armentera posseïa una hectàrea de terreny a la part dreta
enclosa entre les terres de Ventalló.
Un noble, el marqués de Xammar, que vivia a Barcelona, posseïa moltes terres i masos al
nostre poble i altres llocs. Venia
ací regularment almenys dues
vegades a l’any, per arranjar
assumptes o cobrar arrendaments, i cada visita era un esdeveniment com si fos una festa.
Informat l’Ajuntament del dia i
l’hora de l’arribada del senyor,
es desplaçava en ple al cap de

terme del Pedró a la carretera de
Montiró per rebre’l amb tots els
honors. En una d’aquestes ocasions el marqués va obsequiar
l’alcalde amb un bastó o vara de
comandament. Com regraciarli tan amable gest? Vés per on,
acordaren regalar-li l’hectàrea
comuna, precisament a ell, que
n’era propietari de tants milers.
Aquest camp i, fins i tot, el paratge sempre més s’ha conegut
com la Porra, per perpetuar el
record de la brillant operació.

I ara, que sapiguem, només ens
queda una esllanguida feixeta al
costat de la carretera del Molí,
un minso trosset a l’entrada del
camí de la Sabatera i tota la llarga peça del riu Vell que ha quedat del costat de l’Armentera
des del molí fins al mas Ballet.

Una altra llengua de terra comuna situada als Fluvianets, enclosa entre les cases que miraven
a tramuntana i la carretera i que
servia de mota protectora de les
escomeses del riu Fluvià, fou
venuda als veïns que hi afrontaven, la dècada del 1950.

Pere Ros

Entre uns i altres, l’Armentera
s’ha quedat força despullada
dels comuns, però, això sí, per
als més pobres ni un terròs! Que
Déu els empari!

Modest Frigolé

Ctra. Roses 5 - 17472 L’ARMENTERA (Girona)
Tel. 972 520 148 - Mòbil 636 432 561
www.rusticsantacristina.com
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Cafeteria Casanovas Berenguer, “Lina”
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El darrer quart del segle XIX, la
família Casanovas de l’Armentera s’engrandia amb l’arribada
de dotze germans. Un d’aquests,
en Quimet, quan només tenia 17
anys i sense un duro, alçà volada vers l’aventura americana i
aterrà a Puerto Rico. Treballador
i decidit, no va costar-li gaire obtenir treball, i amb alguns diners
estalviats tornà a la terra catalana per casar-se amb Francesca
Berenguer, que l’esperava.
L’any 1918 neix la seva filla Caterina, “Lina”, a Fajardo (Puerto

Rico), i al cap de quatre anys
mor la mare. Viu a Guantánamo (Cuba) i poc desprès a Nova
York, on es trasllada per perfeccionar l’anglès.
Torna a Catalunya poc abans de
la guerra civil per no sortir-ne
mai més. El 1948 es casa amb en
Joan Bal i s’instal·len a Argentona, on ella, vídua, encara viu.
La Lina, descendent directa
d’arrels armenterenques, no ha
deixat mai de mantenir estretes
relacions amb sa cosina, Pepita

Casanovas, la qual ens ha proporcionat tota la informació familiar i també ha fet conèixer la personalitat i l’extensa obra d’una
poetessa excepcional, d’inspiració inesgotable, plasmada en uns
quants llibres. Llegir-los encomana placidesa i benestar. És com
retrobar-se amb una vella amiga
durant llarg temps absent.
Ens plau presentar una composició que, com veurem, conté
una forta aroma armenterenca.
Gràcies Lina.

Dolça terra
Armentera airosa, poble del meu pare!
Pètal de rosella, perla de la tiara
de ciutats i viles que fan l’Empordà;
terres on l’espiga punteja sardanes
quan s’aquieta l’aire de les tramuntanes
i a la mar les barques surten a pescar.
Beneïda terra de la meva mare!
Brot de farigola, menta i atzavara,
Caldes, la xamosa nina del Vallès!
Vila de fagedes, cims i torrenteres;
generosa terra, dolça de cireres;
enyorada terra que no ha vist mai més!
Dos poblets de la gran Catalunya!
Dues llàgrimes dins el meu cor,...
quan l’encís del capvespre m’allunya
pels viaranys sensitius del record.
Ma infantesa vetllà la palmera;...
dida negra el meu somni bressà;
tinc la carn una mica estrangera
però el cor cent per cent català!
Dolça terra dels pares i els avis!
Fes-me digna de tu sempre més!

Que el somriure no em fugi dels llavis;
que no em cegui l’afany de diners.
Fes-me humil com el cuc i la guatlla;
deixa’m net de rancors l’esperit,
i una mica marcida l’espatlla
per l’Amor i el treball i el neguit.
Un niuet i una rosa boscana
siguin sempre el meu somni d’infant;
fes que dansi amb la teva sardana!
Fes que plori amb el teu Emigrant.
Que no em deixi fermar més cadenes
que les cintes del teu lligabosc;
que no em temptin palaus ni sirenes...
Sóc ocell de planúria i de bosc!
Beneïda dolça terra dels meus avis!
Que algú quan jo em mori, me n’ompli les mans,
per sentir-la meva i amb immòbils llavis
dir-li com l’estimen tots els catalans!
Caterina Casanovas i Berenguer
Argentona

65
desembre 2007

...........................................................................................................

Racó de l’art

Exposició d’aquarel·les de Dolors
García Cadarso

Una de les aquarel·les exposades.

