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Metge, Daniel Carmona Guerrero
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Dimecres i dijous a les 8 hores

Veïns i veïnes de l’Armentera,
Arriba l’hora de tornar a presentar-vos una nova edició del nostre
Carbassó, la vuitena des del seu rellançament. Hem d’estar orgullosos d’aquesta revista, que explica de manera amena i divertida
el nostre tarannà habitual.
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Aprofito l’avinentesa per informar-vos de diversos aspectes que
fan referència a l’Ajuntament i al municipi. Com cada any, amb
l’ajuda de tots, hem mirat de tirar endavant el nostre poble, primer,
i sobretot, mantenint-lo arreglat i endreçat; en segon lloc, quan ha
calgut, reparant tot allò que era necessari; finalment, escoltant
tothom i mirant de resoldre el que bonament hem pogut. Estem
passant moments de crisi general i potser no tenim, malgrat els
nostres esforços, l’Armentera a l’altura que ens agradaria.
De tota manera, sóc de l’opinió que no ens podem queixar: per fi
tenim la nova llar d’infants Passet a Passet pràcticament acabada i esperem poder-la obrir com més aviat millor. Aquesta obra
ha estat el repte més important de la legislatura i he de dir que
l’Ajuntament a fet els deures; ara falta que els responsables de la
Generalitat facin la seva part i ens ajudin a fer que el nostre desig
es faci realitat.
Al llarg de l’any s’han anat tancant molts expedients que potser
passen desapercebuts però que realment són llargs i feixucs.
Només vull esmentar la recepció de les urbanitzacions SAU1(escorxador), UA-1(frigorífic d’en Manolo) i UA-3 (magatzem de
les cebes) i a curt termini la UA-5 (Santa Cristina) i UA-8 (camp
d’en Mateu Llinàs).
Amb l’entesa i la col·laboració de la família Caussa-Siqués hem
tancat dos temes que quedaven pendents; l’un, l’acceptació de
l’herència de l’any 1966 de la família envers l’Ajuntament d’una finca situada a la zona dels Pasquers, prop del riu. L’altre, la quantitat
d’uns 5.000 € que la junta de compensació del SAU-1 tenia pendent de pagar en referència a l’expropiació dels terrenys, que es va
fer a la família fa uns quinze anys. Amb aquests tràmits ha quedat
completament desencallada la recepció d’aquesta urbanització.
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Altres actuacions municipals a destacar són les següents:
1.- Neteja dels arbres cremats del Riu Vell. Procurarem desbrossar completament el terreny a fi de poder replantar-lo de nou.
2.- Arranjaments dels camins rurals i neteja del rec situat entre el
camí de can Ribes i el camí del Pujals.
3.- Netejar completament el Rec Vell. Aquesta feina es farà segurament a principis d’any nou.
4.- S’ha completat l’obra de connexió de les aigües pluvials del
municipi fins al riu i està a punt d’acabar-se la conducció de les
aigües negres, mitjançant zones de bombeig, fins a la depuradora
de l’Escala.
5.- Regulació i control de la colònia de coloms de l’església i altres llocs, amb una eficaç actuació, i preparació d’una de nova a
final de l’any.
6.- Tancament amb malla de les zones esportives i realització de
la connexió amb les escoles per tal que els nens i nenes tinguin
lliure accés, amb seguretat i prioritat. Tothom que vulgui accedir
a les instal·lacions ho pot fer. S’ha rebaixat l’alçada dels arbres de
l’entorn, ja que eren un perill quan feia tramuntana.
7.- Les obres del Padró, que consisteixen a canviar la canonada
d’aigua existent, estan pendents perquè no arriba una subvenció
de Madrid. Si a final d’any no disposem dels diners, buscarem i
trobarem altres recursos per fer-ho.
8.- Arranjament de dos trams de clavegueres malmeses situades
al c/ Nou i al c/ Jacint Verdaguer, un tema pendent d’arreglar com
abans millor. Creiem que el pròxim PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya), s’haurà de dedicar exclusivament a això.
9.- Ajuda a la Comissió a organitzar, com sempre, les Festes Majors i actes diversos que fan que passem unes magnifiques vetllades, alegres i divertides amb germanor i bona harmonia. N’hi ha
per a tots els gustos i qui no es diverteix es perquè no vol o té poc
sentit de l’humor.
Aquestes actuacions són fetes amb ganes que tot funcioni correctament, treballant perquè al nostre poble no li falti de res i que
tots plegats puguem sentir-nos orgullosos de ser armenterencs.
Només em resta desitjar-vos, una vegada més, unes felices festes i un venturós any nou.
Josep Oliveras
Alcalde de l’Armentera
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Informació municipal
Activitats portades a terme i futurs projectes
de l’Ajuntament de l’Armentera durant l’any 2010
Els arbres dels terrenys municipals, al costat de la
pista poliesportiva, es varen reduir d’alçada per evitar que la tramuntana els tombés i que algú pogués
prendre mal.

Llar d’Infants municipal Passet a Passet a punt de
posar-se en funcionament.

Tancament amb malla de les zones esportives i connexió a les Escoles.

Neteja del rec del camí de Can Ribes al camí del
Pujals.
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Informació municipal
Rec Vell pendent d’acabar de netejar a principis d’any.

Zona de bombeig de les clavegueres situada a l’encreuament de la Carreterassa amb el Camí de la
Barraca.

Zona cremada del Riu Vell.

Zona de bombeig de les clavegueres situada a l’encreuament del Camí del Riu, abans del camp de futbol.
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Informació municipal
Coberta del bar del Camp Municipal d’Esports.

SAU-1 situada darrera de l’Escorxador Municipal.

UA-1 situada al carrer Camp del Bosc (frigorífic d’en
Manolo).

UA-3 situada on era l’antic magatzem de les cebes.

UA-5 situada al carrer Santa Cristina.

UA-8 situada al carrer de Ventalló
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Informació municipal
Arranjament de camins rurals.

Arranjament del tram de claveguera del carrer Nou.

Arranjament del tram de claveguera del carrer Jacint
Verdaguer.
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Control de la colònia de coloms de l’església.

Informació municipal

La nova llar d’infants de l’Armentera,
a punt per entrar en funcionament
El delegat del Govern, Jordi Martinoy, i l’alcalde de l’Armentera, Josep
Oliveras, han visitat la finalització de les obres del nou equipament.
OBRA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PASSET A PASSET

IMPORT D’EXECUCIÓ..................................586.092,59 €
FINANÇAMENT:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ................... 205.000,00 €
PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya)		
....................................................................... 269.976,89 €
AJUNTAMENT............................................... 29.304,63 €
DIPUTACIÓ..................................................... 81.811,07 €
....................................................................... 586.092,59 €
TOTAL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ :
OBRA LLAR D’INFANTS............................ 81.811,07 €
MOBILIARI.................................................. 38.188,93 €
...................................................................... 120.000,00 €

Les obres de la nova llar d’infants de l’Armentera ja
estan pràcticament acabades. De fet, només falta
instal·lar el mobiliari perquè pugui entrar en funcionament, previsiblement a principi del 2011. La nova
llar d’infants de l’Armentera, que ocupa un espai de
més de vuit-cents metres quadrats, està formada per
tres aules (una per a nadons, una per a edats d’un
a dos anys i una altra de dos a tres anys), una sala
polivalent i un pati. Disposarà també d’altres espais
com la cuina, el despatx de professors i professores,
i el magatzem (en total quaranta-un alumnes). Actualment, la llar d’infants de l’Armentera està situada al
CEIP els Fluvianets i hi ha onze nens i nenes.
El delegat ha destacat “la voluntat del Govern de
dotar els municipis petits de serveis bàsics per al
desenvolupament de la població com aquesta llar
d’infants, tenint present que la majoria de municipis
de les comarques gironines tenen menys de 1.000
habitants com l’Armentera”.
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Informació municipal - Àrea de Joventut

