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Horaris de serveis
Deixalleria
Dissabtes de 09:00 a 13:00 hores, excepte festius
Ajuntament
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10:00 a
13:30 hores. Dimarts de 16:00 a 19:00 hores
Dispensari
Metge, Daniel Carmona Guerrero
Dimarts:............................................................. 11:30 h
Dimecres: ......................................................... 09:00 h
Dijous: ............................................................... 09:00 h
Divendres: ........................................................ 11:30 h
Cal demanar visita amb antelació
Infermera, Maria Pilar Badia Puig
Dilluns: ...........................................de 13:00 a 14:00 h
Dimarts: ............................................d’11:30 a 13:30 h
Dimecres: ......................................de 09:00 a 11:00 h
Dijous: .............................................de 09:00 a 11:00 h
Divendres: ........................................d’11:30 a 14:00 h
Pediatria
Dimarts a les 9 hores
Analítiques
Dimecres i dijous a les 8 hores

El Carbassó celebra el
25è aniversari a tot color!
Un any més, hem dut a terme la tasca de tirar endavant el nostre
Carbassó, la revista que no para de créixer. Durant aquests mesos s’han complert algunes de les il·lusions i activitats que teníem
previstes.
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És ben segur que si continuem amb aquest ritme de col·laboració
per part de tothom no pot fracassar de cap manera. Com podreu
veure, hem fet un esforç més, editant-lo totalment en color, perquè celebrarem el 25 aniversari del seu naixement i creiem que
així tindrà molta més personalitat.
El mes de juliol de 1984 un grup de joves del nostre poble, ajudats desinteressadament per diferents entitats del municipi i per
l’Ajuntament, varen editar el núm. 0 del butlletí d’informació local,
posant-li per nom “El Carbassó”; van editar uns quants números
fins que es va deixar de publicar, com d’altres. Se li va donar continuïtat el 2005, que se’n varen fer dos exemplars, un el juliol i l’altre el desembre (núm. 1 i 2). El 2006 dues tirades més (núm. 3 i 4),
una el desembre del 2007 (núm. 5) i una altra el desembre del 2008
(núm. 6).
Es pot destacar, enmig de les tradicionals celebracions anuals,
la innovadora gran Rua de Carnaval, el Playback a favor de la
Marató de TV3 i la gran feina que està fent la flamant associació
cultural El Pont Nou, amb l’obra de teatre que ens varen oferir el
passat mes de novembre. No oblidem la dedicació de la Creu Roja
i els nostres donants de sang conjuntament amb el Casal d’avis i
els col·laboradors que anualment el dia de la Fira de la Poma fan
la col·lecta per a la lluita contra el càncer.
A tots vosaltres, i sense voler deixar de banda les altres entitats,
municipals o extramunicipals o simplement grups de veïns amb
ganes de fer coses o de col·laborar junts per al poble, moltes gràcies pel vostre esforç. Desitgem que per molts anys continuï així.
Bones Festes i un bon Any Nou.
L’Ajuntament
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Informació municipal
Activitats portades a terme i futurs projectes
de l’Ajuntament de l’Armentera durant l’any 2009
Acabat i asfaltatge
de diversos carrers
Acabat i asfaltatge del carrer Santa Cristina (UA-5),
el passatge de Santa Cristina, el carrer de les Baixures (100 metres, aproximadament), repassar el carrer del Clos i fer un vam abans d’arribar al pont de
ferro del carrer de la Mar.
Camí de les Baixures.

Carrer Santa Cristina.
Carrer del Clos.

Passatge de Santa Cristina.
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Vam del carrer de la Mar.

Informació municipal
Pista poliesportiva

Construcció d’una pista poliesportiva (pla Zapatero), amb perspectives de cobrir-la per etapes, això
vol dir que en la primera es construirien solament
els pilars i el sostre.
El 2010 l’Ajuntament disposarà de 150.000 € per
començar les obres. El problema és que s’ha de
fer el projecte general de tot l’edifici (100.000 €,
aproximadament, que s’hauran de buscar per un
altre costat).

Obres SAU-1
Aconseguir desencallar les obres del SAU-1 (urbanització Rubau Tarrés).

Soterrament de
les línies telefòniques

Cases del camp d’en Mateu Llinàs.

Soterrament de les línies telefòniques UA-8 (cases
del camp d’en Mateu Llinàs) i de la UA-3 (antic magatzem de les cebes), per aconseguir que Telefònica tregui els pals de la línia. Principalment un situat
en ple revolt del carrer Tramuntana i un altre en la
parcel·la d’un veí.
Gràcies a totes aquestes actuacions es posarà fi a
la suspensió de llicències d’obres d’alguns sectors
i es podrà recepcionar la urbanització SAU-1 i les
unitats d’actuació UA-1, UA-3, UA-5 i UA-8, i donar
llum verda a la construcció, que a causa de la crisi
prou falta que ens fa.

Antic magatzem de cebes.
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Informació municipal
Instal·lació d’una xarxa
general d’aigua potable

Instal·lació de wifi
a les Escoles Municipals

Instal·lació d’una xarxa general d’aigua potable per
a l’abast de les Escoles, Dispensari Metge, Ludoteca i altres dependències municipals, amb la qual
s’ha aconseguit anular les antigues canonades, que
estaven en molt mal estat.

Manteniment de les Escoles Municipals amb les
degudes reformes, ja que s’ha instal·lat el sistema
wifi en totes les aules per dur a terme el nou pla
d’ensenyament. Aquestes reformes han estat subvencionades pel Ministeri d’Educació.

Obres a la Llar d’Infants

Obres d’instal·lació de la xarxa general d’aigua a les Escoles.

Restauració del Pou Municipal
Restauració i acabat del Pou Municipal (cruïlla carrer Major amb el carrer de la Mar).
S’han començat les obres a la Llar d’Infants, que
esperem que estigui a punt per als nostres petits el
curs vinent.

Energies renovables
Es veu bé la construcció d’una planta de biogàs
(energies renovables o alternatives) per al reciclatge de purins i altres matèries com, per exemple, podria ser un futur compostatge casolà.
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Informació municipal
Reordenació de carrers
S’ha portat a terme la previsió de l’ordenació dels
números del carrer de la Mar. Alhora s’ha posat
nom a tres carrers:
Carrer de la Figuera, davant de la Pista i el Magatzem Municipal.
Travesser Víctor Català, del carrer de la Figuera al
carrer de Víctor Català.
Carrer del Corriol, des de l’antiga fleca Sancho al
carrer Major fins al carrer de la Mar.
Carrer del Corriol.

Carrer de la Mar.
Carrer de la Figuera.

Adequació del portal
de la minideixalleria
S’ha canviat i eixamplat el portal de la minideixalleria.
Aquest portal ha estat reciclat del que hi havia al final
del carrer de la Figuera, que no servia gairebé mai.

Travesser Víctor Català.
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Informació municipal
Reformes a l’Escorxador Municipal

Efectes de la crisi

S’ha aconseguit per a l’escorxador municipal una subvenció de la Diputació de Girona de 20.000 € per ferhi les reformes pertinents per a la bona conservació
d’aquest edifici municipal.

A causa de la crisi es mirarà de reduir despeses de les
festes majors, espectacles, diades culturals, calendari
de cap d’any, etc.

Casaments
Aquest any hem celebrat tres casaments civils a l’Ajuntament. Segons l’Ordenança Municipals, s’han cobrat
50€ per cadascun, diners que es destinaran als nens i nenes amb l’organització d’alguna excursió o espectacle.
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Consultori Metge
A partir d’una subvenció demanada i aprovada per la
Diputació de Girona de 2.991,33 €, s’ha millorat i ampliat el material del Consultori Metge amb la compra
d’un aparell informàtic compost per fax, fotocopiadora i impressora, i també d’un aparell desfibril·lador.

Informació municipal

Construcció d’un Geriàtric – Centre de Dia
Tal com dèiem en el nostre passat programa electoral, en el punt “casa d’acollida
per a la gent gran necessitada, amb centre de dia”, continuem pensant que
aquest repte seria una de les coses bones que li podria passar a l’Armentera.
Doncs sembla que ara tenim la possibilitat de complir el nostre objectiu. Segons
contactes que hem tingut, hi ha empreses interessades en aquest projecte.
L’Ajuntament de l’Armentera està disposat a posar el terreny per a la construcció d’un Geriàtric
– Centre de Dia. Estem oberts a les negociacions
que calguin per a qui hi estigui interessat.
Una vegada rebudes les ofertes corresponents,
passaríem a posar l’obra a concurs per poder-ho
iniciar com més aviat millor.
Adjuntem fotografies de la parcel·la municipal
que tenim escollida, ben situada i a propòsit per
a aquesta obra que tan beneficiosa podria ser
per al nostre poble i també per a altres municipis.
Hem tingut contactes amb Urbanisme i coincideixen amb nosaltres en la seva ubicació.
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Activitats

XXI FESTA A LA VELLESA
El 31 de maig l’Armentera va celebrar la 21a edició
d’aquesta festa dedicada a la gent gran del poble.
La missa cantada, el dinar de germanor a la Sala

Nova i el ball van ser algunes de les propostes organitzades per l’ajuntament amb motiu d’aquesta
festivitat.

REVETLLA DE SANT JOAN
El cava i la coca van ser els protagonistes de la
revetlla el passat 23 de juny. La festa va començar
amb l’arribada de la flama del Canigó, que va donar pas al sopar popular. La celebració es va tancar
amb balls de saló i música disco per als més joves.

10

Activitats

Festa Major de Santa Cristina
El 24 de juliol d’enguany Santa Cristina
es va escaure en divendres, dia en què
es van iniciar les activitats programades
de la Festa Major de
l’Armentera. Com és
habitual, a les onze del
matí es va celebrar
l’ofici solemne a l’església parroquial, amb
l’acompanyament de
la Coral Armenterenca i, a continuació, es
van tocar dues sardanes a la plaça de l’església. Ja cap al capvespre, l’audició de sardanes i el concert i ball de nit, amb la Cobla
Orquestra Montgrins, van posar fi a la jornada a la pista
poliesportiva.

A la tarda del dia següent, el dissabte 25 de juliol,
es va celebrar una de les activitats més esperades
per la mainada, la festa de l’escuma, que va aplegar
infants i joves al poli de la Sala Nova. Al vespre, la
plaça Catalunya va ser l’escenari d’una audició de
sardanes a càrrec de la cobla Cervianenca, amb
l’estrena de la sardana dedicada al poble i que porta per títol “Amics de l’Armentera”, del compositor i
director Narcís Costa. La nit es va tancar amb música i ball. Primer, amb balls de saló amb el duet Oasis
i, a continuació, música amb els grups Tremendos i
Delighters a la Nit Jove.
L’últim dia de festa, el diumenge 26 de juliol, es va
celebrar la tradicional trencada d’olles amb les actuacions dels pallassos Tonis i Trio. Una actuació
d’havaneres amb el grup Voramar i cremat per a
tothom van clausurar l’edició d’enguany de la Festa
Major de Santa Cristina a l’Armentera.
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Activitats

“Memòries”, espectacle de música i dansa
El passat 22 d’agost, a les 21.30
h, es va celebrar a la pista poliesportiva de l’Armentera l’espectacle de música i dansa dels
Països Catalans “Memòries”, a
càrrec de l’Esbart Olot.
Aquest acte va ser organitzat
per l’ajuntament de l’Armentera,
amb la col·laboració de la Comissió de Festes.

Diada Nacional de Catalunya
L’Armentera va
celebrar la Diada de
l’Onze de Setembre
amb una ballada
de sardanes al
poliesportiu, al costat
de la sala nova, a
càrrec de la cobla
Foment del Montgrí.
També hi va haver coca
i cava per a tots els
i les assistents.
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Activitats

Fira de la poma
El passat 11 d’octubre
es va celebrar a l’Armentera
la XIv Fira de la poma.
Exposicions de pintura i fotografies, concurs i premis de dibuix i pintura, mostra de puntaires, tastets,
demostració d’oficis artesanals, animació infantil i
sardanes són algunes de les propostes que es van
celebrar amb la participació de tota la gent del poble. Tampoc no hi van faltar les tradicionals paradetes de productes artesans i tradicionals. Un any
més, però, les protagonistes de la festa van ser les
pomes: sucs naturals, all i oli i altres plats cuinats
amb aquesta fruita van ser alguns dels productes
més presents a la fira.

Autora del cartell: Paki Goikoetxea.
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Activitats

Festa Major de Sant Martí
El dimecres, 11 de novembre, van començar les festes de Sant Martí
amb una missa cantada per la Coral Armenterenca, al matí, i un concert
de cobla a càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal, a la tarda.
L’endemà, el dijous dia 12, es va celebrar a dos
quarts de deu un concert i ball de nit amb l’orquestra Montgrins. La nit del divendres es va dedicar als
més joves del poble amb una sessió de disco mòbil
a càrrec de dj’s locals.
La tarda del dissabte, 14 de novembre, va començar
per als més menuts amb una actuació del pallasso
Comicklowns, a les cinc de la tarda. Una hora més
tard es va celebrar una audició de sardanes amb la
cobla Cervianenca. La jornada es va tancar amb un
ball de nit a càrrec del grup Premium, amb una sessió prèvia de mini disco mòbil per als més joves.
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L’últim dia de festa va ser el diumenge, 15 de novembre. Al matí es va celebrar la missa i, a les quatre de
la tarda, un partit de futbol de lliga entre el CF L’Armentera i el Borrassà. Poc després, a les sis, es va
donar pas a una audició de sardanes i tot seguit ball
de vetlla a càrrec de l’orquestra Cadaqués, que va
tancar les activitats programades per aquesta festivitat. Tots els actes es van celebra a la Sala Nova.

Activitats

Playback 2008
Com ja és habitual, el Playback va ser molt animat.
Gospel, mariachis, salsa…, van ser només alguns
dels gèneres musicals que es varen poder escoltar.
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Activitats

Els Reis Mags
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient no es van oblidar
de l’Armentera, on van recórrer els carrers i després van omplir de
joguines, il·lusió, somriures i màgia tots els nens i nenes.

Carnestoltes

La Sopa

La Rua i el Carnestoltes van omplir de color i disfresses els carrers de l’Armentera.

El bon temps va ser una gran aliat per tal de poder
celebrar La Sopa d’enguany. Com sempre, l’assistència de gent va ser molt nombrosa i, sobretot,
tothom va quedar content de la qualitat d’aquesta
tradicional arrossada popular.
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Activitats

Calçotada
Amb un dia esplèndid, l’Armentera també es va afegir a celebrar una calçotada popular.

Estrena d’una
sardana dedicada
a l’Armentera
El 25 de juliol fou estrenada una sardana del compositor Narcís Costa Ventura, director de la cobla
Cervianenca, anomenada Amics de l’Armentera.
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Activitats

Concert de Pasqua

Teatre

Per Pasqua, l’orquestra de Cambra de l’Empordà
ens va oferir, com cada any, un magnífic concert.

Ens ho vàrem passar d’allò més bé amb el teatre
d’en Nando Massaneda, De Cap a Nap i de Nap a
Peus, una obra dedicada especialment pels que volem riure una estona amb els temes “no recomanats
per a menors de 14 anys”.
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Entitats
SOCIETAT DE CAÇADORS DE L’ARMENTERA

La caça i els gossos de mostra
Pointers, bretons, bracs i setters,
entre altres, són el grup dels gossos de mostra, són els ajudants
imprescindibles de qualsevol caçador a qui li agradi caçar, que
entengui la caça no sols com una
manera de matar animals sinó
com una recompensa al treball
del gos.

El gos, amb el seu nas prodigiós,
ens guiarà cap a la perdiu que peona i, finalment, si aquesta decideix aguantar-se un cop, l’hem fet
córrer i volar diverses vegades, i
el gos serà l’encarregat de trobarla i mostrar-la, que vol dir quedar
totalment immòbil apuntant amb
el nas cap on li ve l’olor de la
peça, cosa que permet al caçador
acostar-se i abatre-la quan s’aixeca. Aquest és el moment final de
la caça, el tret i el cobrament de
la peça si s’ha abatut, però el treball del gos és constant, buscant
a dreta i esquerra del caçador,
marcant cap on s’ha dirigit alguna

peça que hem
albirat de lluny i
hem perdut, rastrejant una llebre
aixecada fins a
tornar a trobarla, mostrant enmig d’un camp de cop i volta, on
pot haver-hi des d’un faisà fins a
una llebre, o bé cobrant peces
mortes en bruts, recs amb aigua...
Els gossos de mostra poden aprendre quasi tot el que els ensenyem,
des d’obediència bàsica fins a
comportar-se en llocs públics. Són
llestos, no els hem de subestimar,
els hem d’ensenyar amb estímuls
positius, ja que tenen voluntat
d’aprendre. Són carinyosos amb
les persones i nens i, a més, són
els companys ideals de caça.
La caça sense els nostres companys canins esdevé un tiroteig
sense gràcia. Gos i caçador formen un equip de treball que s’ha
de coordinar i que ha de realitzar
un treball físic, fins a arribar a localitzar i mostrar una peça. Abatre-la, però, no és només qüestió
de pràctica; el gos mostra, et permet caçar en molt de terreny, va
i ve llancejant a dreta i esquerre
cobrint molt més terreny que
amb gossos de rastre, amb el nas

alt, buscant qualsevol emanació
d’alguna presa i permetent amb
la mostra del gos acostar-te lentament fins a la presa.
Hi ha alguna cosa de bella en la
caça amb gos de mostra, la unió
gos-caçador-entorn, que fa que
quan estàs caçant estiguis en
un pla de concentració superior
a l’habitual. Estàs sentint l’entorn
natural i el gos és l’eina bàsica,
la connexió entre el pla humà i
l’animal; per tant, no hem de desmerèixer la caça, s’ha de caçar
les peces que localitza i mostra
el gos i saber deixar escapar les
que no toca, ja que si dispares a
qualsevol peça que s’aixeca sense el gos aquest deixarà de mostrar les altres peces.
Que tingueu molt bona caça i
recordeu: caceu bé, els vostres gossos ho agrairan i seran
millors!
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Entitats
C.F. L’ARMENTERA

Ja som a segona regional
Hola, carbassons i carbassones!
Com tots sabeu, aquest any, després de la difícil decisió de pujar o no a segona regional,
aquí estem... Hem pujat!!! Des de la temporada 1991-1992 que no estàvem en aquesta
categoria, i la veritat és que ens va fer il·lusió
provar-ho. Va ser una decisió molt complicada, però entre tots i de forma consensuada
vàrem arribar a un acord.
Com la majoria ja sabeu, la temporada passada vam acabar segons a la classificació, darrere de l’infal·lible Sant Pere Pescador, i això
ens va donar aire fresc i energies per seguir
treballant per al poble.
Aquest any els resultats no ens han acompanyat fins ara, però tenim l’esperança que les
coses canviaran. Si més no, els jugadors, el
cos tècnic i la junta directiva estem fent els
possibles per aconseguir uns resultats millors. És per això que necessitem el vostre suport. Sense la vostra col·laboració, tot acompanyant-nos partit rere partit, això no seria
possible.
La vostra participació perquè el club tiri endavant és molt important. Entre tots ho podem
fer!
Gràcies a tots els col·laboradors, socis i afició
pel vostre suport.
Us esperem a tots en el camp!
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Casal de la Gent Gran

Curs de català
El Casal de la Gent Gran de
l’Armentera organitza aquest
curs que s’imparteix els dimecres
de 20 a 21 h del vespre.