L’artista jonquerenca Dolors García Cadarso va exposar, del 9 de
novembre fins al 8 de desembre,
a la Sala Nova de l’Armentera, la
mostra “Aquarel·la... tan sols”.
L’exposició va constar de 15
obres amb un contingut variat
de retrats, detalls de natura, etc.
que, en el seu conjunt, configuren un esplèndid mosaic de color, sentiment i tècnica.
Dolors García, vinculada a l’Ar-

Un primer pla d’una de les obres de la galeria.

mentera des de fa ja molts anys,
on té una casa, fa molt temps
que es dedica a la modalitat
pictòrica de l’aquarel·la, sense
oblidar una altra tècnica que
l’apassiona: el dibuix.
Havia dibuixat des de petita. Més
tard, es va aficionar a la pintura a
l’oli per, finalment, tornar al dibuix i
a l’aquarel·la. “Primer vaig aprendre a barrejar colors i, sobretot, a
mirar en l’Acadèmia Aurea de Figueres. Després, el mestre Pepe

Martínez Lozano em va ensenyar
a sentir...”, ens confirma.
Dolors García aporta el seu
granet de sorra per reivindicar
l’aquarel·la com una tècnica
que, malauradament, està considerada, per a molts, com a menor, sense tenir en compte que,
de ben segur, és la més delicada
i més difícil de resoldre.
Carles B. Gorbs

La reconeguda pintora, vinculada a l’Armentera, Roser Romero Jorques va morir el dia 21 de novembre de
2007, a l’edat de 74 anys. Artista de vocació, ha deixat una àmplia obra de la qual planyerem la mancança.

RESTAURANT L’AIGUA
CUINA EMPORDANESA
Menú enter Setmanal
Obert tot l’any
Paratge Camp del Molí, sn
17472 l’Armentera
Alt Empordà - Girona
+34 669 990 985
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Visites comentades a les pintures
murals de la capella dels Dolors
El dia 14 d’octubre, i com un dels
actes de la Fira de la Poma, vàrem organitzar una sèrie de visites comentades a les pintures
murals de Joan Carles Panyó a
la capella dels Dolors de la parroquial de Sant Martí per donar
a conèixer al públic en general
la seva restauració recent.
Com que amb l’expressió oral no
es pot transmetre tot el que es
voldria i més si un no és professional del tema, hem decidit publicar el guió escrit que es va fer
amb motiu de les visites guiades.
Això també permetrà fer arribar la
informació a la gent que no va poder assistir-hi i completar l’article
de l’any passat amb els resultats
de la investigació dels dos beneficis eclesiàstics localitzats, que
són el motiu principal de l’existència de la capella dels Dolors.
Guió visita comentada
Bon dia, em dic Francesc Burgas
i Carbó i, com alguns de vostès
ja saben, sóc el gendre petit de
can Pey.
Des de fa uns dos anys recopilo
informació i investigo la capella
dels Dolors, amb les seves pintures murals. Espero que aquesta estona que estarem aquí s’ho
passin tan bé com jo m’ho he
passat fent aquesta feina.

L’Ajuntament i la Parròquia han
cregut oportú incloure dintre
dels actes de la Fira de la Poma
aquestes visites comentades
per donar a conèixer a la gent
del poble i de fora la restauració
recent de les pintures murals
de la capella. La restauració va
començar pels volts de la festa
de Sant Martí de l’any passat,
a principis de novembre, i es
varen acabar a finals de gener
d’enguany. Es varen inaugurar
oficialment el dia 24 de juliol,
dia de la festa de Santa Cristina. Han costat quasi 44.000 €
(7.300.000 PTA).
En la mitja hora que durarà aproximadament la visita comentarem:
Aspectes generals de la capella
dels Dolors.
L’autor: Joan Carles Panyó i Fi-

garó.
El patrocinador: Joan Juny i Hugas.
Els promotors: els frares servites d’Empúries.
I per acabar farem una breu
descripció de les pintures laterals i podran fer preguntes si els
ha quedat algun dubte.
Aspectes generals de la capella
dels Dolors
El que tenen davant seu és només una part del que ens queda
de la capella dels Dolors, que no
és poc: unes magnífiques pintures murals.
Com poden veure en aquesta
fotografia antiga, a la seva dreta
hi ha l’altar projectat també per
Joan Carles Panyó en la seva
vessant d’arquitecte decorador,
molt semblant al monument de
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Setmana Santa i al retaule major de l’església de Nostre Senyora del Tura d’Olot: columnes
corínties damunt d’estil·lòbats a
mitja alçada, trofeus guerrers,
figures al·legòriques, àngels,
gerros, volada desmesurada de
les cornises i amb una gran estela central.
A la part central de l’altar, un
Crist de talla de l’escultor Barnoia presidia una pintura sobre
fusta amb figures de la Verge i
Sant Joan amb una panoràmica
de Jerusalem al fons.
El dia 24 de juliol a la tarda els
milicians del comitè antifeixista
de l’Armentera varen entrar l’església i varen destruir l’altar major, els laterals, i cremaren els
bancs, segons el treball d’Ignasi
Torrent, de Saldet.
La capella dels Dolors, amb tota
seguretat, estava enllestida el
14 de gener de l’any 1801, ja que
coneixem una factura d’aquesta
data.
Aquesta mateixa factura dóna
el valor que varen costar: 854
lliures, 6 sous i 3 diners. Algú
em sabria dir aproximadament
a quantes pessetes equivaldrien
aquestes lliures? Serien aproximadament uns 6.300.000 milions
de les antigues pessetes (segons una aproximació feta pel
Dr. Albert Compte, de Castelló
d’Empúries). Aquest preu incloïa les pintures murals, l’altar fet
per l’escultor Barnoia, el daurat i
jaspiat fet per en Costa. Faltaven
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els rebuts del fuster i la fusta de
l’escala del monument.
Quant a la tècnica pictòrica, podem afirmar que es tracta d’una
combinació de fresc i sec. Quan
tenim el mur com a suport hi ha
aquestes dues possibilitats: sec
vol dir pintar sobre una superfície ja seca prèviament; fresc,
com el seu nom indica, consisteix a pintar sobre una preparació fresca de calç acabada
d’estendre, la qual en endurir-se
fixa els colors d’una manera sòlida i ferma.
Un morter ben aplicat manté un
grau d’humitat ideal durant aproximadament 4 o 5 hores. Aleshores, s’havia de saber sobre quina
superfície es podia estendre el
morter i pintar. Això provoca en les
pintures unes zones d’interrupció
que, en el nostre cas, es poden
veure perfectament i confirmen
que es varen pintar al fresc.
L’autor:
Joan Carles Panyó i Figaró
Joan Carles Panyó i Figaró va
néixer a Mataró l’any 1755 i va
morir a Olot l’any 1840.
Es va formar a Barcelona en l’ofici de daurador, però ho va alternar amb classes de dibuix i pintura a l’acadèmia dels germans
Tramulles i més tard a l’Escola de
Dibuix establerta per la Junta de
Comerç. Els germans Tramulles
tenien un gran renom a la Barcelona de mitjans de segle XVIII
i, a més, eren deixebles d’Antoni
Viladomat, amb tota seguretat el
pintor amb millor fortuna crítica