Els joves de l’Armentera es mouen
Aquest 2010 ha estat un any molt actiu a l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament, ja que s’han realitzat moltes activitats
i s’han donat recursos i possibilitats als joves.
L’Espai Jove, amb en Dani, el dinamitzador juvenil al
capdavant, és el lloc de referència de tot el jovent
de l’Armentera. Ja fa quatre anys que hi treballem i
el projecte s’ha consolidat positivament i ha donat
servei a diferents generacions de joves. Els joves
saben que l’Espai Jove és un lloc de trobada per a
ells on poden trobar jocs, ordinadors amb accés lliure a internet, tota la informació que necessitin sobre
qualsevol tema del seu interès: ajudes, salut, treball,
educació i formació, oci i cultura, participació, habitatge, viatges..., a més d’una programació periòdica
d’activitats, i personal disposat a escoltar les seves
inquietuds i propostes per poder-les tirar endavant.
L’Espai Jove està obert els dimarts i dimecres a la
tarda. Normalment aquests dies es dirigeix l’activitat a joves de 12 a 17 anys, que són els que encara
són al poble.
Algunes activitats que aquest any hem portat a
terme des de l’Espai Jove són: cinefòrums, tallers,
excursions, acampada a Sadernes, iniciació a l’escalada, Paintball, concurs de truites, cursa de fotos,
campionats... i l’Estiu Jove: amb l’elaboració de dos
capgrossos que ja formen part del patrimoni del poble de l’Armentera, i activitats lúdiques com ara sortides a la platja, Aquabrava, en BTT als Aiguamolls
de l’Empordà, al kàrting de l’Escala...
Pels majors d’edat, que estudien fora o ja treballen,
es programen esporàdicament altres activitats més
apropiades per a la seva edat: com el curs de tast
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de vins, gimnàs de manteniment, i alguna sortida
que fem conjuntament grans i petits.
D’altra banda, com que l’Ajuntament de l’Armentera
té conveni amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i forma part de la Taula Comarcal de Joventut, els joves s’han pogut beneficiar
d’altres activitats organitzades conjuntament com
ara l’esquiada de cap de setmana a Núria, la sortida a Port Aventura, el Concert del Circuit Empordà
Rock amb la col·laboració inestimable de l’entitat juvenil El Carbassó i dels propis joves de l’Espai Jove,
l’acampada de l’estiu a Boadella, la 1a Trobada
d’Entitats Juvenils a Vilajuïga, i altres activitats.

Informació municipal - Àrea de Joventut
Aquest any també s’ha recolzat la
formació de joves del municipi i de
fora, amb la participació de dos premonitors al casal d’estiu, un monitor
de pràctiques a l’espai jove i un estudiant de la Diplomatura d’Educació
Social a l’Àrea de Joventut.
Els joves de l’Armentera també han
col·laborat activament en l’organització de la II Trobada Comarcal de
Geganters que s’ha fet enguany a
l’Armentera. A més a més, han participat en l’elaboració del cartell
d’aquest esdeveniment i amb la creació dels capgrossos.
Per la seva participació, per les
ganes que mostren en implicarse en els actes del municipi, per la
seva complicitat i per la il·lusió que
desprenen, val la pena dedicar-los
temps i escoltar-los. Són el futur de
l’Armentera, recolzem-los!
Anna Amer i Serra
Tècnica de Joventut de l’Armentera
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Activitats

Playback 2009
Una vegada més el Playback va ser molt animat,
concorregut i variat, ja que tots els estils musicals
van ser ben presents.

Dos de les moltes propostes musicals que van actuar.

Els Reis Mags de l’Orient
Puntualment, com cada any, Ses Majestats els Reis
de l’Orient van visitar l’Armentera per omplir de joguines i il·lusió els nens i nenes del nostre poble en
la nit més màgica de l’any. Abans, però, els patges
reials també van fer acte de presència.

Els nens i nenes van rebre amb molta alegria els patges reials.
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Els tres Reis Mags d’Orient a l’església.

Activitats

Carnaval 2010
Una de les activitats més celebrades del carnaval va ser,
sens dubte, “La Gran Rua de Carbassolàndia” que es va
celebrar el dia 13 de febrer a partir de dos quarts de deu i
que va recórrer diversos carrers de l’Armentera.

La Rua va comptar amb una gran afluència de participants i d’espectadors.

Les carrosses van ser ben variades.
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Activitats

Festa de la Sopa
La Festa de la Sopa d’aquest 2010 es va inaugurar a
la Sala Nova a les sis de la tarda amb un ball infantil
de disfresses que, tot seguit, va anar acompanyat
d’una xocolatada. Després de la Rua, els actes van
continuar amb un gran ball de disfresses.
Va ser el dia següent, diumenge, quan va haver-hi
la Sopa, pròpiament dita. A les deu del matí: preparació i cuita de la Sopa i a les dues del migdia el
repartiment.
A la tarda es va efectuar un partit de futbol entre el
FC l’Armentera i el FC Monells. I a les sis de la tarda
es va fer el Ball de Vetlla i Fi de Carnaval a càrrec
del grup Boogie Woogie.

Preparació de la sopa.
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Activitats

Calçotada
El 7 de març es va fer “la Gran Calçotada” que va
constar d’un primer plat amb els calçots i la seva
corresponent salsa, un segon plat amb mongetes
amb botifarra i amanida completa i els postres amb
coca dolça, a més del pa, vi, aigua, gasosa, cafès i
gotes... El preu d’aquest “menú” fou de dotze euros
pels adults i de cinc pels menors de deu anys. L’organització va anar a càrrec de la Comissió de Festes
i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Elaborant tot el ritual per tenir uns bons calçots.

Preparant l’amanida.

Els nombrosos comensals que van gaudir de la calçotada.

Taller d‘estels
Els dies 30 i 31 de març, a la
Sala de Lectura Municipal, dins
de les activitats del Racó de
la Rondalla, es va realitzar un
taller per a la mainada sobre
aprendre a fer estels i fer-los
volar, alhora que també es van
aprendre números jugant a la
quina, amb premi! Tot mentre
s’anaven explicant contes i
endevinalles. Aquesta activitat
fou organitzada per l’Associació Cultural El Pont Nou i va
comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament de l’Armentera
i el suport del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

Preparant els estels.
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Activitats

Concurs Literari Sant Jordi
El 23 d’abril, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es va
portar a terme el lliurament de premis del II Concurs
Literari Sant Jordi. En trobareu més informació a les
pàgines de l’Associació Cultural el Pont Nou que va
ser l’entitat organitzadora. A més, va comptar amb
la col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera, Diputació de Girona, AMPA Fluvianets i el suport del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Caixa Girona,
Banc Sabadell i la Caixa.

Els guardons preparats per al seu lliurament.

XXII Festa de la Vellesa
El 16 de maig es va celebrar la XXII Festa de la Vellesa de l’Armentera. Enguany, aquesta festa dedicada a la gent gran, es va avançar al dia 16 de maig.
Aquesta diada es va celebrar a les dotze del migdia
amb una missa cantada i, tot seguit, com ja és costum, es va fer la foto de grup. A continuació, es va
fer el dinar de germanor i el corresponent repartiment de regals. El ball, a càrrec del músic Esteve, va
posar el punt i final a aquesta celebració d’homenatge als jubilats i jubilades del nostre poble.

Durant el dinar de germanor.
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Transportant i donant els últims retocs al menjar.

Activitats

Bicicletada

El bon temps va acompanyar els nombrosos participants. (Foto d’arxiu)

El diumenge 23 de maig es va celebrar la XXV
Marxa amb Bicicleta de l’Armentera. El recorregut va tenir, aproximadament, 25 km, i fou
bastant assequible per a tothom i completament pla.

Els participants van seguir una ruta a través dels
Aiguamolls de l’Empordà i per camins vorejats
pels fruiters de la zona. Durant el recorregut va
haver-hi diversos avituallaments i, en acabar,
una botifarrada i un sorteig d’obsequis.

EURÍTMIA
CONSTRUCCIONS
Més de 40 anys en l’execució d’obres d’edificació
Hem desenvolupat un volum progressiu de l’activitat comptant amb un important nombre
d’obres realitzades, des de vivendes de luxe, passant per xalets individuals, hotels, blocs de
pisos i apartaments, naus industrials, blocs de vivendes socials, urbanitzacions, escoles i instituts, teatres, biblioteques i reformes de locals i rehabilitacions en diversos punts d’Espanya.