Curs d’informàtica
Per a principiants
El curs, organitzat pel Casal de la Gent Gran,
s’ha celebrat durant els mesos d’abril, maig i
juny amb sessions setmanals d’una hora i mitja
de durada.

Curs d’informàtica
A l’octubre va començar aquest segon curs d’informàtica, de 15 hores de durada.

Curs de labors
Tots els dimarts se celebra aquest curs de labors,
amb la participació del Casal de la Gent Gran.

Torronada
Aquesta tradicional celebració nadalenca va estar
amenitzada per la música i cants de l’agrupació
musical Flauta dolça, del Casal del Pescador de
Roses.
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Casal de la Gent Gran

La Castanyada

Dijous Gras

El 25 d’octubre es va celebrar un berenar de castanyes, moniatos i coca al local del Casal de la Gent
Gran. A banda de les activitats tradicionals, hi va haver l’actuació de la coral Surti com surti de Girona.

Com en anys anteriors, a l’Armentera també s’ha
celebrat aquesta efemèride amb un bon berenar.
Enguany, però, també es va retre homenatge a Joaquim Armengol.

Casal d’estiu

El mes de juliol, els nens i nenes del Casal d’Estiu va visitar el Casal de la
Gent Gran de l’Armentera.
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Casal de la Gent Gran

La Bella i la Bèstia
El passat 15 de maig el Casal va organitzar una sortida a Barcelona per anar
a veure l’obra teatral La
Bella i la Bèstia, al teatre
Condal.

Excursió a Montserrat
Aquesta sortida amb autocar es va celebrar a mitjans de setembre i va consistir en una visita fins
a Monistrol-Vila per agafar el nou cremallera de
Montserrat –que feia 46 anys que no funcionava–,
un passeig pel recinte del santuari, una visita a la
basílica i el cambril de la Verge i un dinar.

La fageda d’en Jordà

Sant Miquel de Cuixà

En una altra sortida es va visitar la cooperativa La
Fageda, a Olot, que dóna suport a la integració sociolaboral de persones amb discapacitats físiques en
activitats de jardinera, viver de plantes i explotació
ramadera de vaques lleteres. A continuació es va
celebrar un dinar i, a la tarda, una visita guiada al
Museu del Coure de les Masies de Voltregà.

A mitjan març es va celebrar aquesta visita a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, situada al peu del Canigó. La sortida va consistir en un recorregut guiat pel
monestir, un dinar i, a la tarda, una visita al museu
Memorial de l’Exili a la Jonquera.

Excursió marítima
a Tarragona
Amb aquesta sortida, els i les assistents van recórrer la costa tarragonina a bord d’un creuer i van visitar la Ciutat Patrimoni de la Humanitat des de la mar.
També es va celebrar un dinar al restaurant Gran
Bufet de Cambrils, que ofereix més de 180 especialitats culinàries, entre les quals hi ha plats tradicionals i de marisc. La sortida es va tancar a la tarda
amb una visita a la població de Salou.

“El joc dels idiotes”
A principis d’any es va
celebrar una sortida
d’un dia en autocar per
assistir al teatre Condal
de Barcelona a veure l’obra teatral El joc
dels idiotes, amb l’actor
Joan Pera.
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Casal de la Gent Gran

Un recorregut
amb el Tren Groc
El 19 d’agost es va organitzar una excursió fins a Vilafranca del Conflent per agafar el Tren Groc, que
connecta amb la ciutat francesa de Montlluís. Un
cop allà, es va visitar aquesta ciutat enmurallada i
la més alta del país, situada a 1.500 m d’altura. Després de dinar, es va visitar un racó natural, el llac de
Puigcerdà.

Teatre:
“La montaña rusa”
El mes de novembre es va organitzar una altra sortida per
assistir a una representació
teatral al teatre Condal de
Barcelona. En aquesta ocasió
es va veure l’obra La montaña
rusa, una obra dirigida i protagonitzada per Arturo Fernández.

Visita a l’Aquàrium
de Barcelona
A finals de novembre es va visitar aquest centre
marí lúdic i educatiu, situat al moll d’Espanya del
Port Vell. La sortida es va tancar amb un dinar bufet
lliure i una visita al centre comercial La Roca Company, a la Roca del Vallès.
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Vida social

Casaments

Marc Casadevall Nadal i Inés Núñez Famoso es varen casar a l’Armentera el dia 20 de juny de 2009.

Montserrat torrent i Casademont i Enric Ros i Martí
es varen casar a l’Armentera l’11 d’octubre de 2009.

Aniversari
casament

Felicitat pasqual
Torner i lluís Gabàs
Alegre han celebrat
aquest any el
seu 50 aniversari
de noces.
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Vida social

Naixements

Laura Aupí Quintana
Hola! Sóc la Laura Aupí Quintana, una nena simpàtica i riallera
que vaig néixer el 2 de desembre de 2008. Els meus pares són
en Pere i la Tati. La meva germana Aina és molt emprenyadora.
Petons carbassons!

Isaac torrent Bonillo
Hola! Sóc l’Isaac Torrent Bonillo
i vaig néixer a les portes de la
primavera, el dia 17 de març de
2009. Petons!

Laura Parera Reyes
Hola a tothom! Em dic Laura Parera Reyes i vaig néixer el dia 8
de juliol de 2009. Sóc una molt
bona nena. Ja ho veureu!

Daniel Pérez de Prado
Hola armenterencs!!! Sóc en
Daniel Pérez de Prado. Vaig
decidir sortir de la panxa de la
meva mare el dia 24 de setembre
de 2009. Sóc molt feliç perquè a
casa meva m’estimen molt. Un
petó per a tothom.

Pere Vilà Aiguabella
Hola! Sóc en Pere Vilà Aiguabella. Vaig néixer el 26 d’octubre
de 2009 i els meus pares són en
Narcís i la Dèlia. Ja ens veurem
per l’Armentera.

L’avi de L’Armentera
joan pineda
rodrigo va
néixer el dia
3 de novembre
de 1916 a
l’Armentera
i, per tant, ara
té 93 anys.

Rayan Moutalibi Bahal
Bones, armenterencs i armenterenques! Em dic Rayan Moutalibi Bahal i vaig néixer el dia 13 de
gener de 2009. Ens veurem per
l’Armentera.
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La llar d’infants de l’Armentera
Aquí, a l’Armentera, tenim una llar d’infants molt acollidora, on fem tot el
possible perquè els nens i nenes es trobin a gust i s’ho passin d’allò més
bé. Els primers dies sempre hi ha algun plor, però es va superant mostrant
afecte i paciència amb els infants. Fem moltes activitats al llarg de l’any.
Ara us en mostrarem unes poquetes. Com cada any, amb l’arribada de la
tardor fem panellets i gaudim jugant amb la farina i fent boletes.

També treballem els colors. Aquí celebràvem la
festa del color verd; tots els nens van participar
portant un aliment de color verd, que després vàrem tastar.

També vam preparar la Mona de Pasqua.

A la primavera, vàrem treballar els animals i vam
portar un conill a l’escola, en “Pelut”, i tots els nens,
d’un en un, el van anar tocant.

Vàrem organitzar una classe per fer psicomotricitat,
un espai on els nens i nenes es diverteixen d’allò
més enfilant-se, pujant, baixant, saltant...
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Abans de començar l’estiu, vam fer una excursió
al Butterfly Park, un interessant món on regnen les
papallones, les plantes i d’altres animals. Un dia ple
d’emocions. La guia abans d’entrar ens va fer una
petita introducció del que veuríem. Estàvem tots
molt atents.

A l’hora del pati, gaudim tots junts, ens ho passem molt bé en el sorral, amb les bicicletes i aquí,
com podeu observar, fem un tren amb les caixes.
Adéuuuuuuuuu!!!

Una altra de les activitats en què ens ho passem més
bé és quan fem pintura. Aquí, pintem amb una cullera.
I arriba l’estiu i gaudim de la piscina. Aquí els nens
i nenes amb la Dunia abans d’anar a l’aigua. I aquí,
tots a fer xip-xap!

També, al llarg de l’any, hem celebrat plegats aniversaris, festes i acomiadaments; són dies molt especials.

Montse Ustrell Bergòs
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Educació - CEIP Fluvianets

Escola de l’Armentera
Recull de les sortides i activitats realitzades al llarg del curs 2008/09:
Vam anar a collir pomes al camp de l’Armentera;
les posàvem dins els palots i eren per fer sucs, perquè com que va pedregar molt estaven picades.
u
.

Cicle Mitjà i Superior van anar a veure una obra
de teatre en anglès a Roses, Snow White.
u

.u Els petits d’Educació Infantil i Cicle Inicial vam
anar a la Fageda d’en Jordà. Primer vam visitar la
cooperativa per veure tot el procés de fabricació
dels iogurts, des de les vaques fins al pot de iogurt
que ens vam menjar. Després, amb els carruatges,
vam fer una passejada per la Fageda.

.
u
Aiguamolls: els més grans i els més petits vam
fer una sortida als Aiguamolls de l’Empordà; hem
anat a Sant Martí d’Empúries i al Cortalet.
Els més grans van anar a Barcelona, al mercat
de Santa Caterina i al Museu de la Xocolata.
u
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. Per Nadal vam cantar nadales per tot el poble, i
u
molta gent ens va obsequiar amb torrons, galetes...

.
u
Jornades culturals: aquest curs passat es va
treballar l’alimentació i durant una setmana vam
fer tallers relacionats amb aquest tema. Com a cloenda es va celebrar una jornada de portes obertes
a l’escola en la qual els pares i altres familiars van
participar activament portant plats cuinats d’arreu
del món.

. També van anar a Girona a sentir una audició
u
musical al matí i a la tarda a fer un taller d’alimentació, i a dinar a l’escola d’hostaleria.
Diada de la ZER: ens trobem totes les escoles al
poble de Pont de Molins per celebrar la diada de la
ZER. Al matí els més petits vam fer danses i cançons.
Els grans un taller d’agricultura ecològica amb en
Miquel Vilardell. A la tarda va ploure moltíssim. Vam
fer mones i un taller d’alimentació.
u

. Teatre per a Infantil i Cicle Inicial: vam anar a
u
Figueres a veure l’obra de Sant Jordi i després els
transports Pedrosa. I al final de curs a veure una
obra en anglès a Roses: Little Red.
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Colònies: un any més vam
anar de colònies; els més grans
van passar tres dies al Cullell
i els més petits dos dies a Can
Sans de Fellines.
u

Acabem de començar un nou curs amb moltes ganes i el que hem fet ha estat participar de nou a la Fira de la
Poma de l’Armentera.
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Amb la tardor ha arribat la castanyada i els més petits han fet coques de poma, nous i pinyons. Els castanyers i les castanyeres ens han portat castanyes i
moniatos, i nosaltres els hem ballat danses.
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L’esperit AMPA
Com cada any, els pares i mares de l’AMpA CEIp Fluvianets comencem
amb empenta el curs. Enrere deixem un any ben atapeït d’activitats, actes,
celebracions i festes que van fer que el curs ens passés volant.
A l’octubre es va celebrar la Fira
de la Poma, en la qual, com cada
any, l’AMPA va muntar la parada
al mateix lloc de sempre (davant
de Can Fredu); s’hi podia esmorzar, comprar les postres del dinar de la fira o un regalet per a la
mainada. També es va organitzar
el concurs de pintura infantil.

Per Nadal vàrem fer el sorteig
de les paneres, aquest any amb
una novetat: els números que
venien els nens de l’escola eren
calendaris del 2009 amb els dibuixos dels guanyadors del concurs de pintura.
Gairebé sense temps, i amb l’ajut
d’alguns pares, vàrem preparar
una carrossa per fer la rua de carnaval. Va ser d’allò més divertida,
hi van participar nens i pares, i
esperem que l’any vinent es repe-

teixi. Al mateix dia, a la tarda, vàrem fer la ja mítica desfilada per
la passarel·la, amb xocolatada
inclosa. Diumenge al matí, durant
els actes de l’arrossada, l’AMPA
va organitzar uns tallers per fer
màscares i es va muntar un petit
bar-botiga, en el qual s’oferien begudes, pastissos i flors.
El cap de setmana de
la diada de Sant Jordi,
no va faltar la parada
de llibres i roses a la
plaça de Sarau (plaça
Catalunya), on a més
s’hi van fer tallers i
passejades amb carro
durant tot el matí. A la
tarda, els alumnes de
les extraescolars de
teatre i psicomotricitat van fer una
obra de teatre a la sala. El dia de la
Diada, davant de les escoles, també vàrem muntar la parada; aquell
dia els nens més grans de l’escola
ens van ajudar fent de botiguers.
Cap al maig, i aquest any a la primera ja que el temps va acompanyar, es va celebrar la XXIX

Marxa amb bicicleta, amb un
recorregut fantàstic, que ens va
portar des del riu Fluvià fins a les
ruïnes d’Empúries passant per
davant de la platja i tornant pel
riu vell des de Cinc-claus. Quin
privilegi poder gaudir d’aquest
paisatge! En arribar ens esperava una botifarrada popular.
Finalment, el mes de juny vàrem
organitzar la festa de final de curs
a la pista, amb jocs de cucanya a la
tarda, un bon sopar al vespre i un
espectacle de màgia per acabar.
A part de tot aquests actes, potser més populars, hi van haver
les feines més feixugues i que
no es veuen tant, com el menjador de l’escola o les activitats
extraescolars.
Pel curs d’aquest any,
trobarem nous i engrescadors reptes, com ara
l’organització dels vinti-cinc anys de la marxa amb bicicleta. Ens
espera molta feina i us
assegurem que l’afrontarem amb tot l’esperit
AMPA.
AMPA DEL CEIP FLUVIANETS
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L’insomni
Un correcte descans nocturn és molt necessari per mantenir
un equilibri físic i psíquic i poder afrontar l’activitat diària.
Com a conseqüència, el cos no
es recupera durant la nit del
seu desgast diari i la persona
sol presentar somnolència diürna, problemes de memòria i de
concentració, cansament, falta
d’energia, mal de cap i canvis
d’humor.

Causes de l’insomni
L’insomni es defineix com la dificultat per agafar el son, tot i que
també es pot manifestar quan hi
ha desvetllaments freqüents durant la nit i quan hi ha un despertar més aviat del previst.
L’insomni es pot classificar com:
u. Insomni transitori: passa durant un període curt, des d’una
nit fins a setmanes.
u. Insomni intermitent: només
passa de tant en tant.
u. Insomni crònic: és constant,
quasi totes les nits i durant com
a mínim un mes.

Manifestacions i
símptomes
Entre el 15 i el 30% de la població presenta alguna forma d’insomni.
Els símptomes més freqüents són:
u. Tardar més de 30-45 minuts a
adormir-se.
u. Tenir un son inquiet.
u. Aixecar-se molt aviat.
u. Despertar-se durant la nit i
tenir dificultat per tornar-se a
adormir.
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En la majoria dels casos, és una
manifestació secundària d’una
altra causa:
u.
Estrès (el 36% dels espanyols pateix insomni a causa de l’estrès).
u.
.Depressió.
u.
.Ansietat.
u.
.Malaltia física.
u.
.Ingestió de cafeïna.
u.
.Horaris irregulars.
u Drogues (inclosos nicotina i
alcohol).
u.
.Dolor ocasional o crònic.
u.
Retirada d’alguns fàrmacs
amb efecte sedant.

protocol d’actuació
El més important és saber si es
pateix realment insomni, quin tipus d’insomni es té i quina és la
causa que el desencadena.
u..Quantes

malment?

hores es dorm nor-

Un adult ha de dormir habitualment 8 hores, i els ancians solen
dormir-ne menys de 8. S’ha de
tenir en compte que cada persona té el seu propi patró d’hores
de son. El més important és que
quan una persona es desperti

tingui la sensació d’haver descansat prou per poder dur a terme les activitats de la jornada.
u.
.S’ha

de dormir durant el dia?
Es fa migdiada?
Si es té insomni és millor no dormir durant el dia, fer totes les
activitats que es puguin i així
poder dormir el màxim d’hores
a la nit.

u.
.Quants

insomni?

dies fa que es pateix

Si fa més de 3 o 4 dies se n’ha
d’esbrinar la causa.
u.
.S’ha

produït algun canvi en la
vostra vida?
S’ha de mirar de trobar la causa
que ho provoca: si heu fet algun
viatge, canvi d’horari, alguna
malaltia, alguna mala notícia…

Consells per
evitar l’insomni
u.
.
Interrompeu el consum de cafe-

ïna de 4 a 6 hores abans d’anar a
dormir. La cafeïna és un estimulant
del sistema nerviós que no genera
addicció, però que pot provocar
una dependència psicològica.

u.
.Eviteu

fumar una hora abans
d’anar dormir, ja que la nicotina
també és un estimulant del sistema nerviós.
u.
.No

begueu alcohol almenys
4 hores abans d’anar a dormir.
La ingesta excessiva d’alcohol

Salut
provoca somnolència, però és la
causa de despertars nocturns.

d’anar a dormir, ja que s’activa
el sistema nerviós.

amb roba còmoda, que
no tibi ni molesti.

u..Eviteu

u.
.Mantingueu

u.
.
Almenys

menjars copiosos per
sopar, però també eviteu anar
a dormir en dejú o amb gana.
S’aconsella fer cinc menjades
al dia. Els aliments rics en potassi afavoreixen la relaxació dels
músculs i un millor descans. Per
exemple plàtans, taronges, llet,
fruits secs, llegums i carn magra.

u.
.Practiqueu

exercici durant el
dia, però no practiqueu exercici
intens almenys 4-5 hores abans

l’habitació en les
condicions òptimes: sense soroll, 20 ºC, a les fosques…

u.. Intenteu

anar a dormir i aixecar-vos sempre a la mateixa
hora.

u.
.Feu

“el ritual d’abans d’anar a
dormir”: rentar-se les dents, un
bany d’aigua calenta…
u.
.Aneu

al lavabo abans.

u.
.
Dormiu

2 hores abans distraieu-vos dels maldecaps del dia.
u.
.Pregunteu

si algun dels medicaments que preneu pot provocar la falta de son.

u.
.No

dormiu durant el dia. Dormiu vuit hores seguides durant
la nit en un ambient confortable.
CRIstINA LUCAs
FARMACèUTICA DE L’ARMENTERA

Donants de sang de l’Armentera
la donació de sang és un acte desinteressat, generós, solidari i altruista que tot ciutadà pot
fer al llarg de la seva vida per atendre les necessitats més elementals de les persones.
En nom de l’Associació de Donants de Sang,
dono les gràcies a tota la gent de l’Armentera
que, any rere any, s’acosta a la Llar dels Jubilats a fer la seva donació. A l’Armentera la
mitjana de donacions de sang anual és de 70,
aproximadament.