de la Catalunya del XVIII.
Va anar a Olot per ocupar la plaça de primer director de l’Escola
de Dibuix, apadrinat pel director
de l’Escola de Dibuix de Barcelona, Pascual Pere Moles, i el
bisbe de la Diòcesi de Girona,
Tomàs de Lorenzana.
A part de la docència a l’Escola
de Dibuix, també acceptava encàrrecs de particulars i per obres
sumptuàries. Va decorar les cases de famílies benestants de la
ciutat d’Olot com can Bolós, can
Trinxeria o la pairalia del Noguer
de Segueró. També va decorar i
pintar l’interior de les esglésies
de Sant Esteve i del Tura.
El patrocinador:
Joan Juny i Hugas
Joan Juny i Hugas va ser pagès
en un principi i més endavant un
negociant acabalat, en el marc
d’un segle XVIII a Catalunya i
per extensió a l’Empordà amb
un fort creixement econòmic i
demogràfic.
Aquest creixement va ser propiciat per la pau amb França (en contrast amb el segle anterior) i per la
posada de terres en conreu amb
la dessecació de closes i estanys.
A través de documents antics
sabem que va néixer a Montiró,
que es va casar tres vegades en
enviudar i que va tenir tres cases: una al carrer del Mar; l’altra
al carrer Església al costat de ca
l’Alfred, amb el seu nom gravat
en la pedra de la llinda del balcó
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amb data de 1771; i una altra al
carrer de l’Arn.
Apareix en una llista (juntament
amb altres persones) l’any 1836,
en la qual ocupa la primera posició com a contribuent en el seu
lloc de residència, amb dos beneficis eclesiàstics de l’any 1800
amb un valor de 7.109 lliures (uns
53.000.000 de pessetes).
Què és un benefici eclesiàstic?
Definirem un benefici eclesiàstic
com a institució jurídica feta per
l’autoritat eclesiàstica formada
per un ofici espiritual que dóna
a qui l’exerceix el dret de rebre
una renda annexa a un càrrec
eclesiàstic. Era de caràcter vitalici durant l’antic règim. Aquesta
renda, en el nostre cas, provenia
d’un censal.
Que és un censal? Era un préstec de diners que es camuflava,
com la compra d’un dret a cobrar la pensió anual.
El fet de fer celebrar oficis religiosos denotava tenir un cert
nivell social. Això conduïa a
sol·licitar serveis religiosos i, si
aquest tenien un caràcter periòdic, implicava un pagament anual que es podia capitalitzar. És a
dir, pagar d’una sola vegada un
capital que invertit d’una manera determinada proporcionés la
renda necessària per celebrar la
funció religiosa. D’aquesta manera, un altre individu, a canvi
del capital aportat pel fundador,
pagués un interès que equivalgués a la quantitat necessària
per celebrar el servei.

D’altra banda, la institució eclesiàstica era una de les fórmules
que a l’antic règim tenien les
classes dominants per col·locar
els fills segons. S’estalviaven de
pagar la legítima dels fills capellans mitjançant la fundació de
beneficis i la disminució de la degradació d’aquest fill en impedir
que tinguessin descendència.
Per entendre en què consisteix
la fundació de dos beneficis deixats en forma de censal ho explicarem d’una manera pràctica,
tal i com va passar.
Joan Juny i Hugas va fundar dos
beneficis eclesiàstics: un per a
ell i l’altre per a la seva segona
esposa, Magdalena Albertí. Va
fer el contracte amb l’església i
va deixar a censal la quantitat de
7.109 lliures a Salvador Saliner,
llaurador de l’Armentera. Amb
els interessos anuals (3 %) que
generaven el capital deixat es
pagaven Roch Vila de Figueres i
Mateu Saliner (fill de Salvador)
les dues misses que cadascun
havia de dir a l’any per l’ànima
del fundador i la seva esposa.
Roch Vila i Mateu Saliner eren
estudiants de teologia moral, és
a dir, futurs capellans.
El beneficiat d’un benefici eclesiàstic solia tenir la seu en una
capella lateral de l’església.
Era freqüent que per a la dotació d’un benefici prèviament es
construís un altar i, de vegades,
una capella lateral que li fes
d’alberg, com en el nostre cas.

Els promotors: els frares servites d’Empúries
Els frares servites d’Empúries tenien el convent a tocar les ruïnes
de l’antiga ciutat grega. La comunitat va desaparèixer l’any 1835.
Aquest convent va influenciar
notablement els pobles dels voltants, i va fomentar en gran manera la devoció als Dolors de la
Mare de Déu. El sentiment religiós tenia un important pes específic en el tarannà de la societat
del set-cents.
Aquí, en la capella dels Dolors,
s’hi representa el cinquè dels set
dolors de la Verge: “Maria s’està
al peu de la Creu de Jesús”.
Descripció de les pintures
Oració a l’hort
Després de l’Últim Sopar i de
tornada cap a Betània, que és
on s’allotjaven Jesús i els deixebles, es varen aturar a l’hort
de Getsemaní. Va deixar els
apòstols a l’entrada de l’hort i
es va emportar amb ell en Pere
i els fills del Zebedeu (Jaume i
Joan).
Mentre Jesús prega, els deixebles dormen, fatigats per l’hora
i per haver sopat d’una manera
abundant i amb vi. Els va haver
de despertar fins a tres vegades.
Tots tres estan ben diferenciats:
en Pere es desperta sobresaltat,
en Jaume sembla que té un malson, i en Joan és l’únic que dorm
tranquil·lament.
Jesús prega amb un genoll a
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terra i les mans juntes una mica
enlairades, amb una gran angoixa, ja que intueix la seva mort.
Prega a Déu com al seu Pare i li
demana que l’alliberi de la mort
però que, malgrat tot, es faci la
seva voluntat.
L’evangelista Lluc introdueix la
figura de l’àngel que conforta
Jesús amb un calze en una mà
i la creu en l’altra. El calze és
una metàfora de la Passió: “Si
aquesta copa pot passar sense
que jo hi vegi”.
Coronació d’espines
Aquesta escena es va produir
en una pausa del judici de Pilat,
dintre del Pretori o seu del governador romà, on els soldats
romans havien portat Jesús.
Davant l’afirmació de Jesús de
ser el rei dels jueus, aquest és
despullat i és vestit amb una
peça de roba de color porpra o
escarlata, pròpia de persones
de la nissaga reial, i per diadema
reial li trenen i col·loquen una
corona d’espines de Judea amb
l’ajut d’uns bastonets llargs.
El varen fer seure en un trona
baixa i amb una canya a la mà
a manera de ceptre, i els soldats