Polígon Industrial Casa Nova
C/ Puigcerdà,3 - 17181 Aiguaviva

Telèfon 972 202 018

info@euritmia.es | www.euritmia.es
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Activitats

Revetlla de Sant Joan
El 23 de juny, a la Pista Poliesportiva, es va celebrar la
Revetlla de Sant Joan 2010. Després de rebre la Flama
del Canigó es va dur a terme el sopar que el va seguir

Sopar i festa.
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amb dues hores de ball de saló i, posteriorment, música disco. L’organització va anar a càrrec de la Comissió de Festes amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La foguera, protagonista de la Nit de Sant Joan.

Activitats

Festa Major de Santa Cristina
El 23 de juliol, a dos quarts de dotze, es van iniciar els
actes de la Festa Major d’enguany amb la Nit Jove
amb el grup Zapping i, a continuació, una disco mòbil.
El dia següent, 24 de juliol, els actes es van iniciar
a l’església parroquial amb un Ofici Solemne amb
l’acompanyament de la Coral Armenterenca. Els actes es van reprendre a les cinc de la tarda amb un
espectacle, per a petits i grans: “Que Peti la Plaça”
de Xip Xap Teatre. Tot seguit va haver-hi una audició
de sardanes i, a dos quarts de dotze, concert i ball
de nit, tots aquests actes amenitzats per la cobla orquestra Emporium.
El diumenge, 25 de juliol, a la tarda, es va fer una
trencada d’olles i la Festa de l’Escuma que va delectar, com sempre, els més petits.

Festa de l’Escuma.

Els actes van concloure amb les havaneres, amb
cremat inclòs, interpretades pel grup Terra Endins.
Els actes van ser organitzats per la Comissió de Festes i van comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera i la Diputació de Girona.

Diada Nacional de Catalunya
L’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es va realitzar al Poli, al costat de la Sala
Nova, una ballada de sardanes
a càrrec de la cobla Foment del
Montgrí i on va haver-hi cava i
coca per a tothom.
Aquest acte va ser organitzat
per la Comissió de Festes i amb
la col·laboració de l’Ajuntament.

Ballada de
sardanes al Poli.
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Activitats

Fira de la Poma
El dia 10 d’octubre és va celebrar la XV edició de la Fira de la Poma.
Durant aquesta edició es van realitzar diverses activitats,
a més del tradicional mercat de venda de pomes i productes artesanals.
Les activitats programades van ser:
Exposició SUMARÍSSIM 1939-1945, cedida pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Arxiu Històric de
Girona, a la Sala Nova.
Exposició de fotografies “INSTANTÀNIES” del fotògraf local Martí Puig Roig, a l’Ajuntament Vell.
Exposició i venda de pintures d’artistes amb vincle a
l’Armentera, a la Sala Nova.
Mostra de puntaires a la Plaça Catalunya.
Demostració i tast d’allioli amb poma a càrrec de
l’àvia Remei.

Els últims preparatius a la Sala Nova. Una composició de pomes van esdevenir una gran senyera.

Exposició itinerant “Sumaríssim” exposada a l’Armentera.

Malgrat la pluja, el mercat de pomes i productes artesanals es
va celebrar com cada any.

Tot seguit, demostració i tast de plats cuinats amb
poma al Bar de la Sala Nova. Finalment, una ballada de sardanes, amb la cobla Cervianenca, al Poli,
va posar la cloenda d’aquesta nova edició de la Fira
de la Poma, que va comptar amb l’organització de
l’Ajuntament de l’Armentera i la col·laboració del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya; Diputació de
Girona; Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Caixa
Girona i la Caixa.
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Demostració de tasts i plats cuinats.

Activitats

Exposició de pintures a la Sala Nova.

L’escola Fluvianets també va participar a la fira.

Quadre de la Fira de Fira Poma 2010.

Ballada de sardanes.
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Activitats

Trobada Gegantera
El 24 d’octubre l’Armentera va ser la seu d’aquesta II Trobada Comarcal de Geganters. A les deu del
matí es va donar la benvinguda i l’Ajuntament va
oferir un esmorzar a les respectives colles geganteres. A les dotze del migdia es va donar el punt i
sortida a la cercavila que va recórrer diversos punts
de la nostra localitat. A la una del migdia, una vegada acabada la cercavila, es van realitzar diversos
balls geganters, tant conjunts com per colles i, tot
seguit, la presentació i bateig dels nous capgrossos
de l’Armentera.

Després del dinar de les colles geganteres es va
celebrar, a la Sala Nova, una actuació d’animació
infantil a càrrec de Jordi Patxeco i la Colla.

Dinar de les colles geganteres.

Els gegants durant la cercavila pels carrers de l’Armentera.
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Els nous capgrossos de l’Armentera, en Pedruski i l’Armentano.

Activitats

Festa Major de Sant Martí
La Festa major de Sant Martí es va encetar el dijous,
11 de novembre, a les dotze del migdia amb la missa
cantada per la Coral Armenterenca. Aquest mateix
dijous, a la tarda, es va realitzar un concert de cobla
a càrrec de la Principal de la Bisbal.
El dia següent, divendres 12 de novembre, a la nit,
es va celebrar la Nit Jove amb el grup figuerenc
Bananna Beach (rumba, skà i reagge) i tot seguit:
“Disco Mòbil”.
El dissabte, els actes van continuar a la tarda amb el
pallassos i titelles per Comicklowns de la companyia
Turutut i, més tard, amb sardanes a càrrec de la cobla
Cervianenca. A la nit, minidisco pels més jovenets i a
continuació ball de nit amenitzat per La Montecarlo.

Ball de fi de festa.

Les activitats del diumenge 14 de novembre, es van
iniciar a dos quarts d’onze, amb la Missa que va
anar seguida del Concurs Infantil de Dibuix, organitzat per l’AMPA del CEIP Fluvianets. A la tarda, a
dos quarts de cinc, es va realitzar el partit de futbol
de lliga de 3a. regional entre el CF l’Armentera i el
C. Boliviana-CAT. Posteriorment va haver-hi sardanes a càrrec de la cobla Els Rossinyolets i tot seguit
ball de fi de festa amenitzat pel grup Pa d’Àngel. Els
actes van ser organitzats per la Comissió de Festes
i la col·laboració de l’Ajuntament de l’Armentera i la
Diputació de Girona.

Ballada de sardanes.

Concert de cobla a càrrec de la Principal de la Bisbal.
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Esports
C.F. L’ARMENTERA

Tarda de futbol

El sol castiga sense contemplacions la tarda de
diumenge. El campanar avisa que són quarts de
quatre. Últim trago al cigaló, última pipada al Reig
7. S’acosta l’hora. Mentre el camp espera en silenci
que comenci la justa, els cotxes dels aficionats més
impacients omplen el camí de pols i de hits prefabricats, escopits en sèrie per les radiofòrmules. Al
vestuari hi ha clausura i concentració. Darrera la
barra, les nenes de la junta feinegen: ampolles alineades, neveres plenes, pipes a dojo. A hores d’ara,
l’escalfament està tan mecanitzat que recorda una
maniobra militar: amunt, avall, esquerra, dreta...
Cares de concentració. Cares nervioses. Cares de
ressaca. Tot a punt. Crit de guerra i sortida en formació. La moneda solca l’aire. Avui toca triar camp.
Xiulet inicial. Primeres passades tímides. Primeres
aproximacions insignificants. Primeres faltes injustificades. Primera càrrega de la tribuna al col·legiat.
Tema: la seva insignificant capacitat intel·lectual.
Joc espès, avorriment a la carta. Mitja part en blanc.