Vull aprofitar la revista El Carbassó per convidar a
tot el jovent, nois i noies majors de 18 anys, a venir a
visitar-nos en alguna de les donacions de sang que
s’organitzen cada 6 mesos a l’Armentera.
També volem agrair a la Fleca i Pastisseria Sancho la
seva aportació desinteressada amb l’Associació de
Donants de Sang.
Moltes gràcies a tots.
Fes-te donant! Donar sang és donar vida!
DOLORS RODó DANÉS
DELEGADA DE L’ASSOCIACIó DE DONANTS DE SANG
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Catalunya contra el càncer
Aquest any 2009, a més de la postulació del dia de la Fira de la poma,
en la qual es van recollir 1.778,30 euros, Catalunya contra el càncer
de l’Armentera va organitzar una xerrada el passat 16 d’abril, que
es va fer al casal d’avis, en la qual el doctor Daniel Carmona ens va
parlar de la prevenció i el tractament del càncer colorectal.
A la Sala Nova, el 24 de maig, vam comptar amb l’actuació desinteressada del grup musical Clara’s veus de Cate. Al final de l’acte es va sortejar
el quadre “Un racó del riu Fluvià”, que Paquita Salleras va donar gentilment amb aquesta finalitat.
D’altra banda, es van recollir 1.000,89 euros, que sumats al berenar que
van pagar les col·laboradores (96,37 euros), a la col·laboració de l’ajuntament (150 euros), al donatiu de La Caixa (150 euros) i als 1.778,30 euros
de la postulació, fan un total de 3.079,19 euros.
Volem agrair-vos la bona acollida amb què heu rebut aquestes iniciatives
i també la vostra generosa participació.
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Sopar popular
a la urbanització Els Fluvianets
Fa quatre anys érem quatre gats a la urbanització Els Fluvianets,
tots ens saludàvem i parlàvem relativament poc.

Havíem de fer quelcom per aconseguir conèixernos millor tots plegats, ja que amb prou feines teníem més relació que un “hola” i “adéu”.
Per aquest motiu vàrem decidir fer un sopar de presentació amb la finalitat de compartir una bona estona i relacionar-nos més.
Així que vàrem fer un tríptic amb la data, l’hora, el
menú, el preu i la localització del sopar, i el vàrem
lliurar a cada casa.
Ara és una tradició anual en la qual tots participem
(cuinant la carn a la brasa, portant focus, música,
parant taula, sucant el pa amb tomàquet, etc.). A
més, cada any organitzem diferents activitats per a
la nostra mainada, com ara gimcanes, jocs de cucanya, trencada d’olles...
Així que ara som tots bons amics i una gran família que esperem frisant el següent sopar, en el qual
rebem amb els braços oberts els nous veïns de la
nostra urbanització.
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Història - Del passat quan era present

Jaume Caussa i la “Penya del Roc”
Una forma de valorar les idees filosòfiques, artístiques i científiques que
es deriven del contacte amb la natura i el descobriment dels seus valors es
manifesta amb la sortida al camp practicant l’excursionisme.
El segle XIX, coincidint amb l’interès pel passat històric i per
la revalidació de tradicions i
costums, s’estengué l’afany de
transitar per vells camins a fi de
descobrir plantes, pedres i vestigis d’antigues cultures.
Als inicis del segle XX, són molts
els grups que s’organitzen per
recórrer itineraris de muntanya,
gràcies a la fundació d’un gran
nombre d’entitats, algunes encara actives, amb noms prou suggestius com La Jove Catalunya,
Associació Catalanista d’Excursions Científiques, Centre Excursionista de Catalunya, Centre Excursionista Empordanès i molts
d’altres. Fins i tot Salvador Dalí
i la seva germana Anna Maria
formaven part d’una associació
amb seu a Cadaqués que s’anomenava “La penya del fòssil”.
Aquests col·lectius va anar creant seccions especialitzades en
activitats específiques, com podrien ser la fotografia, l’escalada,
la botànica, la zoologia, l’espeleologia o l’arqueologia, que en alguns casos s’anaven independitzant de l’entitat primitiva.
Algunes, especialment les que es
van dedicar a l’arqueologia, han
estat l’entrellat en el qual han
treballat una munió d’afeccionats que intervenien en tasques
de localització de jaciments,
ajuda en les excavacions, salvaments urgents, classificació
de materials, investigació històrica, i d’altres. Tot això en les
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èpoques heroiques en què eren
pocs els titulats universitaris dedicats a aquestes qüestions i les
administracions no tenien pressupostos suficients per portar a
terme els seus projectes.
Aquests col·laboradors entusiastes han dut a terme sense cap
tipus de retribució una tasca gegantina que ha permès localitzar
i conservar una gran part del patrimoni històric del nostre país;
sempre els serem deutors per
l’esforç que han realitzat. A més
a més, molts d’aquests afeccionats esdevingueren valuosos
especialistes que adquiriren un
nivell de coneixements superiors als arqueòlegs universitaris.
Per aprofitar el seu esforç,
els més afamats especialistes
–Martín Almagro, Juan Maluquer, Eduard Ripoll, Miquel Oliva
i d’altres– van col·laborar amb
aquells grups que es mostraren
més actius.
A l’Alt Empordà, tenim notícia de
tres col·lectius fundats a mitjans
del segle XX: l’Institut d’Estudis
Empordanesos, amb seu a Figueres; la penya “Passa-hi el Peu”,
esdevinguda posteriorment el
Centre d’Estudis del Baix Fluvià,
amb seu a Torroella de Fluvià; i
la “Penya del Roc”, amb seu a
l’Armentera. D’aquestes, les
dues primeres encara continuen
en plena activitat.
Com ha estat destacat pels autors que s’han interessat per

Jaume Caussa.

aquest fenomen cultural, els
promotors d’aquests grups no
han estat els representants de
la cultura dels pobles com el
mestre, el metge o el capellà,
sinó els pagesos, els botiguers,
els menestrals, la gent del poble,
una mica per fugir de l’addicció
al cafè i al joc i com una forma
sana d’entretenir el lleure els
diumenges i festes.
Repassarem una mica les activitats dels grups que tenim més
propers al nostre poble i que es
van iniciar pràcticament plegades. Les penyes de “Passa-hi el
Peu” i “del Roc”.
La penya de “Passa-hi el Peu”,
de Torroella de Fluvià, que, iniciada de la mà amb la “Penya
del Roc” de l’Armentera immediatament després del final de
la Guerra Civil, ha esdevingut
l’encara actiu Centre d’Estudis
del Baix Fluvià fundat a iniciativa d’un grup de dotze veïns: cinc
pagesos, un flequer, un barber,
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un comerciant, un fuster, un
lampista, un mestre d’obres i un
fotògraf. D’aquelles 12 persones
s’ha passat a més de 100 socis
en els seus seixanta anys de
funcionament ininterromput.
Els qui s’han interessat per la
penya de “Passa-hi el Peu” escriuen: “cada tres per quatre
s’arribaven fins a l’Armentera,
que és allà a tocar, a canviar
impressions amb el Sr. Caussa.
Tenien reunions i un tràfec que,
tot plegat, cridava l’atenció. Als
pobles sempre n’hi ha que estan
a punt per a fer brometa. Per
aquesta banda de l’Empordà
hi ha una expressió que es fa
servir força quan es tracta de
deixar qüestions resoltes. Se
sol dir: ‘Passa-hi el Peu’, com
si es volgués donar a entendre
que d’aquesta manera tot queda
aplanat. Doncs el grup en qüestió va quedar batejat con la Penya de “passa-hi el peu”.

Excursió a Empúries. Aprox. l’any 1950.

Així, doncs, veiem que a l’Armentera, de la mà d’en Jaume Caussa i Sunyer, sorgí un d’aquests
col·lectius que agrupà una sèrie de persones, tot homes és
clar, que procedents de sectors
i oficis ben diversos es reunien
per anar a caminar, descobrir
paisatges, identificar plantes
o visitar esglésies, monestirs,
castells, megàlits o excavacions
arqueològiques.

01 JOAN MORERA I MATXA
02 ANTIMO VERGÉS I VERGÉS
03 PERE AUPÍ I LLOVERAS
04 PERE PUIG I ALECH
05 ANICET BOFILL I PUIG
06 JOAN GRAU I VILÀ
07 PERE AUPÍ I PAIRÈS
08 JOAN RIBAS I BARRIS

09 JAUME FERRER I BATLLORI
10 ALFRED MORET I RAMIS
11 JOSEP AULET I PLATJA
12 JOSEP FERRER I AULET
13 JOAQUIM FRANQUESA I GELABERT
14 FÈLIX NOGUERA I BATISTA
15 JAUME CAUSSA I SUNYER
16 JOAN ROS I QUER

el testimoni d’un veí assistent a
l’excursió, en Josep Alay, que
escriu:

Duran, Quimet Duran, Narcís
Soler, Anicet Bofill i un servidor,
Josep Alay.

Aquest grup armenterenc, que
va néixer sense nom, va ser
batejat per l’Hermenegild Coll i
Teixidor, un paleta il·lustrat que
inventà el que s’ha anat transmetent a través dels anys, “La
Penya del Roc”.

Un grup de persones, amb el
cap de colla Jaume Caussa,
vam fer la primera excursió a
Sant Pere de Rodes, que per
cert estava fet un desastre. Llogàrem un cotxe fins a Vilajuïga
i després hi pujàrem a peu. Les
persones que prenguérem part
en aquesta primera excursió
vam ser els següents: Jaume
Caussa, Cassià Deulofeu, Miquel Serra, Josep Ferrer, Joan

Aquest fou l’inici de la “Penya
del Roc”, que va arribar a comptar amb 65 membres. A continuació podeu veure dues fotografies del grup en dos paratges
diferents durant el període d’activitat del grup, entre els anys
1950 i 1960.

La primera sortida que va fer
la “Penya” tingué com a destinació el monestir de Sant Pere
de Rodes, i fou l’any 1942. Tenim

Però, qui era aquest Jaume Caussa, que va despertar aquest interès per la història de l’Empordà?
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l’avi Caussa
L’avi Caussa, com l’anomenaven
els armenterencs, va esdevenir
un dels personatges més populars de la comarca, per on se’l
veia sovint passejant a peu sempre amb espardenyes i boina.

Aquest matrimoni va infantar al
1860 l’Àngel Caussa i Major, que
va estudiar veterinària, es casà

amb Maria Suñer i Batlle, filla de
Josep Suñer de l’Armentera i de
Narcisa Batlle, de Montiró.

La família Caussa és un dels
exemples de llinatge vinculat a
les activitats del poble que, durant
més de cent anys, ha representat
un referent per als seus veïns.
El precursor de la nissaga que
ens ha estat possible localitzar
fou Antoni Caussa i Canet, que
procedent de França va anar a
treballar la terra a Cadaqués a
mitjan segle XVII. Es casà amb
Maria Cabrisas.
El matrimoni va tenir un fill, Antoni, que nascut el 12 de novembre de 1662 seguí a la mateixa
població fins que es casà amb
Caterina Bolaguera, de Roses,
vila on s’instal·là la parella. Un
germà d’Antoni, en Josep, es
va casar amb Maria Coll, anant
a viure al “Mas de la Grillera”,
prop de Roses, on tingué un fill,
Esteve, nascut el 22 de març de
1665. L’any 1760, al poble de Pau,
hem localitzat en Joan Caussa,
fent de ferrer i casat amb Maria
Janer. El seu fill Jaume, nascut
el 1786, va fer de ferrer i d’albeitar (nom de procedència
àrab que denominava els veterinaris). Es casà amb Caterina
Riera i tingueren un fill, Jaume,
nascut l’any 1830. Aquest fou el
primer Caussa que s’instal·là a
l’Armentera.
En Jaume Caussa i Riera, que
feia també de veterinari i de
ferrer com el seu pare, es casà
amb Maria Àngels Major, natural de Torroella de Montgrí.
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Excursió a Banyoles (Museu Darder). El Negre. Any 1952.

1 GUMERSINDO LAFONT I GALLART
2 JOSEP FERRER AULET (CA LA CARME)
3 JOSEP AULET I PLAJA
4 PERE AUPÍ I PAIRÈS
5 ENRIC PUIG I SOLER
6 JAUME FERRER I BATLLORI
7 JOSEP FERRER I MORET
8 JOSEP PALAHÍ I TORRENT
9?
10 JOSEP GARDÉS I SALLERAS
11 JOAN ROS I QUER
12 JOSEP CASANOVAS I PUIG
13 JOAQUIM FRANQUESA I GELABERT
14 JOAN GUERRA I LLAC
15 JOAN MORERA I MATXA
16 JOAN DURAN I BARÓ

17 RAMON SERRA I VERGÉS
(SECRETARI)
18 AMADEU CASANOVAS QUER
19 RICARD BRUNET (VETERINARI)
20 JOSEP MARIA BOSCH I ARNAU
21 MIQUEL SERRA I OLIVET
22 ALFRED MORET I RAMIS
23 JORDI LLAC I DOMÈNEC
24 JOSEP ALAI I TEIXIDOR
25 CASSIÀ DEULOFEU I SALLERAS
26 MARTÍ TARRADAS I SAIS
27 JAUME CAUSSA
28 JAUME CAUSSA I SIQUÉS
29 JOAN GARRIGA
30 NARCÍS ALSINA I VILÀ
31 JOSEP ROS I COSTA
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La nova família, que vivia al carrer
del Ginjoler núm. 22, va tenir com a
mínim tres fills: Maria Àngela, que
suposem que era la més gran; Jaume, nascut el 18 de març de 1885,
que figura batejat i mort en el mateix document, i, finalment, Jaume
(el mateix nom que el germà), nascut el 23 de març de 1893. És curiosa la tradició de posar el nom d’un
fill mort al que neix posteriorment.
Àngel Caussa va ser alcalde, jutge
i cap del sometent. Ell va ser qui
dirigí les primeres investigacions
del tràgic “crim del molí” i qui va
comprar a Paulí Vilar la casa del
carrer de l’Església núm. 18, on es
traslladà la família.
La seva activitat com a alcalde va
durar deu anys. Fou elegit per primera vegada l’any 1891 i en prengué possessió l’1 de juliol. El 13 de
setembre de 1896 el governador
polític suspèn les seves funcions.

El juliol de 1897 torna a ser elegit,
però la suspensió no s’aixeca fins
al 7 de novembre, data en què torna a actuar com a alcalde fins al
final de la legislatura, l’any 1901.
El seu fill, Jaume Caussa i Sunyer,
reivindicà la doble essa del cognom, que en alguns documents
figurava com Causa, així com la
grafia catalana de Sunyer (en
lloc de Suñer). Seguint l’exemple
familiar, també va ser veterinari.
Amb aquesta carrera ingressà a
l’exèrcit, on va arribar al càrrec
de comandant.
Segons comentaris dels qui el
conegueren, el recorden com
un home de casa que no anava
mai al cafè, de caràcter tranquil i
que parlava sempre amb tothom,
encara que rarament mirava a la
cara de l’interlocutor i quan ho
feia es podia apreciar que tenia
un ull un xic avariat; també enrao-

nava amb un to de veu fort, perquè
segons argumentava deia sempre
la veritat.
No anava mai vestit de militar ni
parlava de política, encara que se
li suposava un cert tarannà republicà. El seu abillament era senzill
i com a trets característics duia
espardenyes, gorra i un sac penjant del muscle. Voltava pel poble,
mirant i remirant parets, llindars
de portes i finestres, res no s’escapava al seu escodriny curiós.
Descobria i anotava inscripcions
a les pedres, recollia herbes, monedes, ceràmiques, tot li interessava. Els veïns li mostraven peces
que tenien a casa o que trobaven
al camp, per conèixer la seva opinió sobre el possible origen.
Coneixia fins a l’últim racó de l’Armentera, de Viladamat, de Montiró, de Pelacalç, de Cinc Claus, de
Saldet, de Palau Borrell, de Venta-
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lló i de tots els camins i camps que
comuniquen aquestes poblacions.
Les ruïnes d’Empúries i els camps
que voregen la vella ciutat no tenien secrets per a l’avi Caussa.
Recorria una vegada i una altra
els turons, parlava amb els pagesos que llauraven i aquells li donaven o li venien aquelles peces
que apareixien en el transcurs de
les feines agrícoles.
Els veïns que havien entrat a casa
seva, diuen que col·leccionava
llibres antics, molts referents a
temes de veterinària, junt amb
pintures i potser algunes peces
procedents d’Empúries, que en
molts casos li eren ofertes pels
mateixos directors de les excavacions, encara que són conegudes les seves polèmiques amb
els professors Almagro i Oliva
respecte a les peculiars interpretacions del Sr. Caussa sobre
els vestigis arqueològics de la
comarca.
Prenia notes de moltes de les seves observacions. Papers i papers
s’acumulaven a la taula del despatx. La seva dona, Maria Siqués,
de Figueres, reclosa a casa, d’on
no sortia quasi mai, tenia cura de
mantenir en perfecte ordre l’allau
de materials diversos que s’hi
acumulaven.
Quan caminava d’excursió amb
els companys de la Penya del
Roc anava sempre tot davant i
amb pas ràpid. Hi entenia de tot.
Era capaç d’identificar tota classe
d’herbes, minerals, roques, megàlits o restes d’ermites o de vil·les
romanes. Recollia trossos de ceràmica, pedres, flors..., tot al sac i
després a casa.
Els “penyistes” recorden multitud
d’anècdotes. A tall d’exemple, en
relatarem algunes.
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A Cinc Claus, i concretament a
can Jonqueres, li cridà l’atenció
una paret, la qual recomanà que
es repiqués perquè hi havia coses
amagades. Una vegada repicat no
hi aparegué res d’especial. Preguntat què s’hi havia trobat, l’avi
Caussa digué: Feina pels paletes.
En una visita al castell de Peralada, va fer el comentari: Totes
aquestes pedres són robades de
Sant Pere de Rodes.
A l’església de Cadaqués, el Sr.
Caussa estava fent comentaris de
la seva arquitectura, i dues feligreses es queixaren de la fressa. L’avi
els digué: La gent que resa amb devoció no hi ha res que els destorbi.
A la catedral de Barcelona encara es recorden de les visites en
què en Jaume Caussa explicava
en veu prou alta les seves característiques, sense tenir en compte
si s’hi celebrava o no la cerimònia
de la missa.
El seu caràcter queda bastant
palès en un succés esdevingut al
tren, camí de Barcelona. Als anys
50 en els trens procedents de la
frontera s’hi feien controls de documentació als passatgers per
part de la Guàrdia Civil. L’avi Caussa, vestit senzillament, amb boina,
espardenyes i un sac al coll, era
assegut al vagó. Dins el sac portava l’uniforme militar, que només
vestia quan havia d’entrar a la
Capitania de Barcelona cada cap
de mes a cobrar la seva paga. Un
guàrdia se li acostà amb aire autoritari i poca educació reclamant-li
els documents. Podeu imaginar
la cara que se li posà al guàrdia
quan, d’una cartera rebregada i
tancada amb una goma, apareix
el carnet que acreditava el suposat pagès com a comandant veterinari de l’exèrcit espanyol. El senyor Caussa no es va alterar, però

el guàrdia civil encara ara s’està
excusant davant de qui, amb un
altre caràcter, li hauria pogut obrir
un expedient disciplinari.
Va publicar diverses monografies d’història local als Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos
i a la Revista de Gerona. N’hem localitzat els següents, encara que
suposem que n’hi ha més:
“El santuari de la Mare de Déu de
l’Om, patrona de l’Empordà i advocada del bell parlar”
“Santa Eugènia de Saldet i la seva
història”
“El molino de l’Armentera”
“La Villa Mayor del Condado de
Ampurias”
“San Pedro de Roda, señor de Vilademat”
“Vilademat y Palau Borrell”
“Vilademat”
L’únic fill del matrimoni, en Jaume, que va néixer l’any 1936, a
l’inici de la Guerra Civil, va ser un
infant molt espavilat, encara que
la disciplinada educació a què el
sotmeté el seu pare no li permeté
aprendre a jugar, segons opinió
dels armenterencs de la seva
edat. El nen va esdevenir un jove
introvertit. Començà dues carreres universitàries, que seguí amb
notes brillants, però el caràcter no
millorava. La mort dels pares encara el va aïllar més. Progressivament es va anar abandonant fins
que el 7 de febrer de 2003 moria
als 67 anys. Amb ell s’extingiren
els Caussa a l’Armentera després
d’un segle i mig de veïnatge.
L’avi Caussa acostumava a repetir
la frase: “He conservat molt, però
anirà tot destruït”.
Aquesta era una premonició que
desgraciadament s’ha complert.
Joan R. Inglada
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Els conreus dels anys cinquanta
a l’Armentera: el blat
Els últims cinquanta o seixanta anys, l’Armentera –com la majoria
dels pobles rurals– ha sofert una transformació d’una tal magnitud
en les formes de vida com no s’havia produït en segles.
Eines bàsiques de treball per al pagès que es veien diàriament pels carrers i pels camps s’havien
mantingut sense gaire modificacions des d’èpoques
remotes. El carro, per exemple, que ens venia directament des que els ibers poblaven les nostres terres; o l’arada, l’ús de la qual es va estendre durant
l’ocupació dels romans.
Eines, conreus, productes, bestiar, i tants i tants
altres aspectes de la vida diària que s’havien anat
transmetent de generació en generació al llarg dels
segles. Durant les passades dècades s’han anat
perdent, un darrere l’altre, i ja no tornaran mai més.
És ben cert que aquesta transformació de la vida de
poble rural, en general, ha estat a fi de bé; tothom
sap que la vida a pagès era molt sacrificada. Només
cal recordar que gairebé tot descansava en la força
dels propis braços i en la dels animals.
Amb la bona voluntat d’aportar el seu granet de
sorra al Carbassó, el narrador i el transcriptor han
pensat que seria plaent fer un salt en el passat, i
recordar fets del viure diari del poble.
Al capdavall ens sentim hereus d’aquells temps: és per
això que si en fem memòria, ho reviurem. I tant de bo
que ens aporti la dolça enyorança dels temps passats.
I per als armenterencs de nova fornada, que els sigui patrimoni de les seves arrels, perquè és ben sabut que “Qui perd els orígens, perd la identitat”.
De la ploma del nostre insigne escriptor Josep Pla
en va sortir una admirable definició dels conreus de
la terra a les nostres comarques: “...camps de blat i
ordi, és a dir, un paisatge ordenat i civilitzat”.
Avui, doncs, farem memòria del blat, el cereal que
durant segles ha estat la principal base de l’alimentació de la família.