romans cridaven “Salve al rei
dels jueus” mentre l’escopien i
el bufetejaven.
Com a espectador tenim Caifàs, el gran sacerdot del temple,
mentre que un soldat romà li diu
alguna cosa a l’orella.
Tot això dura fins que Pilat el
torna a cridar per reprendre el
judici i dictar sentència.
Flagel·lació
Acabat el judici, Pilat es renta
les mans i entrega Jesús perquè
sigui flagel·lat al pati empedrat
davant del pretori i crucificat.
Crucifixió i flagel·lació normalment anaven unides. Els efectes
de la flagel·lació eren terribles,
perquè feien saltar la carn fins
als ossos.
Els botxins són dos que rivalitzen en brutalitat. Un d’ells té un
fuet amb tires de cuir amb boles
de plom amb punxes i l’altre un
feix de vares.
Jesucrist està estacat en una
columna baixa i gruixuda, que
és la típica del barroc de la Contrareforma.

En definitiva, el principal motiu
dels nostres esforços és donar
a conèixer aquesta obra d’art i
els seus protagonistes, i intentar
posar-la en el lloc que li correspon atesa la seva gran vàlua artística.
Francesc Burgas Carbó

RESTAURANT

PERRUQUERIA
Horari: Dimarts a divendres,
de 9 a 13 i de 15 a 19 h.
Dissabtes de 9 a 19 h.
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Conclusió
Estem davant l’obra del més
gran muralista i decorador de
l’època, però alhora el més gran
desconegut de la pintura catalana en una època de transició
entre dos segles.

Jesús amb la creu
En aquesta escena es represen-

CABELL D’OR

C. Francesc Macià, 26
Tel. 972 25 69 72

ta la portada de la creu de Jesús
cap al Gòlgota o turonet de les
crucifixions amb l’ajut de Simó
el Cirineu, que passava casualment per allà i va ser obligat a
ajudar Jesús.
La comitiva va custodiada per
cinc soldats romans (la unitat
mínima), ja que Pilat no temia
un cop de mà dels seguidors de
Jesús; també hi ha el portador i,
davant, un herald romà amb la
tuba romana i l’estendard.

17480 ROSES

L’ARBRE
SEC
Ctra. Figueres - La Bisbal,3
17473 VENTALLÓ (Girona)
Tel. 972 793 239
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Les paraules de l’Armentera
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Ara que em lleu, començaré a
escriure la col·laboració que em
vàreu demanar per al número
d’El Carbassó d’enguany.
I ho he fet amb una de les paraules o grups de paraules que
la meva sogra Dolors, molt de
tant en tant, deixa anar. “Què ha
dit?”, pregunto; i ella immediatament ho repeteix i intenta definir
les seves paraules.
Testimonis de la meva perplexitat, en Jaume i l’Elena riuen per
sota el nas, ja que encara que
no les facin servir en un moment
o altre les han sentides.
Aleshores jo dic: “Una altra per
apuntar a la llista”; i, d’aquesta
manera..., ja en tenim més de
quaranta.
Més amunt he parlat de la meva
perplexitat i sorpresa en escoltar un mot o mots que no havia
sentit mai, encara que jo sigui
una persona catalanoparlant, de
pares, avis, besavis i més enrere
de Figueres i proximitats. A més,
per part de mare la meva família
eren pagesos de Vila-sacra originaris de Vilatenim i Vilabertran
de tota la vida. Ho dic perquè
dedueixo que en l’àmbit rural es
fan servir o perduren paraules

que en un àmbit urbà es perden
per desús. Però dels meus avis
jo no n’havia sentit dir, d’aquestes paraules, ni en les nombroses estades a casa seva, ni en
les seves visites a casa nostre a
Figueres.
Paraules que la meva dona,
l’Elena, ha definit com a paraules de can Blasi, del carrer Nou,
casa de la qual prové la meva
sogra Dolors. “Aquelles d’un altre temps”, diu.
I el que referma la seva teoria
sobre aquesta definició és que
al meu sogre Salvador, que en
pau descansi, no li vaig sentir
dir mai cap d’aquestes paraules
(amb una excepció que confirma la regla).
Cal deixar clar que la meva fal·
lera apuntadora és anterior a
l’aparició a la Televisió de Catalunya, a TV3, del programa Caçadors de paraules dirigit per Roger
de Gràcia. Segons la meva modesta opinió, va ser un programa
una mica descafeïnat, malgrat el
seu gran èxit d’audiència. En Roger m’agradava més quan feia el
paper de Mindundi, l’ajudant de
l’altre Ferran Adrià de Polònia.
Per cert, “mindundi” és també