Zero a zero. Begudes isotòniques per a uns, gintònics de Giró per als altres. El “mister” insufla moral
apel·lant a les parts nobles de cadascú. Cares de
convicció. Represa. Defalliment inicial. Es paga car:
zero a u. Cares llargues. Segona càrrega de la tribuna al col·legiat. Tema: la professió de la seva mare,
la més vella del món. Toca remuntar. Més cor que
cap. Més voluntat que futbol. Joc enrevessat. Joc
potiner. Joc nerviós. Els segons cauen a velocitat
terminal. Tempus fugit. Ai! Buf! Per poc! Ja sortirà!
Al final, surt. Recompensa: u a u. Explosió d’eufòria.
Abraçada col·lectiva a la gespa. Alegria continguda
a la banqueta. Aplaudiments, crits i cerveses a discreció, a la grada. Tres tocs de xiulet. Final. Encaixades de mans. Gest de cortesia al públic que és retornat amb gentilesa acadèmica. Els jugadors desfilen
cap a la dutxa. L’afició desfila cap a casa. Tots amb
una cosa en comú: el somriure de satisfacció que
provoca haver fruït d’una altra tarda de diumenge,
d’una altra tarda de futbol.

c/ Sta. Cristina
L’Armentera
Tel. 972 52 17 49
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Casal de la Gent Gran

Dijous Gras
La tradicional trobada en celebració del Dijous Gras
va tenir lloc el dissabte 20 de febrer al local del Casal de la Gent Gran. Com ja és costum, es va poder presenciar una divertida vetllada artística amb
la participació, espontània, de tots aquells que van
voler demostrar les seves particulars habilitats per
fer passar a tots els presents una bona estona. En
aquesta trobada també es va poder gaudir de la música i cants de l’agrupació musical Surti com Surti.
En acabar l’espectacle es va servir un berenar.

Els assistents a la trobada del Dijous Gras.

Excursió marítima
per la ruta dels
antics Caboters

El 31 de juliol es va embarcar des del Port de la Clota,
a l’Escala, per gaudir d’un viatge per mar resseguint la
ruta comercial ja utilitzada pels grecs i romans fa més
de vint segles. Durant el viatge es va poder contemplar la bellesa d’una costa poc afectada per la mà de
l’home, fins arribar a Port Vendres, on vam descobrir el
circuit de l’art i l’espai amb el camí Charles Rennie i el
Centre d’Art Leberger. Un carrilet ens va portar fins a
Cotlliure on vam visitar el Fort Sant Elm. I ja de tornada,
vam dinar al restaurant La Brasa de Roses.

Viatge al Teatre Condal de Barcelona
El dia 11 de març es va organitzar un viatge a Barcelona per anar a presenciar l’obra La doble vida, representada al Teatre Condal i interpretada per Joan
Pera i Lloll Bertran. Aquesta obra és una divertida
comèdia que se centre en la vida de John Smith

(Joan Pera), casat amb Mary (Lloll Beltran) i amb
una filla, però que també està casat amb una altra
dona amb la qual té un fill. Un secret ben guardat
durant divuit anys fins que els seus dos fills es fan
amics per internet. Se’n sortirà?

Creuer fluvial pel
Canal del Midi

Castanyada

El 9 de juny es va portar a terme un recorregut per
un dels indrets més bonics del Canal du Midi, entre
Homs i La Redorte. Durant el trajecte es va passar
per bucòlics paisatges i sota els ponts de Jouarres i Les Granges construïts als segle XVIII i es va
comentar, en espanyol, la història del canal, el seu
funcionament i la seva actual utilitat. Una vegada finalitzat el creuer es va visitar el poble de pedra de
Minerve, considerat un dels més bonics de França, i
on també vàrem dinar.

Com en altres ocasions, es va celebrar al local del
Casal la tradicional Castanyada amb la participació
del conjunt musical gironí Surti com Surti. I també,
a l’igual de la festa del Dijous Gras, tothom que va
voler va fer passar una
bona estona als assistents amb les seves arts
i habilitats pròpies. Un
cop acabat l’espectacle
es va servir un berenar
de castanyes, moniatos
i coca.
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Casal de la Gent Gran

Termes romanes de
Caldes de Montbui
El 28 d’octubre es va fer una excursió a Caldes de
Montbui (dins de les comarques de Barcelona) on
es va poder gaudir d’una passejada pel barri antic,
la qual, acompanyats d’una guia, va permetre conèixer el circuit d’aigua termal, les termes romanes,
la Font del Lleó a 74 graus, els rentadors... Després
d’una degustació dels típics carquinyolis vàrem dinar al Restaurant Moià.

CURSOS
INFORMÀTICA

Aquest curs d’iniciació i perfeccionament a la
informàtica va començar el 15 d’octubre i es realitza de tres a cinc de la tarda.

Els alumnes inscrits al curs d’informàtica.

CATALÀ

El curs de català es va iniciar el dia 13 d’octubre i
es porta a terme cada dimecres, de vuit a nou del
vespre, seguint el calendari del curs escolar.

Els assistents escoltant les explicacions del guia.

Torronada
El dia 16 de desembre, com a celebració de la Torronada, es va poder gaudir de la música i cants de
l’agrupació musical Flauta Dolça del casal del Pescador de Roses, a més de les actuacions habituals
dels assistents que van voler contribuir i sumar-se a
aquesta festiva diada.

Una classe del curs de català.

COUNTRY

Aquest curs s’imparteix des del 25 d’octubre, de
vuit a nou del vespre.

Els participants del curs de country.
Tots els cursos són impartits per professors experts en
cada especialitat.
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Vida social

Naixements

Hola! Sóc la Mar Gràcia Serrats,
els meus pares són en Miquel i la
Maite, i vaig néixer el dia 13 de
febrer de 2010, mentre els armenterencs i les armenterenques estàveu de carnaval. Fins aviat!

Hola! Em dic Job Goday Moradell
i vaig néixer el 27 de febrer. Tinc
una germaneta que és diu Martina i és la meva princesa. Una
rialla a tothom.

Hola veïns! Sóc la Berta Molins
Oller. Vaig néixer l’1 de març.
Els meus pares són en David i
la Montse. Sóc molt afectuosa
(em faig estimar molt pels meus
pares, cuidadores i familiars) i
m’agrada molt l’aigua i els gossos. Ens veiem pel poble!

Hola! Sóc la Mar Gómez Llach.
Vaig néixer el dia 4 de maig de
2010. Els meus pares són en
Josep i l’Emma. Aquí estic amb
la meva germana Laia amb qui,
com podeu veure, ens ho passem molt bé.

Hola armenterencs! Sóc la Mireia
Vargas Caralt. Vaig néixer el dia
20 de maig. Els meus pares són en
Jordi i l’Irina. Sóc una nena molt
riallera i estic molt contenta de
ser una armenterenca.

Hola! Sóc l’Ona Casadevall Núñez.
Veig néixer el 16 d’agost del 2010.
Sóc molt bona nena, dormo molt i
estic molt contenta perquè la meva
germana Nora em cuida molt bé.

Hola! Us presento al
meu germanet. És diu
Joel Alsina Figueras
i va néixer el dia 2 de
desembre de 2010.

Aquest any també han nascut a l’Armentera 3 nous
veïns (2 nenes i 1 nen). Siguin benvinguts al nostre
poble i els seus pares rebin la nostra felicitació.
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Vida social

Casaments

Núria Ballesteros i Jordi Llorens van contraure matrimoni
el dia 31 d’octubre de 2010.

Jordi Corbalán i Prat i Cristina Lucas i Falguera
es van casar el 6 de novembre de 2010.

Noces d’or

Albert Pujol Carceller i Núria Gatiellas Puig
es varen casar el 10-7-1960.

Joan Planas Teixidor i Maria Roig Pineda
es varen casar el 10-9-1960.
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Jaume Roca Soler i Laura Quer Caballer
es varen casar el 8-9-1960.

Jaime Xarles Santaló i Aurora
Garriga Maice es varen casar
el 24-9-1960 .

Josep Maria Planas Llorens i Pilar Quer Moret
es varen casar el 17-9-1960.

Vida social

Famílies armenterenques que
actualment conserven completes
les 4 generacions
Família
Ros Ribas

Família
Planas Badruna

Foto: Àngels Riscado Bach-esteve
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Educació - Llar d’infants (Casalet)

Activitats de tardor
Quan arriba la tardor al Casalet realitzem diverses activitats
motivadores i engrescadores per a la mainada. Aquest tipus d’activitats
es basen en l’experimentació i la manipulació i obren en gran
mesura la creativitat i expressió de l’infant.
A continuació exposem algunes de les activitats que hem realitzat
en aquest primer trimestre.