Segant i lligant garbes.

Joan.- I bé, Miquel, estem d’acord que, en aquells
anys –la dècada dels cinquanta–, la mecanització
del camp encara era molt incipient. En el conreu
del blat, les operacions de sembrar encara es feien
amb l’arada i l’animal.
Podríem convenir que la sembra era l’inici de tot el
procés, fins que el blat es ficava al sac i es deixava
ben lligat?
Miquel.- Home, d’alguna manera sí, però si volem
ser fidels a la realitat viscuda t’hauria de dir que la
preparació de la sementera s’iniciava un parell o
tres de mesos abans de sembrar.
J.- Ah sí?
M.- Sí, perquè ja al mes d’agost es començava la
feina de rostollar. Es deia que la terra ja donava, que
ja es podia remenar, ja es podia llaurar.
Se’n deia rostollar perquè en els camps encara hi
havia el rostoll deixat després de segar. Aquesta labor tenia la seva importància: la terra havia de quedar ben preparada per rebre la llavor. Jo ho llaurava
fins a tres vegades.
Més tard, ja ben entrada la tardor –diguem, pels
volts de Sant Martí– es feia la sembra: una primera
llaurada a fons i tot seguit escampar el gra amb la
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Joan Quer Pujades, Rupert Torrent i Jaume Quer Serra en
plena feina de batre.

M.- No gaire. La terra sempre tenia el que en dèiem una mica de suor, que ja era una mica humida,
vaja, de manera que al cap de dues o tres setmanes
la planta ja puntejava, i en tres setmanes més ja es
veia bé el bri.
Sembrant.

mà, en feixes de sis passos d’amplada, anar i venir.
Era important que quedés ben escampat. Tot seguit,
s’enterrava el gra passant l’arada amb la mitja post,
que vol dir a menys fondària. D’aquesta manera es
facilitava que el gra, un cop grillat, nasqués i sortís
a la llum en millors condicions.
J.- La llavor, o sigui el gra per sembrar, es guardava
de la collita anterior o s’havia de comprar?
M.- S’havia de comprar, però no al mercat, sinó obligatòriament a allò que en aquells anys se’n deia “Servicio Nacional del Trigo”, un organisme del Ministeri
d’Agricultura que et feia pagar el preu que volia. Ara,
això sí, te’l donaven garbellat i ensulfatat.
J.- És clar, no eren pas temps de mercat lliure.
I quant trigava a néixer el blat?

J.- Escolta, Miquel, penso que sembrar amb l’arada
devia ser una feina feixuga i llarga, no?
M.- Ja ho pots ben dir! Mira, jo m’hi passava tres
setmanes sembrant amb l’arada i en feia una seixantena, de vessanes, fes comptes.
J.- O sigui, unes vint vessanes per setmana, i suposo que la setmana devia tenir sis dies, i que les
hores de cada dia no devien pas ser només les vuit
que avui en dia són reglamentàries.
M.- Molt ben suposat. Allò que es deia: de sol a sol.
I apunta també que per anar a rostollar, per exemple, ni el carro s’agafava: s’hi anava a peu. Posàvem unes rodes especials a l’arada per anar fins al
camp, i no eren pas sempre al costat de casa, els
camps, ja saps què vull dir.
J.- I tant!
Quina feina més requeria el sembrat, Miquel?
M.- Tirar-hi l’adob, “abono”, que en dèiem. De fet,
abans de sembrar hi tiràvem super-sulfat i potassa. Després, cap al mes de febrer nitro-sulfat amoníac, cada sis passos també, i escampat amb les
mans.

Garbes cap a l’era.
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J.- Hi ha un punt que no veig clar: cap al mes de
febrer, el blat ja devia tenir una mica d’alçada i, per
tant, en escampar l’adob es trepitjaven les plantes:
no es feien malbé?

Història - Del passat quan era present
M.- No, ni de bon tros, gota. Mira, ni ara que s’hi
passa amb el tractor, no es malmeten. De fet, també
hi tiràvem un herbicida líquid per matar les males
herbes, i ho fèiem amb una màquina de 500 litres
tirada per un animal. Tenia dos braços amb una mànega que anava escampant el líquid. Es tirava després d’espargir l’adob.
J.- Llavors sí que s’havia acabat la feina fins a la sega.
M.- Sí, llavors sí.
J.- El segar sí que ja era més mecanitzat, no?
M.- Sí, hi havia qui ja tenia màquina lligadora. Segava, lligava i feia saltar la garba pel costat. Qui no tenia lligadora ho feia amb una màquina que tenia una
pinta que segava. El que la menava, accionava una
maneta que permetia anar deixant piles de blat pel
bracer que, tot darrere, les anava lligant. D’aquesta
màquina en dèiem “el desespero”.
Les garbes s’ajuntaven cada tres o quatre formant
les garberes. Dretes, estintolades les unes amb les
altres, i una o dues més al cim per completar la pila.
Ja podia fer tramuntana, que no es tombaven pas!
J.- Ara que menciones la tramuntana, suposo que
segons l’estat de maduració del blat, devia fer mal.
M.- Sí, tens raó. Si es girava el vent dues o tres setmanes abans de segar, feia mal. Si es veia venir, a
corre-cuita cap a segar.
J.- És clar. Referent a aquest tema hi ha aquells versos, prou coneguts, del poeta empordanès Carles
Fages de Climent, que va saber plasmar el temor
que una tramuntanada provocava al pagès. És la
seva “Oració al Crist de la tramuntana”. Diu així:
“Braços en creu damunt la pia fusta, Senyor, empareu la closa i el sembrat, doneu el verd exacte al

Llescant el pa amb la ganiveta.

nostre prat i mesureu la tramuntana justa que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat”
I quan de temps s’hi passava segant, o dit d’una altra
manera: quantes vessanes es podien segar en un dia?
M.- Doncs ja t’ho diré, ho recordo molt bé: jo, personalment, amb la màquina lligadora eh?, en feia unes
vint en un dia.
J.- Déu n’hi do, noi!
M.- Bé, amb “el desespero” que hem dit, a tot estirar, en podien fer cinc o sis, de vessanes.
J.- En acabat, garbes cap a l’era, no?
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Joan Quer Pujades, Jaume Quer Mitjavila, Jaume Quer Ros,
Narcís Quer Ros, Carme Quer Mitjavila, Quimeta Mitjavila
Pedrosa, Isabel Pineda Rodrigo, Antoni Roig, Rupert Torrent,
Jaume Argelés i Martí Torrent en plena dinada.

M.- Sí, amb el carro. Aquells dies, els carros encimbellats de garbes eren una corrua feta pels camins.
Gairebé no es veia ni el carro, només l’animal i la
muntanya de garbes.
Un cop a l’era, les garbes s’apilonaven formant dues
palleres amb la part superior acabada en cresta per
la pluja, i deixant un espai al mig per tal d’encabir-hi
la màquina de batre.
J.- És a dir, tot a punt per a l’operació final.
M.- Això mateix. Però abans hauríem de fer menció
d’una feina que consistia –en acabat de segar– a
recollir les rampinadures, que en dèiem.
Passàvem el rampí per tot el camp i, naturalment,
sense fer-ne garbes, ho portàvem a l’era. Allà ho batíem amb el roc, com s’havia fet antigament amb les
garbes abans que apareguessin les màquines de
batre. Aquells grans de blat s’aprofitaven pel menjar
de les gallines. Ja saps que aquells anys s’aprofitava tot, no es llençava res.
J.- Quan se solia escaure el batre?
M.- Cap a mitjan juliol es començava, i per la Mare
de Déu d’agost ja tothom havia batut.
Hi havia diferents indrets amb eres: unes a la carretera de Sant Pere –a la sortida del poble–, després
de can Vicenç Dalmau (avui can Pineda), unes altres al camí d’anar a Saldet, i encara unes altres a
l’actual Ronda d’Orient i d’altres d’escampades.
A l’Armentera venia la màquina del “Menut de Vilopriu”. En Joan Casadevall de can Serrats s’encarregava d’organitzar totes les batudes: “...tal dia al matí et
toca a tu, a la tarda a tu, i l’endemà a aquell altre,...”.
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La màquina s’hi estava més d’un mes, al poble. I amb
la màquina, els seus operaris: quatre a les garberes
–dos en cadascuna– que donaven les garbes, dos
que feien la pallera, un altre que feia bellugar el tub
i dos als sacs.
Cada família havia de portar-hi el menjar per als
àpats del dia de tot l’equip.
Al matí, la gent ja venia esmorzada, i al que se’n deia
“les nou hores” (en realitat era cap a mig matí), se’ls
hi portava el primer àpat. I calça’t, eh! no et pensis
pas que fos un entrepà com avui en dia. Allà hi havia
de tot i en abundància, que es repetia pel berenar
de la tarda. I no parlem de la dinada del migdia; ja
t’ho pots imaginar.
J.- I en acabat, sacs cap a casa!
M.- Sí, naturalment. Però no s’acabava pas aquí el
viatge.
El blat es portava al mateix lloc que hem dit que
l’anàvem a buscar per sembrar, és a dir, al “Servicio
Nacional del Trigo”, a Sant Pere Pescador.
J.- Però us el devien pagar, suposo?
M.- Sí home, és clar. Encara que també recordo que
pagaven el preu que volien. I també és veritat que
cada casa es quedava la quantitat de gra que necessitava per assegurar el pa de l’any.
J.- Així doncs, sacs de gra cap al molí.
M.- Això mateix. Hi havia dos molins: el de Dalt (a
l’Arbre Sec), que era el que feia la farina, i el de Baix
(anant al Cortal Gran), que solia fer la farinada, que
també es feia amb l’ordi i la civada.
Per cert, que en parlar del blat no hem mencionat
aquests dos cereals que també eren importants,
sobretot per a l’alimentació dels animals. De fet, el
conreu era, si fa no fa, com el del blat, encara que
amb menys extensió.
J.- Què era, la farinada?
M.- Doncs era la menja que es preparava per alimentar l’aviram i els porcs. D’ingredients hi havia
la farina del blat fallat, l’ordi i la civada afegint-hi
ravebleda, peles de patata i llegums. Tot ben triturat
i barrejat es posava a bullir en el perol.
J.- Un petit incís, Miquel. És ben curiós que aquí en
diem “ravebleda” o “ravibleda”, quan a molts llocs
en diuen “bleda-rave”. Déu ser com les nespres,
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Vals de pa.

que a l’Armentera se’n diuen “dispenses” i que
sembla ser que no es diu enlloc més.
Bé, continuem amb el blat.

encara està en plena activitat, la d’en Josep Ferrarós de Ca l’Estragó i la d’en Jesús Serra de Can
Porcalles.

M.- Molt bé. La farina rebuda es portava a cal flaquer, que et donava tants quilos de pa per tants
quilos de farina, no recordo la proporció. Els quilos
de pa te’ls donava en vals, uns cartronets petits on
constava impresa la quantitat, de manera que quan
necessitaves pa, anaves a la fleca i pagaves amb
els vals. Els diners no apareixien per enlloc.

J.- Tens raó. En el que no crec que em falli el record
és en aquells berenars amb llesques de pa amb vi i
sucre, amb oli i sal, amb confitura, amb xocolata...

J.- De fet, els vals devien tenir el mateix valor que
els bitllets de banc.
M.- Sí, tens raó. Mira si era així, que si donaves un
val de 10 kg per pagar un pa de 2 kg et tornaven el
canvi amb vals.
Que n’eren de bons, aquells pans rodons de dos quilos i d’un quilo! O els llonguets, fa temps desapareguts. O la coca, que encara es fa avui en dia.
J.- I la torna, que s’ha ben perdut!
M.- Sí, noi, ja ho pots ben dir!
J.- Hi havia dues fleques al poble, que jo recordi.
M.- Doncs te’n deixes una: hi havia Can Reig, que

M.- ...i el pa amb tomata i anxoves!
Per acabar aquest breu tast de la memòria, res millor que un refrany. Ja sabem que els refranys o dites
són sentències que s’han popularitzat a través dels
temps; expressions d’idees o creences que s’han
anat transmetent de generació en generació.
Heus aquí el que hem trobat més adient:
“Pel novembre, el blat sembrat,
pel gener, el blat nat,
i per l’abril, el blat pallat.
Pel maig, granat
pel juny, segat
pel juliol, trillat
i per l’agost, mòlt i pastat.”
Narració: Miquel Planas i Batlle
Transcripció: Joan Saliner i Colls
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RECORDS VUITCENTISTES
Voldria fer una petita introducció de com arriba a les meves mans aquest llibret de “REGLAS DE URBANITÁT ó
BONA CRIANÇA”. Treballant en unes feines de restauració al castell (o masia fortificada) de Palol, que es troba passat Torroella de Fluvià en direcció a Sant Miquel,
arreglàvem unes terrasses de la torre de la masia, i per
accedir-hi creuàvem un graner ple de trastos vells. En un
racó hi havia amuntegats un piló d’aquests llibrets, molts
rosegats per les rates. Sempre m’han interessat els escrits
d’abans i les coses antigues, i en vaig recuperar dos; un és
el que us presento, i, l’altre, que de fet és semblant i escrit
pel mateix autor, Narcís Fages de Romà, el guardarem per
a una altra ocasió. Aquest primer llibre, editat l’any 1855 a
Figueres per la impremta de Gregori Matas, pel seu contingut i per la manera clara d’expressar-se l’autor va cridar la
meva atenció, i també perquè a les darreres pàgines hi ha
un model de carta familiar d’un masover de l’Armentera al
seu amo. Espero que us agradi.
JOSEP OLIVERAS
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L’organització de les festes
i activitats recreatives de l’Armentera
S’ignora si hi havia celebracions de festivitats a l’Armentera en temps
anteriors a l’any 1883 i, en cas afirmatiu, que és el més probable, de quina
forma es feien. La manca de locals apropiats més aviat fa pensar que no
podien fer res si no era al carrer.
Aquesta data marca un inici segur i fiable, perquè
quan a la Plaça només hi havia el mas Scott (que
l’any 1922 va ser comprat per en Fidel Isern), llavors
propietat d’en Jaume Vilar junt amb els terrenys
adjacents, aquest va construir-hi un cafè i una sala
per a espectacles, que actualment encara existeix,
si bé fa temps que és donada de baixa.

Doncs bé, en el seu llibre de comptabilitat, el 15 d’octubre de 1901 hi ha escrit: “Pagados en el Presidente de la Sociedad ‘La Juvenil’ dos litros de petróleo,
1,60 ptas.” I també el 15 d’octubre de 1903: “Pagado
a los jóvenes de la Sociedad Recreativa por la sala,
1 peseta”. Dels 19 anys anteriors, de moment no en
trobem cap referència.

Allà hi havia una pedra de marbre amb la inscripció:
“Jaime Vilar la hizo edificar en 1883”, que fou arrencada del seu lloc l’any 1930 a causa d’una ampliació de
l’escenari i va romandre molts anys servint d’escaló a
la sortida de la porta de darrere del cafè. Avui, es troba
desclavada a terra d’un magatzem de la mateixa sala.
Aquests edificis van prendre el nom de “Cafè Catalunya” i “Sala Catalunya”. Als seus principis, tot i disposar d’unes amples i llavors adequades instal·lacions
per acollir el lleure dels armenterencs, no coneixem
quina organització es va adoptar, si bé hi ha un indici
que ens ajuda parcialment a sortir de dubtes.

Fa poc temps que en Martí Baguer, regirant paperassa a casa seva, va trobar un llibre de comptabilitat, i un altre d’actes, que a la primera pàgina porta
la següent anotació, tota en castellà: “Libro compuesto de cincuenta folios destinado por la Sociedad
Recreativa La Flor de la Armentera para sentar las
actas de las sesiones y quedando reintegrado con
un pliego de papel de Pagos al Estado de clase 7ª nº
397.054 A. Gerona, 22 de julio de 1908”.

A l’Armentera funcionaven dues societats d’ajudes
mútues que celebraven les festes patronals una el
15 de maig, Sant Isidre, i l’altra el 15 d’octubre, Santa Teresa. Aquesta s’anomenava “La Caridad”.

Escenari Sala Nova.
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L’acta primera duu la data de 10 de maig de 1908,
signada només pel President, Miquel Bolasell. El
propietari Paulino Vilar, fill d’en Jaume, difunt, cobra
15 pessetes cada mes del lloguer de la Sala. El cafè,
el regentava en Josep Gener, el qual el 2 de gener
de 1909 entra de President de la Societat durant dos
anys. Destaquem unes interessants anotacions copiades literalment del llibre d’actes.