una paraula d’aquestes en perill d’extinció, que s’ha recuperat gràcies a aquest programa i
que vol dir “persona que és un
ningú”. Tant se val el meu parer,
qualsevol programació que tracti
temes culturals d’aquest tipus,
sigui benvinguda.
Més seriosa i acurada em sembla la iniciativa de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
anomenada “Apadrina una paraula”, impulsada precisament
per recuperar de l’oblit paraules que no es fan servir. Hi han
participat 22.000 persones de
69 països, que han apadrinat
més d’11.000 paraules oblidades
(4.000 en català i 7.000 en castellà), des del 30 de març al 21
d’abril de 2007.
Després, el recull d’aquestes
paraules i el seu significat es
van publicar en una pàgina web
anomenada Reserva de paraules (www.reservadeparaules.
com/index.html).
Segons el lloc web, Reserva de
Paraules vol ser un lloc per compartir el patrimoni verbal i la memòria emocional que s’hi associa,
de cadascun de nosaltres, per
gaudir de la llengua descobrint algunes de les seves riqueses igno-
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Racó de les paraules
rades i, en definitiva, contribuir al
fet que l’ús que fem de la llengua
sigui més ric i expressiu.
Mentre ha durat el procés d’apadrinament de paraules, també hi
han participat personatges il·
lustres de la cultura, la política i
la societat catalana. De tots ells,
he trobat fantàstic el comentari
de Josep M. Benet i Jornet, escriptor, que ha triat la paraula:
“llevar-se”. “Per les següents
raons: Treure del llit. Jo no apadrinaria cap paraula especialment estranya, m’acontentaria
amb apadrinar, i salvar!, alguna
d’aquestes tantes paraules que
suposadament són completament vives però que en realitat
estan desapareixent de manera radical. Són paraules com a
part de llevar-se també ‘aclucar’. Avui dia ningú no es lleva
del llit i ningú no acluca els ulls.
Tothom s’aixeca del llit i tothom
tanca els ulls. L’empobriment de
la nostra parla avança ràpid i de
forma, sembla, inevitada.”
A continuació, transcriuré totes
les paraules recollides durant
aquest temps, per deixar elaborada una “Reserva de paraules”
de l’Armentera i altres.
Pernabatre: Fer anar malament.
Acatuada: Abrigada.
Remirgolat: Sec, denerit.
Remiolar: Degotar.
Ara que et lleu: Ara que tens
temps.
Màrfega: Matalàs fet de pallofes. Persona que jeu tot el dia.
Fer el poltró: Fer el mandra.
Esquerquillar: Fer moure (per
exemple: esquerquillar el foc).
Espavilar-se.
Morfullar: Trepitjar.
Escotorit /escotorida: Espavilat
/espavilada (pronunciat “escuturit”).
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Grillejar: Badar.
Trotxar: Bullir.
Dispensa: Nespro.
Estamenya: Escampament.
Fer un dia cluc: Fer un dia núvol.
Bilorda: Escombraries.
Caua: Ocell negre (per exemple:
estàs morena com una caua).
Atuells: Estri còncau per contenir alguna cosa.
A cremadent: De pressa (per
exemple: menjar a cremadent).
Estifellada: Oberta, rebentada
(per exemple: croqueta estifellada).
Brescar: Posar-se els dits al nas
(escoltada d’en Salvador).
Bassi: Recipient per posar menjar als porcs.
Clovellut: Que no es desfà.
Llecaia: Cop de pal (escoltada
de Robert Oliva, de Maçanet de
Cabrenys).
Bardella: Porta d’una tanca (escoltada de Robert Oliva, de Maçanet de Cabrenys).
Tot d’una pallada: Tot de cop.
Xarpallera, xarpaller: Ample.
Enramallada: Ple de coses.
Em deixeu en l’escapça: Em deixeu a mitges.
Anar a sant fangasos: Estar tip,
no acabar-se el plat.
Collotge: Conversa.
Xerinoles: Com farinetes.
Envidriar: Posar-ho tot junt amb
llimona i canyella perquè en
coure no es desfaci.
Botiró: “Tècnica de pesca consistent en lligar una llinya a una
canya curta i per esquer una
bola de plom foradada i abrigada d’un enfilall de cucs terrers
que es tiren a fons d’aigua sobre
el fang. Les anguiles, al sentir la
ferum, surten del llot i peguen
mossegada als rosaris de cucs,
trobant-se momentàniament enclavades amb llurs punxegudes
incisives. Al sentir l’estrebada,
es tira lo botiró de pressa. Con-

té sovint un penjoll de fins dues
i tres anguiles, que al caure
d’allà del marge es desclaven
anguilejant per a tornar-se’n a
l’aigua. Per evitar-ho, es tiren
dins un paraigua obert girat que
el pescador té a vora seva, i així
no poden fugir”. (Escoltada de
l’oncle Josep i d’en Marcus, els
boscatans).
Definició extreta de la novel·
la L’hereu Noradell, de Carles
Bosch de la Trinxeria, publicada
l’any 1889. Aquesta obra està
curulla de paraules en desús.
Llinya: Cordillet .
Ansat: Pot (escoltada de Josep,
“el nyerro”).
Xarraït: Sec. Mancat d’humitat
(escoltada de Josep, “el nyerro”).
Nyerro: Denominació que reben
els veïns de les Planes d’Hostoles. De la mateixa manera, els
armenterencs són carbassons i
els santperencs nega-sants.
Senyores: Crispetes.
Mixeu/a: Persona que li agrada
beure.
Barca vella, bony i forat: Expressió que sol dir una persona
d’edat fent referència a les seves xacres (també la diu la Ramoneta del supermercat).
No n’hi ha ni per pondre ni per
cuar: No n’hi ha prou.
No és ni tu, ni vós: Referència
a una persona sense personalitat i poc senderi (per exemple:
aquest noi no és ni tu ni vós).
Pot ser que alguna persona pensi:
“però què diu aquest noi?, si són
paraules que sempre s’han dit!”.
Sí, d’acord, però estic segur que
sempre hi haurà algú com jo que
no les ha sentides mai i, si més
no, encara que es diguin també
quedaran escrites, ja que això és
més difícil de trobar.
Francesc Burgas Carbó

.

Gastronomia
MENUTS

POMES DE RELLENO
(pomes farcides)
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Ingredients (per a quatre persones):
•
•
•
•

Per al sofregit:
Una ceba grossa
Dos grans d’all
1 quilo de bolets, millor que siguin variats

Menuderies d’ànec i pollastre:
• Pedrers
• Cors
• Carcanades
• Colls
• Potes
• Ales
• Caps sense bec

Preparació:
Rossegeu les menuderies a la paella amb oli i deixeu-les a part. Després, feu el sofregit enrossint-lo
lentament. Un cop llest, barregeu-ho tot plegat en
una cassola i afegiu-hi aigua tèbia, sense acabar de
cobrir. Poseu la cassola al foc i, quan arrenqui el
bull, deixeu que vagi coent a foc lent fins que sigui
cuit.
Afegiu-hi els bolets ben escorreguts. Comproveu el
punt de sal i acabeu-ho de coure tot barrejat.
Es recomana que aquest plat es mengi després que
hagi reposat almenys un dia.
Nota: en lloc de bolets s’hi poden posar castanyes.
Recepta de l’àvia Maria.