Els nens cullen fulles de la tardor. Nens que surten a la foto: Laura Aupí Quintana, Irene Pujol Saubí, Maria Planas Perich, Sergi Molins Baix, Miquel Punset Albert, Humayma Zegghaff i Marina Paniagua de Prado.

Com cada any, amb l’arribada de la tardor fem una sortida
a collir fulles, després a l’aula les rebreguem, les toquem,
les esmicolem i, finalment, les enganxem en un paper.

Els nens disfressats de castanyeres.
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Una altra activitat que acompanya la tardor és la celebració de la festa de la castanyada i l’elaboració dels
panellets.

Educació - Llar d’infants (Casalet)

La festa del color vermell. Per aprendre els colors
celebrem la festa del color vermell. Aquest dia
ens vestim de color vermell i decorem l’aula amb
aquest color. Mengem i tastem aliments de color
vermell i portem de casa objectes i fotografies per
fer el racó.

Fem panellets tots plegats!

D’esquerra a dreta: Montse Ustrell, Ziyad Benislam, Marina Paniagua de Prado, Sergi Molins Baix, Maria Planas Perich, Anna Guardia de Gea, Humayma Zeggaff, Irena Pujol Saubí, Miquel Punset Albert, Rayan Montilibi, Susanna Calderón, Laura Aupí Quintana.
Susanna Calderón Gálvez
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Educació - Escola Fluvianets

El circ a l’escola de l’Armentera
Vàrem iniciar l’any 2010 endinsats en el món
del circ, i al llarg de tot el curs 2009-2010,
vàrem gaudir de tot el que envolta aquest
món tan màgic. Us en fem cinc cèntims...

madors, els trapezistes, els acròbates..., i, és
clar, les nostres primeres sortides no podien
tenir una altra destinació que el circ, els d’infantil i CI al Circ Petit .

Per començar, les nostres classes van tenir Ens ho vàrem passar genial i durant un dia
noms del circ: els pallassos, els mags, els do- ens vàrem sentir autèntics artistes circenses.

VISITA AL CIRC PETIT

CARNAVAL
Tots ens vàrem disfressar de personatges relacionats amb
el nom de la nostra classe i vàrem anar a fer la rua pel poble. Anàvem la mar de macos, fèiem molta patxoca!
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Educació - CEIP Fluvianets
LA SETMANA CULTURAL
Un altre moment important del curs va ser la setmana cultural on vàrem
treballar les diferents àrees fent activitats de tot tipus relacionades amb
aquest món tan fantàstic, el del circ. Fins i tot va venir el Mag David i ens
va meravellar amb la seva màgia!

LA DIADA DE LA ZER
Al cap de pocs dies, a la trobada de la ZER, aquest cop a Santa Llogaia, vàrem tenir una nova oportunitat de viure el món del
circ tot participant en tallers, gimcanes, una sortida amb bici... i en
l’espectacle d’en Jordi Tonnietti, músic molt conegut per nosaltres, que ens va fer xalar de valent tot fent-nos cantar i ballar.
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Educació - CEIP Fluvianets
LA SETMANA CULTURAL
Una de les darreres activitats són les fantàstiques colònies! Allà, convivint tots junts alumnes i mestres de
les diferents escoles de la ZER, en un entorn natural i
ben bonic, vàrem conèixer altres activitats que duen
a terme els artistes que treballen en un circ: vàrem
caminar amb xanques, vàrem fer malabars…, i molt

més. Per uns dies ens vam sentir autèntics personatges de circ. Ens ho vàrem passar genial!
Fins i tot els alumnes de cicle mitjà i cicle superior
varen anar de visita al Circ Cric, del conegut pallasso
Tortell Poltrona durant les colònies. Fantàstic!!

Va ser com un somni..., però els somnis també arriben
a la seva fi. I el curs es va acabar.
Aquest nou curs 2010-2011 estem treballant el projecte de l’espai i parlem d’astronomia. Esperem que en el
proper número de la revista us puguem fer també cinc
cèntims de tot el que hem fet i el que hem après sobre
aquest tema.
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Alumnes i mestres de l’escola
Fluvianets de l’Armentera

Educació - AMPA CEIP

MAMA (o PAPA), VULL UN GOS…
SI US PLAUET!!!
Qui de vosaltres no ha sentit mai aquestes paraules?
Segur que tots, tard o d’hora, hem hagut de donar llargues:
ara no, potser més endavant, quan siguis més gran.
Qui de vosaltres no ha sentit mai
aquestes paraules? Segur que
tots, tard o d’hora, hem hagut de
donar llargues: ara no, potser més
endavant, quan siguis més gran.
I és que la idea de tenir un pelut
amic inseparable, suau i afectuós, de tenir un confident amb qui
comptar a cegues, és irresistible per als nens. Imagineu-vos
poder tenir un company de jocs
incondicional, amb qui poder
córrer i saltar, a qui poder manar, curar i abraçar…És genial!
Les ganes de veure els nostres
fills feliços fa que al final cedim
davant el fet de deixar entrar
una mascota a casa, o potser ho
fem de manera convençuda: volem un pelut a casa.
Arribats a aquest punt, ens
n’hem de plantejar “el perquè”:
per què volem una mascota?
Què volem aconseguir? Hi ha
moltes respostes, totes vàlides.
Si el que ens interessa és motivar la responsabilitat dels nostres fills, hem de tenir en compte
la seva edat, mai un nen pot tenir
cura per si sol d’un animaló. En
aquest sentit, nosaltres (pares)
hem de disposar de temps suficient per dedicar al nouvingut i a
la relació que es crearà amb els
nostres xiquets. De fet, si ho portem bé, del vincle entre el nostre
fill i la nova mascota, se’n poden
derivar molts aspectes positius:
des d’augmentar-li l’autoestima
o ajudar a fer contactes socials,
fins a estimular-li la imaginació.

I quina espècie triem per ser
el company dels nostres fills?
Sense cap mena de dubte, una
espècie domèstica. Deixem-nos
d’iguanes, fures o serps, que
com que no són animals domèstics són menys empàtics (fins i
tot són agressius) i tenen unes
necessitats de manteniment
més concretes i complicades
per als nens (i per als adults!).
Tots aquests animals no poden
competir amb els companys de
joc de tota la vida: gossos, gats,
conills o hàmsters. Ens pot ajudar a triar si sabem una mica la
biologia de l’espècie: quant de
temps viuen, si són animals socials, quines són les seves necessitats de manteniment... Sabíeu que les típiques tortuguetes
d’aigua poden arribar a pesar
2,5 kg., son carnívores i arriben
a viure 40 anys? Totalment descartades per conviure amb els
nostres nens!

Fer lloc a un animal dins la família és una aventura molt bonica de viure, per tots, tant pels
grans com pels petits. Així que
si us trobeu en el dilema, ja ho
sabeu, penseu-ho bé, doneu-hi
tantes voltes com faci falta, i endavant!
AMPA Escola Fluvianets
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Salut