Escenari Sala Vella.
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Pàgina 14 ... “24 de enero de 1911. Se acuerda contratar la orquesta que dirije Sr. Juan Durán compuesta de siete partes y por el precio de cincuenta y
seis duros para las fiestas del próximo Carnaval.”
Pàgina 23 ... “13 de enero de 1913 ... se acuerda contratar una de las dos orquestas de esta villa, asi es
que se pidió precio a las dos orquestas y resultando más ventajoso el precio de la del director Juan
Duran, quedó esta contratada con los pactos siguientes: La orquesta se compondrá de siete músicos,
siendo el precio de 245 pesetas para los festejos del
carnaval de este mismo año, quedando a cargo de
la sociedad los gastos de dispesas y cafés de un
músico que como se supone será forastero.”

Façana Can Cabrinetti.

Pàgina 6 ... “15 de enero de 1909. El presidente expuso que fuere preciso contratar una orquesta para
dos días de Carnaval y proponiendo los músicos de
esta villa denominados Pansils. Se acuerda el contrato por el precio de 48 duros.”
Pàgina 9 ... “13 de febrero de 1910. Se acuerda: 1º
Que de hoy en adelante para mas diversión i honrra
de la Sociedad se bailaría con la orquesta principal
de Armentera, ó sea el Pensils y no con piano.”
Pàgina 10 ... “2 de abril de 1910. El Presidente José
Gener expuso: que habiendo concluido la contrata
de la orquesta hecha el 13 de febrero del presenta año debía contratarse para otro periodo. Se pidió precio al encargado de la orquesta José Durán
que estaba presente en la sesión i dijo que desde
hoy hasta el dia 17 de Mayo, sin contar el dia 15 de
Mayo, se contrataría la orquesta al precio de 120
pesetas. Se acordó contratarla al precio pedido, si
no se quiere rebajar más.”

Pàgina 31 ... “27 de febrero de 1914. El Presidente
de la Sociedad Don Ferreol Riera expone: Que habiéndole llamado D. Paulino Vilar dueño del salón
de baile y le dio un documento, papel común, que
escrito literalmente es como sigue: Al objeto de
cambiar las condiciones de alquiler del local que
sirve de salón de baile a la Sociedad Recreativa La
Flor Armenterense, ha requerido verbalmente a su
Presidente Ferreol Riera manifestándole que por
todo el dia treinta y uno de Marzo pròximo deje a
mi disposición dicho local aciendome entrega de
las llaves. Despues de leido dicho documento por
el señor Secretario de esta Sociedad se fue a peticion de los señores socios quedando por mayoria
que (una taca de tinta sembla que tapi el no) puede
aceptar dicho documento, si es legal.”
No s’esmenta si s’establí un acord o una pròrroga,
encara que potser sí, perquè al llibre segueixen tres
actes més l’1 de gener de 1915, el 10 de gener de
1915 i el 12 de maig de 1915 ben normals, signades
pel president, Jaume Baguer. En el llibre de comptabilitat s’anoten ingressos i despeses del mes de
juliol de 1915, i així s’acaba.
Sembla que la societat es queda sense local i no pot
continuar, però encara tenen coratge per començar
a construir una nova sala a l’hort d’en Joan Teixidor
(Miàs), al costat del pont del carrer Nou, que no poden
acabar i se l’ha de quedar en Joan que, continuant les
obres adequades, la convertí en el seu habitatge.
Per aquests mateixos dies, ignorant la data exacta
perquè el que segueix m’ho havia contat el meu avi,
en Paulino Vilar, gran propietari, molt ric, que vivia
a la casa del costat de l’església que més endavant
fou de la família Caussa, anava sovint al Casino de
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Montecarlo a jugar a la ruleta i, en una nit, va perdre
40.000 duros, i va quedar totalment arruïnat. Desesperat, es va suïcidar tirant-se daltabaix del precipici
que diuen que hi havia prop de la sala de joc.
L’Estat espanyol va fer-se’n càrrec i va posar a la
venda tot el seu patrimoni. A tal fi va nomenar el recaptador de contribucions, senyor Nicolau, resident
a Sant Mori, amb plens poders per liquidar-ho tot al
preu que fos.
Ell mateix adquirí una bona part dels terrenys, a més
de la Sala i el Cafè Catalunya. L’arrendatari del cafè
era en Josep Gener, que acceptà fer d’empresari de
la sala de ball i espectacles, feina en la qual ja era
expert com a president de La Flor, i en la qual es
mantingué fins l’any 1922.
Després es traspassà tot plegat a en Josep Armengol, xicot jove, capacitat i amb molta empenta, que
millorà l’espectacle instal·lant una màquina de fer
cinema silent, novetat que significà un notable èxit.
Encara estan presents a la memòria dels que tingueren la possibilitat d’assistir a alguna d’aquestes
sessions anècdotes a l’entorn de l’espectacle.
A la cantonada de la plaça Catalunya amb el carrer
Pompeu Fabra, davant de Can Fidel, hi vivia el matrimoni Joan Hereu i Maria Rodeja (per motiu “can
Formiga”), que tenien una botigueta de fruita i llaminadures. En Joan “Formiga” torrava castanyes a
la plaça al costat de casa seva. Un diumenge a la
tarda passà en Prim Isern i un xic més enllà engegà
la seva ocurrència: “– Aquest ‘papau’, encara que
el rifessin no hi posaria”.
Els dies que hi havia sessió de cinema, evidentment
mut a la sala, la Marieta hi entrava amb una panera
ben proveïda passant de fila en fila tot oferint els
seus productes:

Durant força temps el maquinista del cinema de la
sala vella fou en Josep Roig, home curt de talla però
llarg de vanitat. No hi havia sessió sense errades,
tallades o mal ordenada la pel·lícula. Als inicis del
cinema sonor un dia la projecció va quedar sense
veu cinc o sis vegades. Enmig dels xiulets generals
sorgí, potent, la veu d’en Benet Alcalç, que es cuidava de l’ermita de l’Om:
“– Porteu-lo a l’Om!”
És sabut que la Verge havia fet el miracle de tornarli la veu a una noia muda de Ventalló.
Anys més tard, la Sofia Loren va irrompre com una
gran actriu presumint d’una bellesa extraordinària
lluint uns pits enormes. En una sessió que la Sofia
s’exhibia més que mai, s’alçà la veu d’en Josep Casadevall (Serrats), un jove iniciat en el negoci del bestiar, que veient aquell pitram exuberant exclamà:
“– Amb aquesta es podria fer una bona operació.
Almenys deu fer trenta litres (de llet).”
El 1925 en Tomàs Nicolau i Blanc, que fou metge de
l’Armentera tota la seva vida, va heretar totes les
propietats del seu pare. L’any 1928 l’Armengol plega
i arrenda el cafè en Jaume Ros i Quer (Met del cafè),
però aquell, bon coneixedor del negoci que reportaven els espectacles, emprèn la construcció d’una
gran sala que, prenent les mides de la Catalunya,
“aquesta hi pogués cabre a dintre”, però tampoc va
funcionar, ja que, un cop cobert l’edifici l’Armengol
va canviar els plans i hi instal·là una màquina serradora per dedicar-se al negoci de la fusta.

“– Cacaus i avellanes.”
“– Pirulí de la Habana que se come sin gana.”
“– Carquinyolis de festejar.”
“– Castanyes calentones.”
“– Qui és que en vol més?”
Venia molt, però al terra hi quedava un gruix de pam
de paperets i clofolles.

Tornem una mica enrere i situem-nos al 1905. Un altre J. Armengol, de la família, construeix un edifici a
l’actual carrer Pompeu Fabra núm. 24. Els baixos són
habitatge i el pis de sobre el destina totalment a una
sala amb l’escenari corresponent per a espectacles
que, si s’estrenà, no reeixí, i romangué inactiva fins
l’any 1928, que el marit de la llavors mestressa Armengol, italià, de nom Joan Antonietti, més conegut
pel sobrenom “Cabrinetti”, hi féu un arranjament
per efectuar-hi sessions de cinema mut. Va fracassar, perquè la gent que anava a la Sala Vella no se’n
va moure.

Quan feien una pel·lícula americana d’en Tom Tiler,
la gent, especialment la mainada, hi participava de
manera activa amb crits animant el “bo” que perseguia a galop estès el bandit dolent, l’atrapava i el
tombava amb quatre mastegots.

El 13 de juliol de 1928 es fundà la Societat Recreativa Ateneu Armentera, que llogà la Sala Catalunya
a Nicolau, desplegant moltes i meritòries activitats:
festes, sardanes (amb ensenyament), balls, teatre,
cinema, excursions, conferències, biblioteca per
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danes a la Plaça, alternant-se ara l’una ara l’altra.
Mantenir la rivalitat els costava caríssim.
Cada sala va adquirir una màquina de “cine parlant”
i els dies festius projectaven bones pel·lícules. L’ídol
de la Sala Vella era en Carlos Gardel, el dels tangos,
i el de la Sala Nova en José Mojica, que també cantava. Per a tots, el seu era el millor, mentre l’altre no
valia res.
Tal situació va durar fins que vingué la guerra civil el 1936 i pràcticament ja no hi va haver festes
ni diversions fins ben entrat l’any 1939. De fet, les
dues societats van desaparèixer sense pena ni
glòria quedant-ne només el record. El mobiliari de
l’Ateneu, els vencedors s’apressaren a confiscar-lo,
i traslladaren la biblioteca, l’escriptori, la taula, les
cadires i tot el material a l’oficina de la Falange que
van muntar a can “Cabrinetti”.

Pedra Sala Vella.

llegir i escriure, així com impartir classes de català
i esperanto, amb molt nombrosa assistència i col·
laboració de socis.
Tot i el notable esforç que s’esmerçava per tal que
les coses funcionessin bé, no tothom devia considerar-ho així, ja que el 1930 es produí una ruptura interna, i van ser expulsats de la Societat uns quants
joves dissidents, la qual cosa provocà un bon nombre de baixes de socis disconformes amb les decisions de la junta de l’Ateneu, que de 120 van baixar
a poc més de 60.
Els separats crearen la Societat Recreativa Joventut Armenterenca, ajudats pel ric matrimoni Juan
José Francés (Sr. Pepe) i Maria Viure, propietaris
del cafè del “Centro”, al costat del qual s’edificà
la Sala Nova. Mentrestant, pel temps que durarien les obres, arrendaren la sala d’en “Cabrinetti”.
D’aquesta faiçó es va iniciar l’etapa coneguda per
“la competència” entre la Sala Vella i la Sala Nova,
amb un poble completament trencat en dues meitats
renyides. Molta gent ni se saludava. Les relacions
amoroses, els festeigs i els matrimonis s’establien
entre el jovent de la mateixa entitat.
Tot i l’escàs nombre de socis que tenien, llogaven
cada una per les festes la seva cobla, les més bones que podien; aquestes tocaven de costat les sar-

Al cap d’un cert temps, quan els homes retornaren
de la guerra i el poble s’anava normalitzant, molt
lentament es reprengueren les activitats de les festes, ball i cinema, principalment dirigides pels amos
de les dues sales, que s’havien entès per treballar
junts; fins el 29 d’abril de 1946, que va caure el teulat de la Sala Nova damunt del jovent ballador, i van
morir-hi dues noies, fet que provocà la clausura del
local i que l’activitat es continués a la Sala Vella,
fins que aquesta també es tancà per perillosa.
Feia temps que havien mort els propietaris de la
Sala Nova i del Cafè del Centro, el matrimoni Francés-Viure, i els hereus van posar-ho a la venda. El
comprador va ser l’Ajuntament de l’Armentera, i tot
plegat va quedat afegit amb un solar (el Poli Vell)
que ja era propietat municipal.
Convenientment arranjat, el poble disposa d’un bon
lloc apropiat per celebrar-hi tota mena d’actes.
De les festes, també se’n fa càrrec l’Ajuntament,
ajudat per una nombrosa comissió de joves col·
laboradors.
Igualment és de propietat municipal un extens terreny situat al costat de les escoles, molt apte per a
activitats a l’aire lliure a l’estiu, com cantades d’havaneres, ballades de sardanes, concerts musicals,
dinar de la sopa o de la festa a la gent gran, però
dels balls i cinema dels dies festius, no se n’han fet
mai més.
Pere Ros i Aulet
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25è aniversari
d’El Carbassó :
un viatge als orígens

Miquel Planas,
Dolors Janoher i
Pere Sancho.

Enguany, la revista El Carbassó de l’Armentera està d’aniversari. Tot just ara fa 25 anys, el juliol de 1984, en sortia al carrer
el primer exemplar. Cal destacar, però, que abans d’aquesta
fita al poble ja hi havia hagut una publicació anterior, de la
qual n’ha conservat tota l’essència i contingut al llarg dels
anys. Parlem, doncs, del Butlletí Informatiu.
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El Butlletí Informatiu (1981-1983)
El matrimoni format per en Pere Sancho i la Dolors
Janoher, propietaris del forn Sancho, va ser el creador d’aquesta publicació l’any 1981. Segons expliquen els dos fundadors, “va néixer amb un doble
objectiu: informar la ciutadania i recaptar diners per
a l’equip de futbol CF L’Armentera”. Com molt bé argumenta la Dolors, “en aquells anys no es venia loteria com es fa ara, que es queden un tant per cent
per a l’equip, i aquesta era la idea inicial”.
Així doncs, amb aquest objectiu, va sorgir el primer
número del Butlletí Informatiu de l’Armentera, l’octubre de 1981, i es van publicar quinze exemplars de
periodicitat mensual. D’aleshores ençà han passat
gairebé 30 anys. La majoria de textos estaven escrits amb màquina d’escriure convencional i d’altres textos fins i tot s’havien escrit a mà. En Pere i la
Dolors feien les fotocòpies com podien i grapaven
cada exemplar, “una feina laboriosa i artesanal”,
com ells mateixos reconeixen.

la majoria de textos del Butlletí estaven
escrits amb màquina d’escriure convencional
i d’altres fins i tot s’havien escrit a mà.
Un tret característic del butlletí era la portada. “La meva
dona il·lustrava la portada amb dibuixos fets a mà, amb
una temàtica per a cada número”, explica en Pere. Així,
al maig apareixia una mare i una filla amb motiu del Dia
de la Mare, al juny es destacava la revetlla de Sant Joan;
al novembre una safata de bunyols; al desembre un dibuix del Pare Noel, etc. Pel que fa als continguts, hi havia seccions fixes, com ara els acords de ple, l’església,
els pares, les escoles, el futbol... “La idea era que tothom hi participés amb un full, i vam tenir col·laboradors
habituals com ara en Joaquim Armengol, en Jaume
Giralt, en Jaume Molins i en Pere Ros, entre d’altres”.
Tots dos recorden que molts veïns i veïnes es van subscriure al butlletí i rebien cada mes l’exemplar a casa
seva i que la resta d’exemplars es deixaven a la llibreria
del poble per vendre’ls. De fet, es venien entre cent i
cent cinquanta exemplars cada mes, aproximadament.
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El Carbassó (1984-2009)
El darrer exemplar del Butlletí Informatiu es va publicar el gener de l’any 1983.
Al cap d’un any i mig, l’Armentera va ser
testimoni del naixement d’una altra publicació: El Carbassó. Era el mes de juliol de 1984 i el poble celebrava la festa
major.
En l’editorial del primer número de la revista, s’hi planteja una declaració de principis: “Avui dia es llegeix poc i en català
menys”. D’aquesta manera, segons s’hi
explica, El Carbassó vol “per una banda,
oferir la possibilitat que la gent llegeixi
i escrigui, i temes nostres i, per l’altra,
recollir i deixar constància de tot un seguit de notícies, tradicions i fets que no
es poden perdre. Per això hem pensat a
tornar-hi, i hem aprofitat l’esdeveniment
de la nostra festa major, Santa Cristina,
per fer-ho”. (Fragment de l’editorial d’El
Carbassó, núm. 0 - juliol de 1984).
En Miquel Planas va ser una de les persones que van posar en marxa aquesta publicació, juntament amb la Dolors
Isern i en Jaume Molins, entre d’altres
col·laboradors. “Ho vam reprendre un
grup de joves del poble a petició de
l’ajuntament, que volia que la revista
continués i estava molt interessat a tirarho endavant, ja que la publicació recollia
informació dels plens d’interès ciutadà”,
explica en Miquel. D’aquesta manera,
van seguir més o menys el mateix criteri, esquema
i continguts del Butlletí Informatiu, amb seccions
com ara informació municipal, parròquia, futbol,
vida social i cultura. “L’única diferència és que
nosaltres editàvem la portada en una impremta i
que tenia una periodicitat trimestral”, recorda.
Com ja es feia amb el Butlletí Informatiu, la informació s’escrivia a màquina i es feien fotocòpies.
També es repartia un exemplar a cada casa i la
resta es venia a les botigues per a la gent de fora
del poble interessada a adquirir-ne un exemplar.
Als anys 80, es publicaven uns 300 exemplars
cada trimestre. El Miquel calcula que en aquells
temps hi havia uns 800 habitants al poble i “comptàvem que com a mínim hi hagués un exemplar per
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El primer Carbassó va néixer el mes
de juliol de 1984 quan l’Armentera
celebrava la festa major.
casa”. L’any 1985 la revista El Carbassó de l’Armentera costava 150 pessetes.
El Miquel Planas explica que el primer que van fer
abans de res va ser decidir el nom de la publicació:
“El Campanar” o “El Carbassó”? Aquest segon “era
una mena de broma, perquè tradicionalment tots
els pobles teníem un motiu i en el nostre cas era
‘l’Armentera carbassera’, i sempre ha estat així”.
Afegeix que “ens feia por la reacció de la gent, que
pensessin que era una mofa, però ningú no es va

Tema
queixar i així es va quedar. Fins
i tot vam pensar a convocar un
concurs per triar el nom, però al
final no va caldre”.
Un fet que lamenta és que “només es van publicar quatre números, perquè vam haver de
plegar”. En aquella època, tots
els col·laboradors cursaven els
seus estudis fora del poble. “Sí
que és cert que podíem haver
continuat, però érem joves i ens
en vam cansar aviat”, afirma.
Cap dels responsables ni collaboradors d’aquestes publicacions cobraven per la feina que
feien. Segons afirma en Miquel
Planas, aquestes publicacions
eren l’exemple d’un voluntarisme: “El fet de fer les coses
sense obtenir res a canvi, per a
la comunitat i de forma desinteressada, fa poble. La prova és
que tothom se’n recorda, dels
butlletins i dels Carbassons, i
això ha estat una ajuda molt
gran”.
A continuació, en Miquel Planas destaca un fet curiós: “És
necessari que un poble com
l’Armentera, on les notícies
circulen i tot el poble s’assabenta de les coses, tingui una
publicació com El Carbassó?”,
es pregunta, reflexiu. I, a continuació, afegeix: “Fa falta? I tant
que sí! Perquè s’hi recollia tots
els fets que passaven perquè
no s’oblidessin. D’aquesta manera, totes les coses
queden per al futur i adquireixen una importància
real”. En Pere Sancho afegeix que “les coses actuals que passen no tenen gaire importància en el
mateix moment de donar-se, però al cap de 50 anys
sí que en tenen. La revista era com un llibre que
mostrava el que feia la gent en aquell temps i això
queda per sempre, per a tothom”.
El Miquel opina que “nosaltres, aquell grup de joves, no vam inventar res. Vam recollir una cosa
que ja es feia, la vam reelaborar i seguir. Està bé

que se celebrin els 25 anys del nom El Carbassó,
però el contingut ve de molt abans, amb el Butlletí
Informatiu, sens dubte”.
Amb motiu del 25è aniversari de la publicació El
Carbassó, els seus fundadors demanen un desig:
“Que duri, que duri! I, sobretot, que mantingui la
seva essència: que sigui feta des del poble i per al
poble”.
CRIstINA gALLEgo
CARLEs B. goRBs
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Des d’El Pont Nou, fem balanç!
Després d’un any de vida de l’associació cultural El Pont Nou creiem que és hora de
fer balanç del que al llarg d’aquest curs s’ha pogut portar a terme. En l’edició anterior
d’aquesta revista, es comunicava la reobertura de la sala de lectura. Aquesta experiència
s’ha realitzat gràcies a la col∙laboració d’alguns membres de l’associació que, de manera
voluntària, han mantingut oberta la biblioteca dos dies a la setmana durant tot l’any.
El servei de préstec ha comptabilitzat cap a dos-cents llibres deixats als usuaris.
Els més joves han sabut aprofitar molt bé aquest servei lector, i s’ha pogut donar
resposta als seus interessos i a les seves activitats acadèmiques.