Ingredients (per a quatre persones):
•
•
•
•
•
•
•

8 pomes ben netes sense pelar
Un generós grapat de pinyons
La pela d’una llimona
Un canonet de canyella
Dues o tres galetes Maria
Mantega
Sucre (1/4 de quilo)

Preparació:
Col·loqueu les pomes en una cassoleta en què càpiguen planes de costat. Poseu-hi aigua que les
cobreixi ben just. Afegiu-hi la pela de llimona i la
canyella i, perquè no s’esquerdin les pomes, una
culleradeta de sucre al damunt.
Deixeu la cassola amb el foc ben viu i, quan arrenqui
el bull, abaixeu el foc i mantingueu-ho fent xup-xup
unes quatre hores o més, com més millor, fins que
l’aigua quedi molt reduïda.
A part, poseu en una paella una cullerada grossa
de mantega, tot el sucre i un xic d’aigua. Remeneuho amb compte fins que, força reduït, quedi com un
caramel claret i, quan comenci a prendre color, aboqueu-ho sobre les pomes juntament amb els pinyons
i dues o tres galetes picades per espesseir al punt
exacte que el caramel no quedi fort.
No cal posar-ho en fred i, si es deixa reposar un dia,
o dos o tres, és molt més bo.
Nota: La poma més bona per fer aquesta recepta era la
capçada, que quasi no n’hi ha. Ara la que va millor és la
poma verd donzella.
Recepta de l’àvia Maria.
Joan Sampol
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Coneguem la natura

Plantes boscanes i medicinals
Poliol i sajolida,
farigola, romaní,
passionera beneïda,
camamilla al matí.
Nielles i caputxina
es liquen per al tossir,
l’herba prima per a l’orina,
cabell de panotxa fi.
Arrel de malví famosa,
cua de cavall, de riu
per als ulls, el pètal de rosa,
corretjola fa viu-viu.
El saüc, l’herba fetgera,
créixens, fruits del ginebró
la malaltia alleugera
i ens treu de gran aflicció.
El pètal del més blanc lliri
cura les llagues d’ahir,
la til·la calma el deliri,
la viola el cor fa eixir.
Digital o didalera
ens anima nostre cor,
mes usem-la sense fal·lera
perquè hi ha perill de mort.
Mandràgora de quimera,
ruda per al bon repòs
i l’herba escurçonera
treu les molèsties del cos.
Les arrels de la bardana
i sos fruits que ens punxaran,
tota la sang purifiquen
i la salut portaran.
Espígol, cua de rata,
llengua de bou, lligabosc,
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plantatge de bona mata,
ens donen calma i repòs.
Els lletsons i cosconilles
i els màstecs per amanir,
les càpsules de roselles
i els blets, herba de camí.
Els colitxos i la menta,
serves i atzeroles, la
marialluïsa per al ventre,
regalèssia en mastegar.
Els miraminyons ben dolços
com cireretes d’arboç,
el fonoll, junt amb els gínjols,
madures nesples del bosc.
La reïna i l’escorça
amb pinassa, brot de pi
junt amb la llavor de la puça
i fina grana de lli.
El secret ens alleugera,
com la flor del panical,
la salut ens recupera
lliurant-nos de tot el mal.
La garrofa amb sa farina,
el trèvol, l’herba de pou,
la móra i la tarongina
ens daran sempre consol.
L’ordi perlat ens rebaixa,
flor sanguinària ens fa bé
i l’ungüent de carabassa
és bo, com de roca el te.
La ginesta i l’ortiga,
brots d’esbarzer del tancat,
i de moro, dolça figa,
matafaluga al cuinat.

La centaura, estepa blanca,
marduix bord i salsifí,
la pimpinella i borratxa
i la flor del gessamí.
La cugula i panissola
arrel de gram i fanals,
bossa de pastor ben sola,
verdolaga cura els mals.
La falzia i capil·lera,
angelets com borrissol,
la ridorta i esperó
ravenisses, flor de col.
L’atzavara puja enlaire,
ses flors fan el ballarí,
i mitiga la quitxalla
quan els neix l’ullal més fi.
La flor del taronger doble,
llorer calma en el traspàs,
junt amb la melissa noble
ens dóna pau i compàs.
La sàlvia i la belladona,
el card i el pèsol d’olor,
amb l’àrnica i malva-rosa
ens treuen el mal humor.
I herbes del bosc, beneïdes,
curen sempre de tot mal
i les que sou escollides
heu tingut fama immortal.
Nostra flora catalana
és un gran tresor pertot,
ara ens ofereix, galana,
de ses branques formós brot.

.

Parròquia

“L’home que resava molt”
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Permeteu-me que comenci explicant una petita faula. Podríem
titular-la: “La faula de l’home que
resava molt”.
“Una vegada hi havia un home,
profundament creient, que pregava cada dia i tenia molta fe en
Déu. Vivia al costat d’un riu que,
si plovia molt, es desbordava.
Però ell deia sempre: ‘no passarà
res, jo prego sempre, demanaré
a Déu que em salvi i em salvarà’.
Un dia va començar a ploure molt
fort. Un veí que anava a la ciutat es
va aturar davant de casa seva per
dir-li que els meteoròlegs anunciaven pluges molt intenses i que el
riu podia inundar les vores.
L’home li respongué: ‘no tinc por de
res, pregaré a Déu que em salvi i
em salvarà’. Mentrestant, plovia.
Més tard, passaren uns amb una
barca pel riu i el cridaren: ‘vine
amb nosaltres, aquí hi ha perill’.
Ell els digué: ‘no em passarà res,
he pregat a Déu que em salvi i em
salvarà’.
Al cap d’unes hores, quan ja hi
havia aigua pertot arreu, sentí el
vol d’un helicòpter i un altaveu
que deia: ‘pugi al teulat, que el
recollirem’.
Ell cridà: ‘no tingueu por, sóc creient, he pregat a Déu que em salvi i em salvarà’.
Finalment, l’aigua pujà tan amunt
que el nostre home es va negar.
Arribà al Cel i quan fou davant de
Déu li digué: ‘Senyor, per què no
m’heu escoltat? Era creient i vaig