Recomanacions per prevenir el càncer de còlon
En el nostre país, i en aquest moment, el càncer de còlon és la segona
causa de mort per càncer; en la dona, després del càncer de mama,
i en l’home, després del càncer de pulmó.
Factors de risc:
És més freqüent a partir dels seixanta anys.
S’ha vist que tenen més risc les persones amb
antecedents familiars de primer grau amb càncer de còlon, d’altres tipus de càncer o de pòlips
al còlon.
Una dieta rica en grassa i pobre en fibra, multiplica el risc de patir aquesta malaltia.
Tabaquisme.
Obesitat.
Algunes malalties: la de Crohn, la colitis ulcerosa, la diabetis.
Vida sedentària.
És important menjar suficient quantitat de fruita,
amanides, verdures i aliments rics en cereals i no
gaire carn vermella, sobretot si hi ha molta grassa.
També s’hauria de fer exercici, almenys 30 minuts,
cinc o més dies a la setmana; això farà que no tinguem sobrepès ni obesitat.
És important deixar de fumar i evitar consumir massa
alcohol, doncs multiplica per quatre el risc de tenir
aquesta malaltia en els homes i per dos en les dones.
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Alguns estudis han suggerit que prendre cada dia
un complex vitamínic que tingui àcid fòlic o folats
pot disminuir el risc de càncer colonorectal. Un altre
estudi diu que una dieta rica en magnesi pot reduir
el risc del càncer en les dones. De totes maneres és
necessari que hi hagi nous estudis que en confirmin
els resultats.
També s’ha vist que hi ha menys casos en les dones
que han utilitzat mètodes anticonceptius orals i les
que fan tractaments hormonals durant la menopausa. Però tampoc aquests resultats són definitius.
Actualment es recomana fer de manera sistemàtica
les proves de detecció precoç als pacients de familiars de primer grau amb càncer de còlon. Les dues
que es fan servir més són la determinació de sang a
la femta i la colonoscòpia.
El test de sang a la femta es basa en què un de
cada tres tumors sagna prou per poder-lo detectar
en aquesta anàlisi. El problema d’aquesta prova és
que el sagnat pot ser intermitent i que, per tant, podria haver-hi un fals negatiu (el resultat és negatiu
encara que el pacient tingui càncer). La colonoscòpia té l’avantatge que s’hi pot veure tot l’intestí,
i així s’analitza no només si hi ha un càncer, sinó
que també es poden veure possibles pòlips i fer-ne
la biòpsia.
M. Lluïsa Falguera

Salut

Catalunya contra el càncer. L’Armentera
Com cada any, ens plau donar-vos els resultats de la capta del “dia contra el càncer” a l’Armentera. El
mal temps que va fer el dia de la Fira de la Poma, i que dificultà la celebració de la festa, ens va decidir a
repetir-la el dia de la trobada de gegants. Hem recollit, en total, 966,49 euros. Moltes gràcies!
També hem fet, a l’escola i pels més grans, dues xerrades que formen part del pla de prevenció contra el
càncer. El dia 21 d’abril: “L’alimentació” i el 9 de juliol: “L’exposició solar”.
Res d’això no es podria fer sense la decidida col·laboració dels voluntaris i voluntàries, i tampoc sense
la vostra participació.
Moltes gràcies.

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
i rodalies que, any rere any, s’acosta a la Llar
dels Jubilats a fer la seva donació. En aquesta última extracció, celebrada al mes de juny
de 2010, la participació va ser una de les més
elevades dels darrers anys. A l’Armentera, la
mitjana anual de donacions de sang és de setanta, aproximadament.

Vull aprofitar la revista El Carbassó per convidar tot
el jovent, nois i noies majors de divuit anys, a venir a
visitar-nos en alguna de les donacions que s’organitzen cada sis mesos a l’Armentera.
Una vegada més, agraeixo l’aportació que realitza
desinteressadament la Fleca Pastisseria Sancho
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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Els notaris Casals
Testimonis de 90 anys d’història
de l’Armentera (1717-1807)
L’any 1462, un clergue i escrivà públic anomenat Narcís Lampins
arrendà al notari Pere Albert de Castelló d’Empúries el dret d’establir-se
com a notari a l’Armentera, amb l’obligació d’atendre també les poblacions
de Saldet, l’Escala i Sant Martí d’Empúries. Així començava un servei
que es mantindria al poble durant més de quatre segles, fins que el 1875
es traslladà definitivament a l’Escala, i constituí així un dels pocs
casos en què una notaria tan antiga canvia de seu.
Les notaries neixen amb les funcions de cúria, és a dir, d’administració de justícia, i els drets
notarials i rendes obtingudes es
vinculen a beneficis eclesiàstics.

Castelló, que el 1560 s’havia separat del Gremi de Comerciants/
Apotecaris, i havien format confraria a part, sota l’advocació de
Sant Miquel Arcàngel.

El comte d’Empúries fundà, amb
els drets de les notaries establertes al seu territori, el benefici de
Santa Maria, vinculat a l’església
parroquial de Castelló. Fins al segle XIX, les notaries pertanyien
als senyors que controlaven les
poblacions on eren instal·lades.

El notari de l’Armentera, Pere Vesi,
va ser prior del Col·legi de Castelló, vila coneguda com Castelló
vila major, tot són jutges i notaris,
referint-se a l’elevat nombre de
doctors en quiscun dret, jutges,
notaris i procuradors casuístics
que al segle XVII el viatger Jeroni
Pujades va registrar-hi.

A l’inici, la notaria de l’Armentera
depèn del comte d’Empúries. Al
segle XVI fins i tot hi intervenen
notaris de Castelló i, finalment, al
segle XVII passà a domini reial i la
casa Xatmar substitueix els comtes d’Empúries, encara que mai
no va quedar prou clara la distinció entre notaria pública i escrivania de cúria (notaris reials). Els
senyors útils de les notaries eren
els destinataris dels beneficis de
les minutes, de les quals donaven
una part al notari, el qual era propietari dels registres.
Els notaris s’organitzaven en col·
legis locals. Els de l’Armentera
estaven integrats al col·legi de
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Durant el segle XVIII es documenten greus conflictes de jurisdicció entre els col·legis de Castelló i de Figueres. En una acta
del 29 de gener de 1799 consta,
referint-se al senyor de Xatmar:
“señor dueño y propietari que es
de la notaria y escrivania o curia
publicas de dit lloch son terme y
Baronia y demes a elles anexas”.
L’arxiu i la cúria de la notaria de
l’Armentera estan ubicats en una
casa del marquès de Latorre.
Durant el període 1460/1875, van
passar per l’Armentera trenta
notaris, i feren llegat a les generacions futures de les còpies

de milers de documents que són
testimoni de la vida econòmica i
social de l’època. Per retre homenatge a aquests professionals hem escollit una nissaga de
notaris que entre pare, fill i nét
han cobert quasi un segle d’història de l’Armentera.
L’any 2000 junt amb en Pere Ros,
vam tenir l’oportunitat de visitar
la planta on encara es conserva
l’arxiu dels notaris Casals. Allà, i
dins l’armari que es menciona en
un dels documents de l’últim Casals, veiérem còpies d’escriptures i algunes cartes, però sense
entrar en detalls, perquè no estàvem autoritzats per examinarlos amb més atenció. Per tant,
agrairem que segueixin conservant-se en bon estat i desitgem
que continuïn així ja que formen
part del passat del poble, i representaria una desgràcia la pèrdua
d’aquest llegat com ja ha passat
amb altres fons documentals,
com les dels Deulofeu i Caussa.
Seguidament, us presentem unes
breus biografies d’aquests notaris,
acompanyades de la menció d’una
mínima selecció de documents redactats i signats per aquests.
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SALVADOR CASALS I MIR · Salvador Casals (pare)
Resum biogràfic
Neix a Castelló d’Empúries, l’any 1695, a la casa
dels Casals i Mir, que són notaris d’aquella localitat. L’iniciador de la nissaga Casals i Mir fa les
pràctiques a l’Armentera a la notaria de Pere Pagès. Signa el seu primer document a l’edat de 22
anys, substituint el titular. És important fer constar que no tenia encara els 25 anys, edat mínima
preceptiva per accedir a l’examen del Col·legi de
Castelló.
El 1717 inicia el seu manual com a notari de l’Armentera, Saldet i Riumors. L’any 1725 li és atorgat
l’establiment a l’Armentera i s’instal·la al carrer de
l’Arn. El 1730 es casa amb na Teresa Deulofeu i
el 1732 neix el seu únic fill que portarà els noms
de: Antoni, Salvador, Isidre, Jeroni. El 1739 compra
unes terres a Pelacalç i el 27 de desembre de 1752
mor, i deixa els últims documents incomplets i per
signar.
És el primer notari enterrat a l’església parroquial
de l’Armentera. Continua el manual de la notaria el
seu cosí Francesc Mir i Llorens, fins arribar a l’edat
preceptiva del segon Casals.
Mínima selecció de documents
1725, 3 de febrer (Escrit en llatí i català)
Minuta per la intervenció en dos plets entre veïns de
la comarca, Miquel Ferrer i Colomer del lloc de Fortià i els germans Joan i Anna Maria Boig per l’altra,
del lloc de Garriguella, document que reproduïm per
la curiositat dels conceptes.
Acta d’obertura del plec............... 10 diners
Cartell citatori................................. 10 diners
Recepció de set testimonis.......... 01 lliura 08 diners
Set estades de rebre aquells....... 01 lliura 15 diners
Dieta d’anar a la Vila de Castelló 01 lliura 16 diners
Disset fulls i mig de paper original
i tretze fulls i mig de paper còpia 09 lliures 06 diners
1726- 24 de setembre (Escrit en llatí)
Salvador Casals assisteix, per donar fe, a una prova d’examen de medicina realitzada a la notaria de
l’Armentera, autoritzat per Pere Casagran, cirurgià