També s’ha intentat estar al dia de les darreres novetats editorials per a públic adult. És per això que
s’han adquirit títols com la trilogia Millenium de
Larsson, que ha estat objecte de préstec rere préstec. Altres llibres d’última hora que consten a la biblioteca són: Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara; La
reina muy de cerca, de Pilar Urbano; La venjança
del bandoler, de Martí Gironell; El setè camió, d’Assumpta Montellà, entre d’altres. Es manté la intenció de millorar el fons editorial.
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Així mateix, ha continuat l’activitat d’explicació de
contes per als infants ja començada el curs anterior. Va tenir lloc al racó de la rondalla. Aquest estiu
els nens del casalet han assistit a la sala de lectura
per tal de conèixer els llibres del seu interès. Els monitors que els han acompanyat han donat les orientacions oportunes.
El club de lectura ha tingut l’oportunitat de llegir un
llibre per mes amb la conseqüent posada en comú
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de les impressions tretes de cada obra. Recordem
que es tracta d’una activitat oberta a tothom. Els
que hi participem la trobem divertida, interessant,
comunicativa i que dóna marge per manifestar les
diverses maneres de pensar de cadascú.

sats i a créixer en el respecte per la nostra terra.
En el comentari d’aquest llibre hi va assistir Rosa
Geli, filla de l’autora. Alhora es va aprofitar el dia
de la fira de la poma per dedicar la sala nova al
seu record amb l’exposició dels fragments relatius
a “les quatre estacions”.
També es preveu realitzar
una conferència sobre la
seva obra com a cloenda
d’aquest homenatge.
Després de molt de temps
hem recuperat a l’Armentera el teatre local, amb
l’obra Misteriós assassinat al mas d’en Bordas.
Aquesta activitat ha permès a un conjunt de persones iniciar-se en el món de
la representació, entendre
les habilitats de cadascú
sobre la ficció i més enllà
d’això ha contribuït a les
relacions personals de
gent de diferents àmbits i
edats.

Des del club de lectura es vol destacar la importància que s’ha donat a la memòria de Maria Àngels Anglada en el desè aniversari de la seva mort.
Una de les lectures d’aquesta tardor ha estat Les
Closes, que ens ha portat a endinsar-nos en la vida
dels nostres pobles, a valorar el fer dels avantpas-

Una activitat molt participada i amb èxit de públic va ser el Concurs Literari
celebrat el dia de Sant Jordi. A la sala d’actes de
l’Ajuntament, plena de gom a gom, es varen lliurar els premis als escriptors i escriptores en les
quatre categories. En acabar ho vam celebrar tots
junts.
Està prevista una segona
edició del concurs per al
proper Sant Jordi. Arribant
a la data es comunicaran
les bases i les orientacions
que facin falta per a tots
aquells que hi estiguin interessats.
Des d’aquí animem a tothom a apuntar-se a les activitats de l’associació cultural El Pont Nou. Hi sereu
molt ben rebuts.
Associació cultural
El Pont Nou
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I Concurs Literari Sant Jordi
CATEGorIA A

Elvira Fàbrega Planas, Pau Baguer Fàbrega, Mariona Isern Roca i Anna Cotcho Armengol.

CATEGorIA B

Ingrid Benito Plana, Irene Ventura Vilavella, Laura Aulina Roca, Carlota Gan Pujol i Marta Rodríguez
Quesada.

CATEGorIA C
Martí Faig Duran.

CATEGorIA D

Pere Ribas Armengol, Josep Oliveras Tubert, M. Assumpció Cumbriu, Miquel Vilardell, M. Teresa Ayach
Clotas, Maria Teixidor Torrent, Pere Ros Aulet, Rosa Martí Poch i Francesc Burgas Carbó.
FOTOS: MòNICA PUJOL

Elvira Fàbrega Planas

Anna Cotcho Armengol
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Pau Baguer Fàbrega

Ingrid Benito Plana

Mariona Isern Roca

Irene Ventura Vilavella
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Laura Aulina Roca

Carlota Gan Pujol

Marta Rodríguez Quesada

Martí Faig Duran

Pere Ribas Armengol

Josep Oliveras Tubert

M. Assumpció Cumbriu

Miquel Vilardell

M. Teresa Ayach Clotas

Maria
Teixidor Torrent

Pere Ros Aulet

Rosa Martí Poch

Francesc
Burgas Carbó
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Associació Cultural El Pont Nou
ÀREA DE TEATRE

D’esquerra a dreta: Alberta: Francina Díaz; Mossèn Perejaume: M Teresa Ayach; Sr. Carles Llopis: Josep Planas; Meritxell Arnau:
Rosa Martí; Cecília: Quimeta Badruna; Sra. Ventureta Jordà: Adela Grau; Sr. Lluís Jordà: Marta Palou; Sr. Vicenç Pastor: Pol Planas;
Srta. Puig: Maria Duran; Sr. Hèrcules Poirot: David Gifreu; Direcció: Rosa Garrido; Sr. Joan Estivill: Consol Vilarrodona; Sra. Estivill:
Paqui Reig; Mariona Estivill: Maria Ferrarós; Rosalina: Quimeta Vilarrodona; Jaumet Estivill: Martí Faig; Narradora: Maite Domènech;
Peret: Ramon Vergés; Dr. Salvador Gombreny: Juli Faig i Enriqueta Jordà: Paqui Vilarrodona.

El dia 28 de novembre de 2009,
es va estrenar la primera representació teatral del Grup de
Teatre de l’Armentera amb molt
bones crítiques. La representació escollida estava basada en
Les cartes d’Hèrcules Poirot,
una obra de teatre del gènere policíac escrita per Jaume
Fuster i inspirada en el cèlebre
personatge Hèrcules Poirot de
les novel·les d’Agatha Christie.
Finalment, aquest llibre només
ens va servir com a base del
que seria El misteriós assassinat al Mas d’en Bordas, on els
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tocs de comèdia van prevaler
per sobre del misteri. La raó
principal per escollir aquesta
obra va venir de la necessitat
que tot el grup pogués actuar
en la primera representació.
Valia la pena crear nous personatges, i així es va fer.
La posada en escena, l’escenografia, el vestuari, el maquillatge,
la perruqueria, la il·luminació, el
so, etc., no van ser tasques tan
difícils com que hi haguéssim de
ser sempre tots per assajar. El
Grup de Teatre, a dia d’avui, està

format per vint persones amb
edats que van dels divuit als vuitanta anys. Un grup de gent molt
diferent que estem convençuts
que val la pena l’esforç per tal
que el teatre casolà sigui present al nostre poble.
Sincerament, creiem que cal felicitar a tothom que, d’una manera o d’una altra, ha participat en
aquest projecte i també agrair el
suport a tots aquells que varen
assistir a les representacions.
Fins a la propera.
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SANG CATALANA
A mi, doneu-me les muntanyes altes,
amb timberes i boscos vellutats,
trencats ara i adés per unes llargues
feixetes de sembrats,
i un clap de vinya i un racó d’obagues,
on pasturen cinc vaques molt manyagues,
amb taques roges i esquellots daurats!
Doneu-me l’aire pur que s’hi respira,
i aquell silenci que et fa ser devot,
i aquelles oques, amb blancor de gira,
que quan veuen a algú que se les mira
si n’alcen, d’esvalot!
I les heures que pugen per les soques,
i un xisclet de mussol de tant en tant,
i els pallers on fan vida tantes lloques,
vigilant amb un ull a les miloques
i amb tots dos als pollets al seu voltant!
Sóc néta de pagesos muntanyencs!
Pagesos Catalans d’arrel i soca,
curtits pel sol i el vent, com una roca,
però dolços com lliris primerencs!
Sóc néta de pagesos bosquetans
i no puc fer-hi més!, doneu-me els plans
clavats al mig dels cims i les boirades,
i regats per les aigües platejades
dels xòrrecs i les mines i els torrents!
Doneu-me un caminoi estret i ombrívol
–on encara hi ha molses a l’estiu–
que em porti fins al mas: un mas festívol,

amb un arc matusser i un porxo altívol
que per sota les teules em somriu,
i on hi trobo un esplet de sajolides
i una llet acabada de munyir
–que fa gust de clavells i ballarides–
i unes grosses torrades amanides
amb força sucre i un ditet de vi!
I doneu-me uns pagesos adorables,
respectuosos pel niu i per l’eixam,
ben humils i pacients i venerables:
que s’estimin les bèsties dels estables
i a la taula hi conservin sempre un ram!
I un pa daurat i fresc a la pastera,
i un plat de brou i un llit pel desvalgut,
i un amor infinit a la cinglera
on copsaren un jorn la llum primera
i on esmercen la seva joventut.
Bona gent que segueixin amb paciència
les voltes de la sort o la dissort;
gent honrada que amb pau a la consciència
tresoregin al cor una innocència
que per mi val molt més, molt més que l’or!
Pagesos catalans, d’arrel i soca,
colpits pel sol i el vent, com una roca,
però amb gràcia i bondat a dintre seu;
capaços de fer un cel d’una cabanya,
i viure al cim mateix d’una muntanya
com en un temple consagrat a Déu!
Lina Casanovas

Un món de bondat
Vaig néixer el 4 de maig del 1922. Després de tants
anys, sovint em pregunto: Com deu ser l’altre món?
Moltes de les persones que més he estimat ja són
en aquest món desconegut.
Ens parlen de cel, infern, àngels i dimonis... Però jo
no l’imagino pas així. Imagino un lloc on hi trobaré
tots els éssers estimats, un lloc on només hi ha bondat, un lloc on tothom està en pau amb els altres. Hi
ha avis i besavis, pares i fills, joves i no tan joves...

Quan hi arribes, tots et reben amablement.
T’ajuden en tot, senzillament com si no fessin res
important. I et trobes tan acompanyat que ja no
en vols marxar en tota l’eternitat.
Només la bondat hauria de ser la mereixedora de
l’eternitat.
Maria Teixidor i Torrent
Vídua de Joan Poch i Llach
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Cursa compartida
Fa anys que visc al mateix lloc i des que vaig néixer, o almenys des que tinc
ús de raó, una mena de sentiment m’acompanya nit i dia. Diguem-li il·lusió,
desfici, punt d’honor o potser necessitat, però que tot plegat fa que visqui
amb moltes ganes de viure i desenvolupar-me.
En venir l’hivern aquesta impaciència se m’adorm, em quedo
molt quieta només desitjant
que el fred no em guanyi el
combat. És, aleshores, quan
el fort vent del Canigó m’empeny i em dóna forma, ell és el
que sense adonar-se’n em va
modelant any rere any i jo el
deixo fer. Mentre tots dos tinguem aquesta mena de pacte,
arribaré més forta a la següent
primavera.
Quan les neus de l’Albera desapareixen i el sol comença a
escalfar, quan els ocells canten
més fort que mai, saltant d’un
lloc a l’altre, i un munt d’insectes comencen de nou la vida que
fins ara els ha estat adormida...
és en aquell moment que jo, per
no ser menys, començo a sentir
aquella força interior que em
conec molt bé.
La frustració i el desànim que
m’envoltaren durant tot l’hivern
s’esvaeixen com els núvols empentats per la tramuntana, i torno a somiar.
El curs de la vida torna a florir
i és el moment d’iniciar la lluita.
Estic lligada a l’arbre que m’ha
donat la vida i davant meu hi
ha des de sempre l’entramat
de fustes, unides al vell refugi.
Unes fustes ennegrides pels
anys i en les quals moltes de
les meves companyes s’han
aconseguit enroscar segures
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i convençudes de tenir un bon
recer. Per això la meva fita
particular és, sobre totes les
coses, començar la cursa de
cada any per fer el mateix que
elles.
Sovint sento una profunda sensació de fraternitat i solidaritat
entre les altres branques i jo.
Pressento que volen ajudarme, ni que fos vigilant com lluito. Fins ara no em veia capacitada, ni amb ànim suficient;
l’entramat de fusta ha estat
sempre tan lluny..., però no sé
què em diu que aquesta primavera serà la decisiva, el que
espero fa tants anys.
Només que pugui arrambarm’hi una mica, ja aguantarà el
meu fràgil pes.
En el meu interior la sang em
bull i sento la força necessària
per seguir florint, les meves fulles cada cop són més verdes
i lluents... Em faig gran, molt
a poc a poc, però encara tinc
temps.
Fins que no arribi la tardor aniré creixent, tinc la certesa que
quan torni el vent gelat del Canigó ja no estaré tan sola.
Sóc la branca més petita de la
colla, per això he estat sempre
la riota de les meves companyes. No tenen mala intenció,
però ja se sap: sempre se la
carrega el més petit.

Jo ja m’hi he acostumat, vaig
seguint el meu camí amb un caminar lent per darrere seu mirant d’aprendre el que és millor
per a mi.
Em falta molt poc per arribar-hi,
podré aguantar-me sobre les
fustes i enroscar-m’hi, cada vegada faré més ombra, ja que les
meves fulles es faran més i més
grosses. Em sento feliç, segura,
la cursa molt aviat tindrà el seu
final.
Ha passat un altre any i aguanto les estrebades de la freda
tramuntana. Ja som de nou a
l’hivern, però ara ja no em trobo
tan sola. Ho he aconseguit!
Encara que només sigui la
punta dels meus dits la que té
contacte amb la primera fusta,
aguantarem! Entre ella i jo farem tota la feina.
Podré resistir el proper hivern i
tots els que vindran. Igual que
les meves companyes, cada vegada seré més forta.
Plegades venim del mateix lloc i
el nostre destí és el mateix.
Ja som una gran família que,
entre l’entramat de fustes a
l’entrada del refugi, farà l’ombra necessària tots els migdies
d’estiu, sempre, però, en una
cursa compartida.
Anna Camps
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La llegenda d’amor i de fe
del Pont Major de Girona
Dedicat a la dona empordanesa i especialment a la M. Dolors i l’Antonio,
que després d’una llarga viduïtat han retrobat a la vellesa l’amor tardonal.

El riu Ter
És evident que les aigües glacials d’aquestes contrades, especialment les del cabalós Ter, han contribuït notablement en el desenvolupament de la fèrtil
província gironina, una de les més riques i productives del Mediterrani.
El riu Ter, que forma part de la xarxa mediterrània
catalana, neix al Pirineu Oriental a 2.325 metres a
l’amfiteatre d’Ulldeter, al peu del pic de la Dona, a
la vall glacial de Morenç, dins el terme de Setcases,
al Ripollès.
Després de drenar part del Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, desemboca a la Mediterrània per la platja de Pals.
Al curs més alt, recull les aigües de nombrosos llacs
glacials i travessa els nuclis de Camprodon i Ripoll,
després canvia bruscament de direcció per tal de
travessar la serralada prelitoral (congostos de les
Guilleries), entra en un sector pla i arriba a Girona
per Anglès, Bescanó i Salt. Travessa la serralada
litoral i penetra a la plana, on a causa del seu nivell inferior al del mar forma una sèrie d’aiguamolls.
El seu règim és nivopluvial al sector de capçalera i
pluvial mediterrani al curs baix.
El riu Ter ha estat sempre molt ben aprofitat. Antigament les seves aigües foren utilitzades per
les fargues de l’Alt Ripollès, i més tard ajudaren a
crear els municipis industrials tèxtils, entre Ripoll i
Roda de Ter i entre Anglès i Salt. S’aprofiten també, aquestes aigües, per a regatges locals i per al
conreu de l’arròs a la plana costanera, aigua que
resulta més aviat insuficient des del 1966, que s’inicià el subministrament d’aigua potable a la ciutat
de Barcelona.
Fins i tot ha estat creat un complex hidroelèctric
amb la construcció dels embassaments de Sau,
Susqueda i el Pasteral.

El Ter es perd en amples meandres per la gran planura sedimentària del Baix Empordà. Poc abans de
la seva fi emmuralla les aigües i s’encara cap a les
altes terres de Torroella de Montgrí, i després d’uns
167 km lliura les seves aigües al mar.
Històricament podem assenyalar com a fet més destacat la famosa batalla del Ter, que tingué lloc a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), al costat del riu, entre
les tropes franceses comandades pel duc de Noalles
i les espanyoles dirigides pel virrei de Catalunya, el 27
de maig de 1694. Els francesos es van imposar sobre
un exèrcit espanyol de 20.000 homes.
Aquest riu és també honorat amb un títol nobiliari
anomenat “El Marquesat del Ter”, títol concedit pel
pretendent carlí Carles V, el 1838, i confirmat per Alfons XII, el 1875, al capità general Ramon Cabrera i
Grinyó, comte de Morella. Aquest títol continuà dins
la mateixa família.
El Ter és un riu notablement ambivalent, perquè és
capaç de fer productives les terres més inhòspites
i aconseguir una fèrtil vegetació amb abundants i
saborosos fruits.
El seu pas, amb l’amplitud del llit i l’exuberant vegetació de les vores, assenyala la importància d’aquest
benefactor riu per als gironins, que els ha proporcionat
els més saborosos fruits i les copioses collites que han
satisfet plenament les esperances dels agricultors en
una climatologia variable i algunes vegades adversa.
També ha fet possible obtenir una ramaderia sana i
ben alimentada amb els rics productes del camp.
Sota la influència d’un clima benigne i d’una fecunda terra, els homes tenen merescuda fama d’emprenedors, treballadors i soferts, aprofitadors i estudiosos, i, sobretot, zelosos de la seva honra, de la
seva cultura, de la seva llengua i de la seva terra.
Les dones són formoses, ben plantades, sanes, treballadores, alegres i exuberants com els seus jardins. Robustes com amazones, fresques com la neu
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de les seves muntanyes i les fonts de les seves valls.
Són dolces com els fruits dels seus arbres, esplèndides i àgils com les gavines que amb els seus cants
matiners aixequen l’ànim i alegren la tranquil·litat
d’aquestes benaurades terres.
Però no sempre el Ter és generós i tranquil com els
altres rius gironins. Quan apareixen les pluges tardorals causades per les fortes llevantades, originen
grans i greus inundacions.
A més, la ciutat de Girona, per la seva situació a la
confluència del Ter, el Galligants, l’Onyar i el Güell,
està molt exposada a les inundacions i té un trist
historial. Hom pot assenyalar com a dates més destacades quant a víctimes i estralls: octubre del 1552,
novembre del 1599, setembre del 1678, octubre del
1763, novembre del 1829, setembre del 1843, octubre
del 1861. Finalment, en el passat segle XX hem de
destacar: 1940, 1962, 1963, 1965, 1969 i 1970, també
de tardor.