pregar amb fe perquè em salvéssiu. I no m’heu salvat’.
Llavors Déu se’l mirà i li digué:
‘Primer t’he enviat el veí, després
la barca, després t’he enviat un
helicòpter. Es pot saber què hi
fas aquí?’.”
A aquest bon home no li fallava
ni la fe, ni la pregària. Li fallava la
capacitat de veure els senyals de
Déu a la seva vida. No es va adonar de qui li havia enviat el veí, la
barca i l’helicòpter.
Aquest Nadal, davant l’infant Jesús, va bé que recordem aquest
petit conte. Perquè Ell és el gran
Senyal de Déu enmig nostre. Més
ben dit: És Déu mateix que es fa
com nosaltres.
Hem de saber pregar, certament,
hem de mantenir viva la nostra
fe, però també hem de saber

descobrir en la nostra vida els
senyals, les petjades de Déu, que
no sempre seran extraordinaris.
Molt sovint, en la infinita majoria
dels casos, les manifestacions
de Déu no són espectaculars.
Formen part de la nostra vida,
com aquell veí del conte.
La nit de Nadal és la nit dels pastors que entenen l’àngel i se’l
creuen, i es posen en camí. Però
també és la nit del rabadà, que no
es fia de ningú. Que no entén res.
Que no sap veure Déu en aquell
infant i que no entén els àngels.
És un bon moment per mirar atentament la pròpia vida i descobrirhi les petjades de Déu. Que segurament no seran espectaculars.
Ens arribaran, també a nosaltres,
com al veí del conte, amb les coses de cada dia.
mN. joAQuim GioL i AymericH
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Entreteniments
Refranys

Tots estem acostumats a dir o a sentir aquests refranys
i, potser, no en coneixem l’origen. N’he recollit uns
quants de Joan Amades. A veure què us semblen!
Caixa o faixa
S’utilitza per significar que hom emprèn una cosa
amb tota valentia i resolució i que es disposa a sofrir-ne tots els resultats i les conseqüències, per dures que siguin.
Aquesta frase històrica, la va pronunciar el general Prim a Barcelona en uns moments de lluita difícil, fent cara al repte que la revolució li llançava i
reptant-la ell també. Els molts desencerts comesos
per Espartero l’obligaren, l’any 1743, a abandonar
la regència, que exercia perquè la reina Isabel era
menor d’edat, la qual cosa donà lloc a la creació
d’un govern provisional, el qual prengué serioses
mesures per millorar el règim del país. Entre aquestes, s’hi va incloure el fet de declarar major d’edat
la reina i fer que ella mateixa regís en certa manera
els destins del país. Aquesta resolució va desplaure a una gran part del país i sobretot als catalans,
que no es van estar de manifestar-s’hi públicament
contraris. El govern, volent captar-se la simpatia de
Barcelona, cregué que el millor pas que podia fer
per intentar-ho era enviar a regir el principat el jove
Joan Prim, ple de glòria per les seves campanyes
sostingudes contra els facciosos, al qual nomenà
comandant general del Principat.
La figura del gran militar, envers el qual sentia el
nostre poble una gran veneració, va contenir de
moment la fúria. Però no fou suficient, i la simpatia
que fins aleshores sentien envers ell es convertí en
antipatia i rebuig. En passar un dia a cavall pel carrer de l’Argenteria, un home del poble digué cridant
perquè ho pogués sentir:
- El que vol aquest és la faixa!
Prim deturà el cavall i, encarant-se amb qui havia
parlat, respongué resoludament:
- Caixa o faixa i, si voleu guerra, guerra tindrem.
Amb la qual cosa volia dir que acceptava el repte i
que lluitaria fins a obtenir la caixa en la qual l’enterrarien o la faixa de general.
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Córrer la Seca, la Meca i la Vall d’Andorra
Se’n diu que ha corregut la Seca, la Meca i la Vall
d’Andorra d’una persona que ha seguit moltes terres, ha viatjat molt i no està segura enlloc. De vegades, però, la frase també té un sentit d’ironia; per
exemple, quan no creiem que hi hagi motiu per vantar-se d’haver corregut gaire.
El seu origen, segons sembla, està basat en un antic
costum religiós aràbic. L’Alcorà, llibre sagrat dels
musulmans −que respecten i consideren com el
codi diví promulgat per Mahoma−, prescriu que no
entrarà al cel dels seus fidels qui no hagi estat, almenys una vegada a la vida, a la Meca, la ciutat santa d’Aràbia. El compliment d’aquest deure dogmàtic
quan els moros envaïren la península Ibèrica oferia
les seves dificultats, per raó de la distància, als qui
es trobaven en aquesta banda del Mediterrani. Per
resoldre aquesta dificultat, el soldà va donar autorització perquè els fidels anessin a visitar la mesquita gran de Còrdova, anomenada Seca, i obtenir així
la mateixa gràcia que si anessin a la Meca.
Però amb això els moros més puritans no es donaren per satisfets: temien que amb la visita a la Seca
no complien prou bé el precepte de l’Alcorà i, pel
que pogués ser, aquests moros anaven en caravanes, amb idèntica devoció, a visitar el sepulcre de
Mahoma a Medina, la Casa Quadrada de la Meca,i
la Seca de Còrdova.
Més tard, s’hi afegí la Vall d’Andorra per la curiosa
coincidència d’haver-hi, a la petita República, dos
llocs que ostenten respectivament els noms de Seca
i Meca. El primer es troba prop de Sant Julià de Lòria, i és un antic castell, ja en ruïnes, dit la Seca;
el segon és un poblet que hi ha per sobre d’Ordino,
cap al nord, on hi havia hagut també un antic castell
que tenia el mateix nom, o sigui Meca. De manera
que sense sortir de la vall d’Andorra, travessant-la
només, es pot anar de la Seca a la Meca. D’aquí el
sentit irònic de la frase.
Esperar amb candeletes: esperar amb ànsia
Antigament era usada una candeleta per fixar el terme de duració de diferents afers. En les subhastes
era encesa una candeleta en començar i hom no-
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més podia fer ofertes mentre cremava. En els judicis
l’acusat només es podia defensar durant el temps
que cremava una candela i, un cop acabada, els
jutges dictaven sentència. La candeleta va, doncs,
associada a la idea de l’ansietat, de la inquietud per
conèixer una cosa de cabdal interès.
El diner fa bona olor, vingui d’on vingui
Es diuen aquestes paraules per aconsellar que hom
no senti escrúpol per l’origen del diner.
Aquest refrany és atribuït al rei Jaume I. Les conquestes de Mallorca i de València van arruïnar el
país, i el rei posà un tribut damunt de la latrina utilitzada per adob de la terra. El seu fill Pere es va
manifestar escrupolós pel tribut, que considerava
fastigós. Quan arribaren a les arques reials els primers diners procedents del nou impost, el rei Jaume
els olorà i els féu olorar al seu fill, i després digué
solemnement la frase, que ha restat proverbial.
Ésser de la màniga ampla: d’esperit liberal, tolerant
i transigent
Al·ludeix als frares confessors, molt menys exigents
que els capellans en les penitències, ja que absolien amb certa facilitat pecats que els sacerdots
repugnaven de perdonar. El poble deia que per les
amples mànigues dels hàbits dels frares passaven
moltes coses que no podien fer passar els capellans per l’estreta màniga de la sotana. Amb igual
sentit es diu: ésser del braç arromangat, per al·ludir
al costum d’arromangar-se els frares les mànigues
dels hàbits.
Treure faves d’olla
Equival a obtenir un bon profit, guany o benefici, així
com trobar una bona manera de viure, càrrec o prebenda que permeti viure sense maldecaps.
Té origen en els antics costums usats per elegir càrrecs públics i dignitats. Quan un gremi havia d’elegir
el seu conseller o representant a la Generalitat, per
a qualsevol altre càrrec o distinció, i també quan entre els consellers i diputats s’havien d’elegir càrrecs
i distincions, solia fer-se escrivint en paperets el
nom dels candidats, un per a cadascun, i posant-los
dintre d’un motlle de cera que tenia la forma d’una
fava i que així era anomenada. Aquestes faves eren
posades dintre d’una olla plena d’aigua. Qui no esta-