de Sant Pere Pescador. Actua com a examinador
Sebastià Creach, protometge de Barcelona.
L’examinand és Josep Perez, de Vilobí d’Onyar, fill
de Josep Pérez, cirurgià d’aquella població. Li feren
moltes preguntes, tan teòriques com pràctiques, a
les quals Josep Perez va respondre de forma hàbil i
idònia, i va superar l’examen amb suficiència. Acabada la prova, jura amb la mà damunt dels evangelis i davant de testimonis:
Primer: Que creu, creurà i defensarà tot el que la
Santa Mare Església creu i fa creure.
Segon: Que estarà sota l’obediència del senyor protometge i dels seus substituts.
Tercer: Que acudirà a curar els altres per amor de
Déu si li és demanat.
Quart: Que no deixarà de fer les coses de la seva
competència.
1739, 25 de setembre (Escrit redactat en llatí)
Salvador Casals compra una vessana i mitja de
terra a Pelacalç, al lloc anomenat “els Prats de
Pelacalç”, part d’una finca de tres vessanes, pertanyent als fills i hereus de Joan Solé de l’Armentera.
En morir, la notaria és continuada pels notaris:
Francesc Mir de Castelló d’Empúries:
durant l’any 1752
Joan Manca de Verges:
de l’any 1753 al 1761
Bonaventura Sans de l’Armentera:
de l’any 1754 al 1761
Manuel Margarit de Montiró:
de l’any 1762 al 1770
Fem notar que a la notaria de l’Armentera hi treballaven simultàniament diversos notaris. Això
fa pensar que a la comarca hi havia una activitat
prou important que produïa un bon nombre de documents.

39
desembre 2009

Història
SALVADOR CASALS I DEULOFEU · Salvador Casals (fill)
Resum biogràfic
Neix a l’Armentera el 29 de gener de 1732 i hi és
batejat el dia 31 del mateix mes. Li posen els noms
d’Antoni, Salvador, Isidre i Jeroni. Els cognoms
Casals i Mir, compta com un de sol. Això crea una
certa confusió entre pares i fills quan no s’afegeix
el segon. Nosaltres escriurem només Casals com a
primer cognom.
El seu pare mor quan Salvador compleix 20 anys i,
encara que aquest està destinat a substituir-lo a la
notaria, durant els anys que li falten per a la seva
col·legiació se’n fan càrrec provisionalment els
notaris Mir, Manca i Sans. Els dos últims actuaran
conjuntament amb en Casals fins al 1751.
El 3 de juny de 1754 signa el primer document, a
l’edat de 22 anys, com el seu pare.
L’any 1770 es casà amb Maria Caner i el 1774 li neix
el primer fill, Salvador, que també serà notari, i l’any
1779 el segon, Miquel, que exercirà com a advocat.
A la nota d’inici del manual de l’any 1791, al mes
de setembre es presenta com a “senyor de la notaria” i a la nota d’inici de l’any 1797, al mes de
juny, es titula “cavaller”. L’any 1798 mor a l’Armentera, als 66 anys, i es demana urgentment la
presència d’un altre notari ja que resten documents pendents de firma. És enterrat a l’església,
al costat del seu pare.
Mínima selecció de documents
1753,.23 de setembre (Escrit en llatí)
S’atorga a Salvador Casals i Mir una llicència d’enterrament dins l’església de l’Armentera, concedida
pel bisbe de Girona, Lorenzo Tarancón de Muzaurrieta en una visita pastoral a la vila, per requeriment
del seu rector Josep Castelló. Aquesta llicència li
concedeix a ell i als seus ascendents i descendents,
el dret de ser enterrats a l’interior de l’església, a
l’occident de l’altar enfront de la capella de la Verge
del Roser. La tomba està situada entre el sepulcre de
Feliu Ros, que fou rector de la parròquia, i la paret sud.
En el moment de la concessió, ja conté les restes del
notari Casals i Mir (pare), sota una làpida esculpida
amb el seu nom.
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1753, 11 de març (Escrit en castellà)
El notari de Verges, Joan Manca, que actuava també a l’Armentera, on s’estava al domicili del rector
Josep Castelló, acompanyat de Salvador Casals
(fill) actuant com a “oficial de ploma”, examina en
el llibre de bateigs del rector anterior, Josep Castelló, la partida que correspon a Salvador Casals, redactada en català, però que tradueixen al castellà
per estendre’n la còpia, que diu:
“Hoy dia treinta y uno de Enero de mil setecientos treinta y dos ha sido bautizado en las fuentes
bautismales de San Martín de l’Armentera por mí
Jeronimo Pascual presbitero y rector de dicha iglesia Antonio Salvador Isidro Jeronimo hijo legitimo y
natural de D. Salvador Casals notario y de la señora
Theresa casals y Deulofeu, consortes. Fueron padrinos el Sr. Dr. en medicina Jaime Pons de Armentera y Dña. Catarina Pons del lugar de Jafre.”
Destaquem que, en aquests anys, cada vegada és
més necessari traduir els documents al castellà per
a la seva validesa administrativa.
1754, 28 d’agost (Escrit en llatí)
En Josep Molinas, comerciant de l’Escala i el seu fill
Josep Molinas i Maranges, negociant de lli, natural
de l’Escala i resident a Barcelona venen a Salvador
Casals, notari, domiciliat a l’Armentera, la casa pairal del “manso” anomenat Masselis, a l’Armentera.
Aquesta es compon de la casa amb corral, paller,
tanca derruïda i claveguera tancada. Limita a l’est,
part amb Jeroni Font de Sant Esteve de Guialbes,
que abans fou de la pubilla Nicolau, i part amb el
prat Caner de Carles Brunet, pagès; al sud amb el
rec del molí; a l’oest, amb Antoni Ferrer, i al nord,
part amb el carrer públic anomenat del Mar, i part
amb Jeroni Font, que fou de la pubilla Nicolau.
La finca molt probablement és la que actualment es
coneix com can Poch.
1777, 26 de juliol (Escrit en castellà)
El síndic-procurador Pere Plaja i el regidor Josep
Serradell, en presència del notari i dos testimonis,
es personen a la rectoria per demanar al prevere
i al rector de l’Armentera, el reverend Joan Pla,
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l’accés al llibre d’òbits perquè al poble li convé esbrinar el nombre de morts registrats al poble des
del l’any 1769 fins al dia de la consulta. Acumulant
les defuncions de “cossos grans i petits” el resultat és el següent:
1769: 17 morts/1770: 28 morts/1771: 24 morts/1772: 27
morts/1773: 64 morts
1774: 44 morts/1775: 26 morts/1776: 16 morts fins el
mes de juliol.

1797,.1 de juny (Escrit en català)
Martirià Esponellà, treballador de l’Armentera, com
a procurador del senyor Josep Maria Fondeviela i
Xammar, arrenda la fleca de l’Armentera a Joan Colom, flequer de Ventalló.
Quan mor, la notaria és continuada pels notaris:
Francesc Batlla i Vilosa.de l’any 1798 al 1800. Jaume
Gener i Rovirola d. e l’any 1800 al 1837.

SALVADOR DE CASALS I CANER · Salvador Casals (nét)
Resum biogràfic
1774.Neix al mas Masselis (Can Poch) de l’Armentera, domicili dels pares.
1799.Firma el primer document als 25 anys.
1807 .Mor sobtadament als 31 anys. Aquest és el primer
Casals que anteposa el “de” al seu cognom, remarcant
la categoria de “cavaller” obtinguda pel seu pare.