La llegenda del pont major,
també anomenada “del diable”
A fi d’aprofitar l’alt valor literari d’aquesta llegenda,
em plau presentar-la tal com l’escriu el notable poeta gironí Narciso Viñas y Serra:
“En este suelo, pues, tan favorecido por la Providencia, y entre tantas bellas y tantas flores, es fama que
en remotos tiempos creció una niña, cuya extraordinaria hermosura eclipsó a la de todas las hermosas
de la comarca.
Su cuna se meció cabe el lugar en donde la corriente del río, unida a la del Oñar impetuoso, se abrió
paso entre la cordillera que le atajaba; y el murmullo
de las numerosas aguas que en son de triunfo traspasan el Congost arrullaron los primeros sueños de
su vida, y más de una vez en su transcurso sirvieron
de espejo a su hermosura, y bañaron sus pies de
virgen con el transparente cristal de sus tranquilas
ondas.
Se llamó María: era de cutis blanco, labios de carmín y sonrojadas mejillas; y sus negros y rasgados
ojos brillaban como dos luceros debajo de sus negras y arcadas cejas, que acariciaban caprichosos
los blandos y malsujetos rizos de su sedosa cabellera de azabache.
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Los más bizarros y apuestos mozos de la comarca
morían de amor por ella; y las avenidas de su vivienda, que sola y cercada de frondosa alameda se
levantaba al pie de la montaña, eran de continuo
frecuentadas por los numerosos galanes que pretendían la mano de la hermosa joven.
Difícil es a un tierno corazón así asediado, indiferente los convergentes rayos de tantos y tan encendidos afectos; y nunca necesita más de la virtud una
niña, que cuando el mundo se afana en deslumbrarla con la perspectiva de sus falaces y engañosas
ilusiones.
La inocente María, cual sencilla mariposa, se dejó
fascinar por la deslumbrante llama del amor –ese
fuego potente, que así puede conducir a las más
santas y sublimes acciones como a las más denigrantes miserias– y dando acogida en su corazón,
hasta entonces tranquilo, a los obsequios con que
tantos donceles la halagaban, no tardó en fijar su
cariñoso afecto en uno de ellos que, más solícito
que los otros, la desvelaba de noche cantándola tiernas endechas (cançons tristes i de lamentació) al
pie de su ventana.
Cuando el amor se apodera de un corazón difícilmente lo suelta; y si la sana razón y la rígida virtud
no le conducen muy pronto su llama, aparentemente
apacible, se convierte en voraz incendio, y la insaciable pasión domina al alma. Así fue como María,
dejándose llevar del corazón, siguió ciega y sin tino
las sendas del amor; y acogiendo sus flores sin recelo desgarraron su pecho las espinas. Se eclipsaron
los serenos días de su inocencia, un delirio ardiente
la dominaba y su pasión era su todo. Sintió, entonces, casi extinguirse el amor que antes profesaba a
sus padres; y sus preces a la Virgen, que espiraban
en sus labios cuando el dulce sueño embargaba su
mente, para alentar de nuevo al despertar con el
alba, se le fueron olvidando, viviendo de continuo sumida en sus sombríos pensamientos apasionados.
Su amor llegó, pues, a formar su delirio y su tormento, y al paso que le sonreía engañosa felicidad le
robaba el dulce sueño y no le daba un momento de
tregua ni reposo: que así son las dichas humanas,
sombras que se desvanecen al tocarlas, espejismos
del alma que mienten en los desiertos de la vida,
oasis encantadores y fuentes cristalinas; y el que
ciego las cree realidad se pierde en pos de ellas y
muere sediento de dicha, envuelto por el ardiente
sino de los abrasadores desengaños.
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Jacinto, el enamorado de María, era de familia rica
y distinguida (era l’hereu del mas); y venciendo
obstáculos (els pares de la noia no volien de cap
manera Jacint per gendre) y aunando voluntades,
había llevado ya las cosas a un punto tal que todo se
hallaba dispuesto para la anhelada boda.
Su vivienda estaba situada sobre una loma que el
Ter tenía con sus aguas (al costat de Girona), y con
relación a la de María en la orilla opuesta del río y
a la mano izquierda de la dirección de su corriente
(al costat de Sarrià). Así es que, para comunicarse
con ella, tenía precisión de vadear el cauce, lo que
efectuaba sin dificultad por medio de unas piedras
dispuestas para el caso.
En la víspera del día señalado para la celebración
del matrimonio, un fuerte viento de levante trajo una
lluvia copiosa, que en pocos momentos dejó impracticable el paso del río; por cuyo contratiempo
María se entristeció en extremo y se sintió herida
en lo más vivo del alma; pero aun le quedaba la esperanza de que el tiempo cambiara y se estableciera la comunicación entre ambas orillas. Pasó el día
sumida en la mayor angustia, y llegó la noche sin
haber cesado la espantosa lluvia. El río había tomado un aumento tan considerado que se le veía arrastrar ramas y troncos arrebatados a los contiguos
bosques, y sus furiosos mugidos dominaban el descompasado ruido de la tormenta, que con la noche
arreciaba más y más.
María estaba desesperada y rechazaba todo consuelo. Encerrada en su estancia, cegada por la pasión, con los ojos arrasados en lágrimas, desde su
oscura ventana los dirigía al cielo, sin descubrir una
estrella que le mostrara el menor rayo de esperanza. Y en medio de su delirio exclamó con frenesí:
‘¡El alma daría a quien tuviese poder para construir
antes de mañana un paso sobre el río!’. En esto se
le apareció al pie de la ventana un sujeto, que dirigiéndole la palabra así le dijo: ‘¿Por qué lloras, hermosa entre las hermosas? Tú, cuyos ojos irradian
luz más bella que la de los más brillantes luceros
de la noche, y donde pasan tus pies brota la tierra
flores y envidia la nieve la blancura de tu faz, el alba
el carmín de tus mejillas y las rosas el aroma de tu
aliento. Tu belleza lo vale todo: Yo soy un genio cuyo
poder no reconoce límites: yo te prometo satisfacer
los más exigentes deseos durante toda la vida, si
después de ella me concedes tu alma que acabas
de ofrecer al que te satisfaga uno sólo de ellos’. Y
la infeliz María, insensata y ciega, en el amor de su

pasión, se atrevió a contestarle: ‘¡Oh! Tu, cualquiera
que seas, espíritu o mortal, si tu poder es tanto que
antes de sonar la última campanada de las doce
de esta misma noche puedes ofrecerme construir
un puente que franquee el paso a la opuesta orilla,
desde este momento te otorgo mi alma conforme a
tus deseos’. Y una voz terrible resonó en el espacio
contestando: ‘Acepto’. Y en aquel mismo momento
los aires se iluminaron de un resplandor rojizo, y los
ojos de María, transidos de terror, vieron aparecer
multitud de aladas figuras que cargadas de materiales de construcción se zambullían en el río y salían
sueltas para volver de nuevo cargadas con la rapidez del rayo.
Eran las diez de la noche cuando empezaban su trabajo, y a las once y cuarto los macizos de las pilas
dominaban ya la corriente. El agua luchando contra sus cortantes tajanares se partía en espumosos
surcos, y en la innumerable turba de espíritus infernales, asidos unos a otros en diabólicas actitudes,
formaban las cumbres que habían de sustentar los
atrevidos arcos en su construcción; mientras que
nuevas legiones iban acudiendo, cargadas con los
sillares y restante material necesarios.
A la primera campanada de las doce la obra del puente tocaba ya a su término, y con vertiginosa velocidad coronaban los pretiles.
María, despertando de su pavoroso asombro, reconoció toda la gravedad de su insensata promesa, y
movida del más profundo dolor y arrepentimiento se
arrojó anegada en llanto a los pies de la imagen de
la Virgen, que hacía algún tiempo tenía olvidada, y
que en aquella misma estancia la había visto nacer
y había cogido sus primeras plegarias y cariñosos
trasportes de fervor piadoso; y con ardiente propósito de volverla su cariñoso afecto reclamó su
amparo. Y su deseo fue atendido; y en aquel mismo
instante una violenta ráfaga barrió de espíritus la
negra extensión del espacio. Se oyó un rugido espantoso que estremeció los montes vecinos; y un
manojo de rayos, cual culebras de fuego, rasgaron
con horrísono estampido las entrañas de las nubes.
Se percibieron a lo lejos tres terribles choques de
cuerpos duros que hicieron retumbar el suelo, y,
restablecido el silencio, pronto escucharse aún la
última campanada de las doce de la noche.
María se había salvado. El puente quedaba incompleto, y los tres espíritus que traían a cuestas desde
el lejano Montserrat y altos Pirineos las tres últimas
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piedras que faltaban las habían dejado caer con estrépito, huyendo en pos de sus compañeros, para
ocultarse a las miradas de la Virgen que, desde el
disco de la luna que en aquel instante aparecía sobre un espacio de cielo azul, acaba de arrancar de
las garras del Diablo el alma arrepentida de María.
El siguiente día brilló puro y sereno, las aguas bajaron a su natural nivel, y los pasajeros y habitantes
de la comarca contemplaban llenos de estupor la
extraña aparición de la gigantesca obra, por cuyos
diez ojos discurrían tranquilas las trasparentes linfas del caudaloso río.
María refirió a su prometido Jacinto los extraordinarios acontecimientos de aquella noche, y le significó su inquebrantable propósito de aplazar por
un año la celebración de su enlace, para emplearlo
entero en reconciliarse con el cielo, satisfaciendo
penitente sus anteriores e insensatos extravíos.

Jacinto la escuchó asombrado, y sintiéndose piadosamente movido a secundar los cristianos impulsos
de su prometida hizo voto de retirarse también por
un año a un convento, a fin de expiar sus pasadas
culpas y hacerse merecedor de aquella hermosa,
que tan visiblemente la Virgen había protegido y
salvado su alma.”
NOTA.- Hom assenyala que l’última pedra que faltava

per acabar el pont es troba a prop d’un torrent de la
Costa Roja; és una gran pedra anomenada “pedra
del Diable”.
El pont a què es refereix la llegenda no és l’actual
Pont Major, que va ser dirigit per l’arquitecte Pedro
Çarcoma (1368), que també va dirigir el campanar
de Sant Fèlix.
JosEP gòDIA RIBEs
VETERINARI

El viatge pictòric de Paquita Salleras
Fa una dècada que
vaig optar per pintar,
ja que la meva afició
va començar quan per
primera vegada vaig
visitar els pintors a les
fires de Figueres. Vaig
quedar fascinada de
les pintures que vaig
veure, em va entrar el
gusanillo de pintar.
Al principi vaig començar d’una
manera autodidàctica i més
endavant vaig anar cinc anys
a aprendre’n amb dos pintors.
Primer amb el mestre i pintor
Ministral i després amb el VilaMitjà. Tots dos em van ensenyar
les llums i colors que tenim a
l’Empordà.
Des de llavors, ja fa alguns anys
que pinto sola. Estic contenta
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de l’acceptació que han tingut les meves obres, i he fet ja
força exposicions nacionals i
estrangeres pintant bodegons,
paisatges i marines. He guanyat
alguns concursos de pintura i
també tinc dues bibliografies
amb altres pintors del segle XX
i en “Genis i Figures”. L’última

exposició amb obra recent ha
estat amb motiu de la Fira de la
Poma amb altres pintors.
La foto que us mostro és una
pintura feta amb espàtula de la
badia de Roses i l’Alt Empordà.
PAQUItA sALLERAs
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“Columnes d’hores”,
de Maria Àngels Anglada
El vENT
Aquesta nit escolto el vent
on xiula el crit de tots els homes
que ja han mudat la pell d’infant
i ara no poden riure en somnis.
Quin fred –em dic– quan sento el Temps
apilar anuncis de flors tendres,
cremar en focs tebis de tardor
un parpelleig de primavera.

Columnes d’hores (1956-1990)
Maria Àngels Anglada 1990,
Columna, s.A.

FrÀGIls MUrAllEs

He estimat el Montseny sense ametistes,
la plana adusta en els seus llargs hiverns,
els vels espessos d’imprecisa boira.

Fràgils muralles,
arbres batuts pel vent entre les closes,
com em recorden
les reixes de silenci
entre molts pensaments i la paraula!

Conec el ressò clar de les campanes
als vells carrers de la ciutat dels sants,
la plaça on van penjar en Bac de Roda.

Tantes vegades
ens és negat, germans, dir cada cosa
amb el nom clar que una vella sang dicta!

Camí dels vents, he estimat l’altra plana
els vols de les gavines als sembrats,
les aigües, com nosaltres, indecises.

vIETNAM

Somrient, l’alabastre de les verges
dins els seus temples de color de temps.
El mar, que va ser un dia camí nostre.
De Columnes d’hores, (15)

Hem vist l’Infant creuar els carrers de la mort
germà dels nostres fills, buit de jocs i rialles.
Hem vist l’Infant creuar el carrer de la mort
mentre alats corsers els seus passos retallen.
Cap alba ja no és nova ni cap rosa innocent
i es glaçaran els mots en el vers dels poetes
si oblidem que els infants petgen camins de mort
–raïms mai madurats, quina amarga verema!
No podem cridar junts contra el crim i la sang
però a la cova profunda on els records s’amaguen
viuran sempre aquests ulls que la por ha entelat
i tenyiran de dol les alegres imatges.

69
DESEMBRE 2009

Art i cultura
NO SÉ JUGAR AMB MÀSCARES
No sé jugar amb màscares, amics.
Estimo massa les paraules nostres
de molts llavis de cendra, crit i flama.
No em serveixen per fer-ne hàbil disfressa
d’uns pocs pensaments clars
ni per bastir-me, en arbres de misteri,
nius de somnis remots. A la cruïlla
dels camins de la nit, la veu ressona:
hem escollit, en l’espera de l’alba
els dards de la veritat, o un dur silenci.

ELEGIA A LLUÍS COMPANYS
Fa trenta anys que et devem uns mots de comiat,
branques de llor veïnes dels teus ossos.
Escolta: mai ningú no m’ha dit res
de tu, ni si morires
entre vent desfermat, si et besà el sol
el cos romput, més compassiu que els homes
o et mossegaren dents d’una alba freda
amb aigualers de plors.
Però una antiga veu dins meu murmura:
sempre és gelada l’alba de la mort,
el sol s’avergonyeix quan cacen l’home
i fuig davant de l’odi mesurat.
Sé tan sols que caigueres
descalç damunt la terra que estimaves
al mur tacat de morts no decidides
per la filosa de les tres germanes.
Dintre la llarga nit d’esvanits somnis
eres un nom, eres una abatuda fidelitat.
Amb el lli blanc de la llengua que estimen
els meus llavis de carn i els teus de cendra
ara et teixeixo aquest petit sudari
i amb un bri d’esperança
per entre els fils de l’amarga elegia
la meva sang et diu: adéu, germà.

Amb Josep
Tarradellas el dia
del lliurament del
premi Josep Pla per
l’obra “Les Closes”.
6 de gener de 1979
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MADRIGALS PER A
UN INFANT ADORMIT II
T’he despertat: tenies
la cara plena
de sol, i tant
llum sobre la llum closa
dels teus ulls! Jo mirava
les palpitants parpelles
com l’ombra d’una vela
sobre el mar, o com l’ala
d’un ocell entre roses.

Hivern
Arbres de fulla caduca
–tronc grisens, romatge nu–
tenen com un desig tímid,
però ben cert, de verdor.
Pluja. Els arbres hi frueixen.
I després la tramuntana,
airet tònic, esvelt, clar.
Diu que guaria la gent,
fent l’aire lleuger i diàfan
a la plana entollada d’aigües mortes.
Anglada, M. Àngels. “El poeta líric de Notes per a Sílvia - Notes
intranscendents sobre Josep Pla ”. El 9 nou, núm. 675 (14-XII1986), p. 23.

Canigó
D’una finestra del mas
en ple hivern he mirat el Canigó
d’una blancor radiant.
Només l’abstracció del blanc
molt a prop del mar en calma,
blau, immòbil.
[...] he canviat “immobilitat” pel seu adjectiu, i he
escrit “mirat”, en comptes de vist, per necessitats
de ritme. Tota la resta és intacta. No em negareu
que Josep Pla va escriure, doncs, diversos poemes
lírics inesperats. “
Anglada, M. Àngels. “El poeta líric de Notes per a Sílvia - Notes
intranscendents sobre Josep Pla”. El 9 nou, núm. 675 (14-XI1986), p. 23.
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Armenterencs fent cultura

Croàcia i Venècia

sí, és una sorpresa: Qui es podia pensar que fa 10 anys
estava en guerra i ara estigui tot tan reconstruït? però anem per parts.
A hores molt petites, sortim de l’Armentera cap a
Barcelona, d’allà a Frankfurt i a Dubrovnik (Croàcia).
Aquesta ciutat, anomenada la perla de l’Adriàtic i
considerada per la Unesco patrimoni cultural de la
humanitat, data del s. XIII, i amb les seves torres,
muralles i fortaleses constitueix un autèntic tresor
cultural.
De Dubrovnik anem cap a Split, joia arquitectònica
situada sobre un turó de 1.330 m d’alçada. Diu la
guia que veurem una “orga” marina. Què serà això?
Molt curiós. El mar estava sempre en calma i, a prop
de l’aigua, un passeig amb uns “fortas”, de manera
que quan passa una barca i fa una petita onada dels
forats en surt música. Magnífic!
Passem cap a Trogir, ciutat coneguda com la “petita
Venècia”; després a Zadar, a la regió de Dalmàcia,
enfront de les illes Ugljian i Pasman.
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Per veure els monuments naturals més macos d’Europa anem a Plitvice, declarada patrimoni mundial
per la Unesco. Llacs, salts d’aigua, una meravella
digna de contemplar.
Cap a Zagreb, que és la capital de Croàcia, centre
industrial, científic i cultural, polític i administratiu,
i continuem cap a Opatija, la “Gran Dama” de les
estacions balneàries de Croàcia. El turisme li ve des
de l’any 1844 i és un dels llocs d’estiueig més selectes de la monarquia austrohongaresa...
D’aquí anem a la península d’ístria, primer a Pula,
que s’aixeca en un territori densament poblat des
del paleolític i el seu coliseu data del segle I abans
de Crist. Opatija està també a la península d’ístria, i
ja anem acostant-nos cap a la frontera d’Eslovènia i
tot seguit a la d’Itàlia per arribar a la magnífica ciutat de Venècia.
Què podem dir de Venècia? Els que no ho coneixien... bocabadats. I els que la coneixíem... també.
Situada sobre un conjunt d’illes en el mar Adriàtic a
les desembocadures del riu Po i Piave.
Esglésies, palaus, places, carrerons i canals, què
triem? Tot, tot i tot. Venècia és tota ella un museu
que no et canses mai de veure.
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I, com que tot s’acaba, també el viatge s’ha acabat.
De Venècia a Frankfurt i d’allà cap a casa, i a preparar-nos per a l’any vinent, si Déu vol.
MERCè CoMPtE