va interessat en l’elecció sortia al carrer i, deturant
el primer infant que passava, el feia entrar al lloc on
s’efectuava l’acte i li feia treure de dintre l’olla tantes
faves com persones havien de ser elegides. Aquestes eren obertes de seguida per treure’n el paperet
que contenien. Quedaven elegits els dels noms que
portaven els paperets de les faves que havien estat
tretes. Treure faves d’olla equival, doncs, pròpiament, a l’obtenció d’un càrrec públic amb el profit i
els avantatges que en reporta l’ostentació.
Aquest mateix costum ha donat lloc a la formació
d’altres curiosos i interessants proverbis com ésser
de l’olla, per significar que es forma part dels que
dirigeixen, manen. Ser faves comptades, per indicar
que una cosa és ben calculada i que no dóna lloc a
trampa ni engany. Ésser una olla de grills, per qualificar una reunió en què no hi ha acord, on tothom
crida sense entendre’s ningú.
El costum de servir-se de faves per elegir càrrecs
i dignitats no és pas exclusiu de Catalunya. Es troba també en altres països, entre els quals trobem
França, ja en temps molt reculats. Havia estat corrent en molts països cristians de celebrar el dia de
l’Epifania, una gran festa religiosa dintre del temple,
en la qual es figurava l’adoració dels tres reis al nen
Jesús. L’assistència en aquesta representació era
reduïda i només podia anar-hi una persona de cada
família. Era costum, en l’àpat d’aquest dia, de menjar pastissos, un dels quals contenia una fava dura
i seca; aquell a qui tocava el pastís amb la fava o la
part del pastís que la contenia quedava elegit com
a rei de la família i era designat per representar-la
en la festa religiosa. Una resta d’aquest costum ha
subsistit en els costums patriarcals dels vells barcelonins fins ben a les darreries del segle passat.
L’elegit era nomenat el rei de la fava. Cada vegada
que alçava el porró, a taula, tots els assistents havien de cridar: el rei beu! En trobar la fava, l’afortunat cridava: Fava! En aquest costum té origen, sens
dubte, la dita no poder dir ni fava, usada quan hom
no pot enraonar per cansament o per efecte d’una
emoció: la d’haver estat escollit per la sort per regnar familiarment durant unes hores.
Laura Quer
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Entreteniments
Endevinalles

Sopa de lletres

Nom de sis paratges dels camps de l’Armentera

Qui va poder menjar-se
el gall de la passió
Que era de ferro?
Quin és l’animal,
ho sabràs,
que menja i beu
amb el nas?

El fragment
Som i serem gent catalana / tant si
es vol com si no es vol, / que no hi ha
terra més ufana / sota la capa del sol!
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Qui és l’autor?
Títol de la sardana

????????????

L_ B_N_ P_RL_ _NN_BL_ _X _ D_GN_F_C_ L_S
P_RS_N_S _ _LS P_BL_S.
_L C_P S_R_, _L V_NTR_ PL_. _LS P_ _S C_L_
NTS. J_ _T P_TS R_ _R_ D_ T_TS _LS V_NTS.
Substituiu els punts per la vocal que hi correspongui
i podreu llegir un adagi popular.
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Sokució

Sopa de lletres
T
E
S
R
T
S E R U X I A B
A
L
E
R
A
R A G E R D E P
J
A
O
U
R
P
R
A

Vaga de vocals

...........................................................................................................

Àlbum de fotos

El Puig (Otilia Quer i Joaquim Portas).

Nota:
Aquesta secció només ha
d’anar si hi ha espai (que
sobrin pàgines)

Empúries (Caussa).

Santa Cristina l’any 1956 (Otilia Quer i Joaquim Portas).
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