El racó de les paraules

Les paraules de l’Armentera (III Part)
L’any passat, si fa no fa per aquestes dates, vaig escriure
que possiblement les paraules recollides fossin les últimes,
ja que havia perdut la principal font d’aquestes,
un veritable pou de saviesa popular. El record és ben present.
Ve-t’ho aquí, però, que a mesura que ha anat passant el
temps, i sobretot en els darrers
mesos, la bossa de les paraules
s’ha anat omplint d’una manera
acceptable, fet que m’ha animat a confegir l’article d’aquest
any, si més no, de nou amb el
mateix tema.
Seguirem amb la mateixa traça d’esmentar iniciatives per
recordar i donar a conèixer
aquella manera de parlar d’un
altre temps, que malauradament s’esvaneix ensems amb
la gent que el feia servir. Malgrat tot, veig que encara anem
quedant gent que s’estima la
nostra llengua i intentem posar
el nostre petit gra de sorra per
emparar-ho.
Potser la proposta més antiga, en la qual es basen tots els
estudis i reculls que han anat
sorgint posteriorment, són els
articles El Parlar de Pau (Alt
Empordà) a la dècada 1960-70
(I part) i (II part), de Josep Comes i Caussa. Foren publicats
als Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos en els anys 1996
i 1998 amb els números 29 i 31,
respectivament. Són dos capítols de la tesi de llicenciatura
de final de carrera presentada
per l’autor l’any 1970 a la Universitat de Barcelona, convenientment revisats per a la seva
edició. La primera part tracta la
morfologia o part de la lingüís-

tica que estudia l’estructura interna dels mots i la segona part
el lèxic o conjunt de les paraules d’una llengua. Aquesta última és la mateixa que nosaltres
treballem.
Una altra empresa que cal esmentar són els llibres El Parlar
de Cadaqués (1983, Diputació
provincial de Girona) i El vocabulari de Cadaqués (1992,
Parsifal Edicions), de l’Ernesta Sala i Brusés –professora
de la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat de
Girona. En aquests llibres, s’hi
condensa l’essència d’un parlar molt bonic i especialíssim,
que configura el principal tret
d’identitat de la gent d’aquest
joliu bocí de la costa de la Mar
d’Amunt. Cal buscar aquesta
singularitat en la particular situació geogràfica –fins fa poc
temps han estat aïllats per terra de la resta de l’Empordà– i a
unes condicions de vida especialment dures amb el conreu
de la vinya, que ha fet créixer
un sentiment imprescindible de
solidaritat col·lectiva i d’ajuda
mútua entre els cadaquesencs,
l’anomenat “nos amb nos i de lo
meu és teu”.
Podem sentir-los dir Ix!, si una
cosa els estranya o sorprèn,
seguit d’un Tafot! L’ús de l’article salat com sa cadira, es
catalans, fer servir el prefix –i
per conjugar el present d’indi-

catiu: me pensi que sí, els pronoms nosatros, vosatros, mos i
vos. Així com un ric vocabulari
–tenen uns cinc-cents mots
comptabilitzats– com ximenera
(xemeneia), caroti (ciratge de
les sabates), papanells (llagostes de rostoll), marrofí (terròs
de sucre), estorrellar-se (estirar-se a la platja), glés (espècie
de medusa)... entre d’altres.
Una manera de parlar especial,
que ens recorda moltíssim al
mallorquí. Fet no gens estrany,
ja que al segle XIII Jaume I va
poblar Mallorca amb gent de
la Catalunya Vella. De resultes
també de molts anys d’aïllament insular s’han conservat
uns trets molts específics del
nostre llenguatge d’antuvi.
Destaquem també la publicació
El vocabulari de les comarques
gironines (2003, Editorial La
Busca), de Félix i David Casellas –pare i fill, respectivament.
S’hi recullen més de 8.000 paraules i expressions de les nostres comarques, garbellades
d’un total de 14.000 inicialment
recollides. El criteri de selecció
va ser de triar les paraules que
no estiguessin contingudes al
Diccionari general de la llengua
catalana, popularment conegut
com el Fabra, és a dir, que s’allunyessin del català normatiu.
Varen fer un buidatge del Diccionari català-valencià-balear
d’Alcover-Moll i de nombrosos
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tes de les paraules
aplegades. S’hi poden diferenciar tres
parts ben definides:
Vocabulari jonquerenc, refranys, locucions i frases fetes
que encara es diuen
i toponímia del terme
municipal de la Jonquera. En definitiva,
un bon treball que
passa a enriquir la
llista cada vegada
més nombrosa amb
aquesta temàtica.
Fora bo que es publiqués, per poder estar a l’abast de tanta
gent com es pugui.

reculls de paraules de diferents
zones i comarques gironines.
Félix Casellas va començar la
tasca una vegada jubilat de
professor de llengua castellana
a l’Escola de Magisteri Normal
de Girona. Dissortadament, va
morir abans de veure publicada l’obra, però va continuar la
feina el seu fill David, que és filòleg i professor de secundària.
Un excel·lent recull d’una zona
geogràfica que podem presumir
de servar un vocabulari pràcticament desaparegut a la resta
del país.
Anteriorment ens referíem a la
proposta més antiga, i ara ho
farem de la que hom ha trobat
més recentment. El mes de
març d’enguany, va aparèixer
a la premsa local la notícia
que un grup de jonquerencs de
naixença havien aplegat paraules del parlar de la Jonquera que no surten al Diccionari
de l’Institut d’Estudis Catalans
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–versió moderna del Fabra– i
que es troben en un greu perill
d’extinció.
Jaume Sabiol i Canela, Joan
Budó i Bagués, Lluís Vila i Bretxa, Ramon Boix i Viarnés i Valentí Cullell i Andreu, coordinats per
Ramon Boix i Viarnés, han denominat el seu treball Vocabulari
Jonquerenc. 1a Edició. No està
editat en format de llibre, però
està magníficament presentat i
enquadernat a disposició de qui
el vulgui consultar a la Biblioteca Municipal Carles Bosch de la
Trinxeria.
Endegaren la feina l’any 1996,
amb llargues èpoques d’inactivitat, però la publicació dels ja
esmentats El vocabulari de les
comarques gironines, El Parlar
de Pau (Alt Empordà) a la dècada
1960-70 (II part) i Vocabulari Rossellonès de Renat Botet els va
fer donar un impuls final, ja que
els facilità la definició de mol-

I ja, per concloure,
m’agradaria mencionar el llibre Coses
i gent de l’Empordà (1971, Editorial Selecta), de
Joan Guillamet i Tuèbols, obra
farcida de les paraules i frases
fetes que ens ocupen. Al capítol “Els pobles d’ara” ens explica que abans de la Guerra Civil
llegir el diari o qualsevol paper
imprès en un lloc públic, a pagès, era símbol de ganduleria.
Podien dir de tu: “Es veu que no
deu tenir gaire feina. Ja li donarà pa això!”, en aquell to tan
empipador dels pagesos, quan
volen fer la guitza a algú. És just
el mateix que l’Elena –la meva
dona– em diu quan escric o llegeixo sobre algun tema en el
qual he de menester més temps
del normal: “Ja et donarà pa
això, ja!”. Amb aquesta expressió mostra les seves arrels
pageses i el seu tarannà pragmàtic, de tocar de peus a terra,
molt propi de la gent d’aquí. De
moment a casa l’assumpte de
llegir el diari ja el tenim resolt.
El d’escriure però.... espero tenir-lo ben aviat. A reveure!

El racó de les paraules
Paraules de l’anyada

Colgar: Tapar.

Dur el braç en xarpa: Portar el
braç recolzat en un mocador o en
cabestrell a conseqüència d’una
lesió. Escoltada de l’Elena.

Tenir basques: Fàstic, profund
disgust.

Ai caraissos!: Eufemisme fet
servir per denominar carall. Escoltada de l’oncle Josep Palou,
tal com li agradava que l’anomenés (oncle). En pau descansi.

Esgallimpat: Sense seny.

És lloca: Fruita massa madura i
que ha pres un color fosc, com si
es podrís. Exemple: Aquesta pera
és lloca. Escoltada de la tia Marta.
Empassegar-se: Entrebancar-se.
Exemple: No t’empasseguis. Escoltada de la tia Marta.
Com llengua de gat / Com orella
de gat: Cosa molt prima. Exemple: Aquest llom és prim com
llengua/orella de gat.
Repix: Sobrant. Per completar
un àpat. Exemple: Què hi ha de
repix? Escoltada del meu sogre
Salvador.
Rònega: Objecte o lloc vell, abandonat, ruïnós, malsà.
Espesseït: Cosa que ha esdevingut espessa.
Anar a estudi: Anar a col·legi.
Llegida del Sr. Quimet Armengol.
Cadell: Persona jove, sense experiència. Escoltada del Sr. Quimet Armengol.
Maimó: Persona molt calmosa
per fer la feina.
Murri: Sagaç, astut, hàbil per
aconseguir allò que pretén.
Morcades: Rastres d’oli negre i
brut, provinent del seu solatge.

Perdre els trucs: Perdre el seny.

Perdre el remuc: Desorientar-se.
Rederenc/a: L’últim/a de la temporada.
Si no descansen els ullets, descansen els ossets: En cas de no
poder dormir, pel fet de només
estar estirat al llit, ja es reposa.
Desar: Col·locar les coses en el
lloc que els pertoca.
Xascar: Fer retrets de mala manera.
Tílburi: Carruatge de dues rodes, sense coberta per a dues
persones i tirat per un sol cavall.
Llegida a la novel·la Les Closes
(Premi Josep Pla 1979) de Maria Àngels Anglada. Enguany
s’acompleix el desè aniversari
del seu traspàs. La novel·la està
ambientada a Vilamacolum, on
l’autora gaudeix parlant amb les
dones grans, ja que parlen un
català molt ric i viu.
Randes: Puntes de fil gruixut.
Llegida a Les Closes de Maria
Àngels Anglada.
Neulada: Planta malmesa a conseqüència de la neula o malaltia
causada per adversitats diverses.
Ramón Ramón (tot fregant-se
els dits polze amb l’índex i el mitger): expressió amb gesticulació
que indica l’acció pecuniària o
de fer un pagament amb diners.
Exemple:- T’ho han regalat això?
- Si home, m’ho han donat Ra-

món Ramón (amb el fregament
de dits).
Trinco-trinco/ Bitllo-bitllo: Pagament al comptat.
M’ho espero amb fiances: amb
moltes ganes.
Rall: Persona que parla molt.
Exemple: Tarda molt. Deu haver
trobat algun rall. Escoltada de la
Teresa Ayats.
Garlar: Parlar molt, normalment
de coses de poca importància.
Fer escarafalls: Queixar-se ostensiblement.
Cara brut/a: Denominació d’afecte generalment dirigida cap a un
infant. Escoltada de l’avi Joan de
Vila-sacra.
Trapasser: Entremaliat.
Escarrotxa: Pela de la síndria o
el meló. Escoltada d’en Josep
Oliveres.
Matxucat: Rebregat, arrugat, especialment referit a la roba.
Fer barretada: Afalagar algú per
guanyar-se la seva voluntat.
De quin pa en fas rosegons!: Expressió que es diu quan algú menysté una persona o cosa sense
motiu. Escoltada de la Dolors
Quer del Port de la Selva.
Pesar figues: Estat immediatament anterior a agafar el son.
Fer cops de cap.
Reminiscalles: Resquícies petites d’un plat cuinat, que queden
després de ser servit. Exemple:
Jo vull les reminiscalles.
Francesc Burgas
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Casal d’estiu

Creix jugant..., junts...,
en el Casal d’Estiu!
Ens hem divertit, après valors, treballat en equip, solidaritzat...
tot d’una manera molt divertida: el joc.
Durant els mesos de juliol i agost,
més de trenta participants han
gaudit del nostre Casal d’Estiu
i de les seves activitats refrescants, divertides i plenes de màgia i sorpreses.
Entenem que l’arribada de l’estiu
representa les vacances dels nostres nens/es, i que, per tant, hem
de donar-los l’oportunitat de gaudir-les, proporcionant-los tots els
recursos perquè siguin especials.
Aquest estiu, el casal s’ha realitzat a les instal·lacions del CEIP
FLUVIANETS.
Un entorn proper, conegut i habitual per als participants, però
que la Gina (el personatge que
ens ha acompanyat durant tot
l’estiu) ha omplert de fantasia i
grans descobriments.
Hem realitzat diferents tallers,
gimcanes, jocs esportius i lúdics, sortides per l’entorn del
nostre poble, balls i tradicions
populars, etc.
Aprofitem per agrair, molt sincerament, l’amabilitat de la gent de
la població, que ens ha obert les
portes i que han volgut compartir amb nosaltres un munt de moments fantàstics i inoblidables.
Esperem retrobar-vos aviat.
AJUNTAMENT DE L’ARMENTERA
i ANNCON LLEURE I OCI
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Parròquia

El Poema de Nadal,
que ja fa tants anys que ens
acompanya en aquestes festes, diu:
“Ai, si no fos aquesta nit tan clara,
seríem tros de carn i pensament,
que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,
pell d’home arrossegada pel corrent.”
Per celebrar els dos grans misteris de la nostra fe,
Nadal i Pasqua, la litúrgia ens convoca quan ja és
de nit. Ens trobem la nit del dissabte al diumenge
de Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesucrist.
El Pregó Pasqual diu: “Oh, nit benaurada, només tu
vas saber l’hora en què Crist ressuscità d’entre els
morts”.
I avui, en aquest Nadal, que com la nostra pròpia vida
és sempre igual i sempre diferent, ens trobem per celebrar el misteri del naixement del Fill de Déu.
El profeta Isaïes ens diu: “la noia tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir ‘Déu-és-amb-nosaltres’”.
La nit no és ben bé igual que la fosca, en la fosca
no hi veiem res. En la nit veiem altres coses. El que
és més evident durant el dia desapareix, sorgeixen
la lluna i els estels. Amb la claror de la nit les coses
canvien.
La nit és el moment de la revelació, del misteri. I,
aquesta nit de Nadal, és revelació del misteri de
Déu que es fa un de nosaltres, es fa com nosaltres,
perquè nosaltres puguem ser semblants a ell.
Va ser a la nit que els pastors van veure l’estrella i
l’àngel de llum que els deia “avui a la ciutat de David
us ha nascut el Salvador, és el Messies, el Senyor,
les senyes són aquestes: trobareu el Nen en un portal, ajagut en una menjadora”, paraules clares i misterioses alhora:
- Us ha nascut un salvador –diu l’àngel. No diu als
pastors “ha nascut un salvador”.
Diu: us ha nascut, a vosaltres.

El nen és en un portal, en una menjadora, entre el
bou i la mula de l’estable.
Amb això ja tenim el paisatge del nostre pessebre i
del misteri que representa: l’estrella, l’àngel, la nit i
el camí fins al portal.
Els misteris no són per entendre’ls. No cal que ens
esforcem per penetrar-los. No són un desafiament a
la nostra intel·ligència o a la nostra capacitat d’entendre.
Els misteris són per entendre’ns i no per entendre’ls.
Per entendre’ns una mica més, són perquè descobrim una mica més qui som, i què hi fem aquí. I què
hi hauríem de fer.
En els misteris com el d’avui, ens hi hem de reconèixer. Els misteris de Déu parlen de nosaltres, que
som fets a la seva imatge i semblança.
Els misteris són com la nit, amaguen unes coses i en
fan evidents unes altres. Canvien la llum i la fesomia
del nostre món i de nosaltres mateixos.
Heus aquí, doncs, el misteri d’aquesta Nit: ens ha
nascut el salvador que és Déu amb nosaltres. Un
salvador que no s’imposarà com ho fa la llum del
sol, que no admet dubtes.
Un salvador que demana ser acceptat i acollit, com
un infant.
La nit, el Salvador, nosaltres i el camí fins a la cova.
Aquest és el paisatge del nostre pessebre interior.
Hi trobem els personatges de sempre, però diferents
cada vegada: els ramats, l’àngel, el rabadà, els pastors. Tots embolcallats en aquesta nit misteriosa.
Nosaltres haurem de triar entre la tranquil·litat de
jeure per sempre a la palla, com el rabadà, i l’aventura de sortir i caminar, com els pastors. Rabadà i
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pastors han vist el mateix i han sentit les mateixes
paraules. Un es queda i els altres caminen.
Els pastors caminen perquè els ho ha dit un àngel.
No és prou misteriós tot plegat?
“La nostra vanitat prou s’afigura
que estem per damunt del bé i del mal,
però no hi val ganivet ni ànima dura,
és més forta la nit de Nadal.”
“Ai, si no fos aquesta nit tan clara,
seríem tros de carn i pensament,
que no coneix d’on ve ni on va ni on para,
pell d’home arrossegada pel corrent.”

Què ens diu a nosaltres el misteri d’aquesta nit? Ens
diu que no estem per damunt del bé i del mal. Ens
diu que no som aquest tros de carn i pensament que
no coneix d’on ve, ni on va, ni on para. Ans al contrari, que el bé i la bondat són la raó del nostre camí.
I Déu, bondat infinita, n’és el terme.
Ens caldrà posar-nos en camí, com els pastors. En la
nit i potser amb els nostres dubtes.
Caminar amb el cor obert cap a aquesta trobada
amb Déu, avui amagat en el misteri de l’Infant ajagut
en un pessebre.

MN. JoAQUIM gIoL I AyMERICh

Defuncions
Des de desembre de 2008 fins a novembre de 2009
Lluís Boix suñé............................................................... 14 de desembre de 2008 a l’edat de 84 anys
Lola serra Bombardo....................................................... 22 de desembre de 2008 a l’edat de 75 anys
Ramiro Dunés Costa............................................................... 25 d’abril de 2009 a l’edat de 86 anys
Joan torrent Batlle................................................................... 23 de maig de 2009 a l’edat de 60 anys
Pietat terradas torrentà......................................................... 25 de maig de 2009 a l’edat de 82 anys
Francisco trayter Bonal................................................................ 18 de juny de 2009 a l’edat 82 anys
Narcís Quer Ros......................................................................... 20 de juny de 2009 a l’edat de 45 anys
Josep Palou Dosquers........................................................... 17 de juliol de 2009 a l’edat de 73 anys
Victoria Domenech Lafuente.............................................. 17 de setembre de 2009 a l’edat de 91 anys
Maria Vilarrodona Ferrer....................................................... 2 d’octubre de 2009 a l’edat de 88 anys
Montserrat Ayach Dalmau.............................................. 28 de novembre de 2009 a l’edat de 86 anys
DEP
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PROGRAMA D’Activitats DE
LES FESTES NAdalenques
ACTIVITATS

DATES

Playback

12 i 13 desembre 2009

Quines

6 desembre 2009

ORGANITZADORS
Comissió de Festes

Club de Futbol
l’Armentera

20 desembre 2009
25 desembre 2009
26 desembre 2009
1 gener 2009
3 gener 2009
6 gener 2009

Gran torronada

16 desembre 2009

Casal de la Gent Gran

Festa del tió

22 desembre 2009

CEIP Fluvianets
de l‘Armentera

Arribada del patge
amb espectacle infantil

3 gener 2010

Ajuntament de
l’Armentera

Cavalcada de Reis

5 gener 2010

Ajuntament de
l’Armentera
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