Mínima selecció
de documents
1798, 30 de juliol (Escrit en castellà)
El notari de la vila de Llançà, Narciso Morales protocolitza escriptures dels anys 1797 i 1798 que no
havien estat signades pel notari Salvador Casals
segons decret del batlle de Besalú amb data 5 de
juliol.
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1799, 6 de gener (Escrit en castellà)
Martirià Esponellà, pagès de l’Armentera, jura el
càrrec de batlle, atorgat pel senyor Josep Maria de
Fondeviela, marquès de Latorre. El document diu:
“Por Real Decreto dado en Aranjuez a 19 de Marzo
de 1761 se ha servido mandar que los señores jurisdiccionales de este Principado puedan nombrar
bayles i demás oficios en sus pueblos libremente y
en la misma forma que lo harian antes de la nueva
planta y del bando del año 1717.” 			
1799, 29 de gener.(Escrit en català)
Mariano Bosch, procurador del senyor Josep Maria
de Fondeviela i Xatmar, actual marqués de Latorre,
es presenta a la casa del difunt notari Salvador Casals i Deulofeu i, en presència de la senyora Maria
Caner, la seva vídua, el susdit Mariano Bosch manifesta a la senyora Maria que:
“Es serveixi donar-li els manuals, processos i demés
escriptures segons l’inventari fet el set de novembre
passat, per disposició del senyor marquès són principal com a senyor “dueño” i propietari que és de la
notaria, escrivania i cúria públiques de l’Armentera
son terme i baronia, que regentà fins que morí el cavaller Salvador Casals i Deulofeu, per a ser traslladades i col·locades a l’estança anomenada la cúria
de la casa que dit senyor té en dit lloc i on estan
recollides les escriptures les notaris avantpassats
que la regentaven.”
La dita senyora Maria Caner, respongué que:
“Estava prompte a lliurar els documents de l’inventari, però permetent-li posar a la casa un armari
per a desar els papers sobredits del qual hauria de
tenir ella les claus per extreure els manuals que

necessités i demanés el Notari baix escrit o d’altri
que el senyor marqués triés, redactant el corresponent rebut d’acord amb la gràcia i concessió
que li va fer el senyor Marqués, de paraula, a ella
Maria Caner. Mariano Bosch ha condescendit, s’ha
passat al coteig del citat inventari, que s’ha trobat
puntual, procedint-se al trasllat dels documents a
la casa del senyor marqués.”
Mariano Bosch requereix al notari Francesc Batlla
que en tingui cura i que lliuri a la senyora Caner o
als seus, els manuals i la resta de papers quan ella
els ho demani per a treure’n una còpia i cobrar son
salari, firmant-ne un rebut.
Firmen: Mariano Bosch, de pròpia mà i lletra, i na
Maria Caner, que com que no sap escriure, senyala
on ho fan els testimonis.
1805, 17 d’agost (Escrit en català)
Testament de Mateu Quintana i Simon, rector de
la parròquia de l’Armentera, fill de Mateu Quintana, doctor en medicina de Camallera, i Maria
Simon, de l’Armentera. Una clàusula del testament reflecteix la intenció d’ésser enterrat a
l’església parroquial del poble, amb honors de
nou sacerdots, una novena de misses baixes,
oferint en cada una, pa, vi i llum. Per al pagament d’aquestes, es vendran els seus béns en
subhasta pública.
1807,.01 d’octubre (Escrit en castellà)
La mare de Salvador Casals i Mir i Caner i el seu
germà Miquel, advocat, demanen al Col·legi de Castelló d’Empúries que algun notari es presenti a l’Armentera per firmar unes escriptures que Salvador
Casals va estendre, però no va poder signar abans
de morir.
La notaria és continuada per:
Jaume Gener i Rovirola de l’any 1798 al 1837.
Josep Maria Gener i Draper.de l’any 1838 al 1855.
Valentí Picandell de l’any 1856 al 1875.
A partir del 1875 la notaria de l’Armentera és traslladada definitivament a l’Escala.
JOAN RAMON INGLADA
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Notes per a una història de l’Armentera
La meva intervenció tractarà de diversos aspectes
relacionats amb la història del nostre poble.1
El nom de l’Armentera
Sembla bastant establert que el nom de l’Armentera prové del llatí armentaria, que indica un “lloc de
bestiar”, segons el Diccionari català-valencià-balear
d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. El
nom del poble es referiria així al “lloc on pasturen els
ramats”. Joan Coromines, a l’Onomasticon Cataloniae, manté la mateixa explicació, potser més precisa:
“Villa Armentaria, del llatí Armentum (cap de bestiar
gros); doncs, és la vila que es dedica a llur cria: la cria
de vacum i equins”.
Així doncs, haurem de desterrar una antiga explicació que diu que el nom de l’Armentera provenia d’arma, per la similitud dels mots, i que sembla reproduir
l’escut del poble, en tenir al seu centre una espasa.
Una interpretació que ve de mitjan segle passat,
en diferents indrets, entre d’altres uns segells de
l’Ajuntament que contenien sengles pistoles.
L’antiguitat del poble
Segons Ma. Josepa Arnall,2 la primera vegada que es
troba escrit el nom del nostre poble és l’any 882, com
a “Villa Armentaria”, possessió de Sant Pere de Roda
(citant Villanueva, al Viaje literario a las iglesias de
España). L’any 922, torna a aparèixer el mateix nom,
ara a España Sagrada, i el 982, la denominació “Armentaria, in comitatu impuritano” en uns diplomes
carolingis.
Així doncs, aquesta data de 882 és prova de l’existència de l’Armentera com un lloc diferenciat. També
cal tenir present que és durant els segles IX i X, en
paral·lel amb l’articulació del feudalisme i de la seva
base documental, que apareixen les referències de
la majoria de pobles de la comarca: Empúries el 816;
Saldet el 859; Sant Pere Pescador el 882; Viladamat el
959; Montiró el 959...
Es fa difícil, però, de dir des de quant de temps existien
aquests llocs abans de ser esmentats. Jo descartaria les
teories que l’Armentera està situada on s’havia instal·lat
un campament romà de Cató, l’any 218 abans de Crist,
ja que tot i que són molt suggeridors, podrien referir-se
a molts altres llocs. Joan Badia, historiador imprescin-

dible per conèixer els pobles empordanesos a l’època
medieval, aporta noves notícies relacionades amb el
nostre poble.3 El lloc de l’Armentera i la seva església de
Sant Martí era una possessió del monestir de Sant Pere
de Rodes, confirmada l’any 974 en una epístola del papa
Benet VI: “villa Armentaria cum ipsa ecclesia Sancti
Martini”. L’any 990 figura en l’epístola del papa Joan XV
a favor de l’esmentat monestir. En l’acta de restauració
de la canònica de la Seu de Girona de l’any 1019, hi ha
una referència a l’alou de l’Armentera com una de les
possessions que el bisbe Pere donava a la comunitat.
Posteriorment apareix en una donació del comte Ponç I
d’Empúries l’any 1078, en un reconeixement del cavaller
Guillem Umbert de Basella l’any 1151, i en una compravenda de l’any 1264 de Dalmau i Guillem de Castellnou.
D’altra banda, l’estructura dels carrers del poble no
sembla indicar l’existència d’un nucli emmurallat.
El lloc més elevat és el Puig, que seria el nucli més
antic, al voltant de la primitiva església medieval, del
segle XII. Des d’aquest nucli sortirien uns camins que
menarien als diferents masos de l’entorn i que configurarien aquest dibuix radial dels carrers del poble.
Un poble dedicat a la cria del bestiar major, i també a
l’agricultura en els llocs menys humits i que depenia
de Sant Pere de Roda, monestir que influí en el poblament medieval de tota la plana empordanesa. L’església figura en les Rationes Decimarum dels anys
1279 i 1280 i, a partir del segle XV com a parròquia
en els nomenclàtors de la diòcesi. L’església actual
va ser totalment reconstruïda al segle XIX, i conserva
encara alguns vestigis del temple del segle XII o XIII.
Des d’aquests orígens remots fins a l’actualitat, quants
homes i dones, quantes famílies i quantes generacions
han viscut vides, sovint anònimes, construint l’Armentera que tenim avui. Però això no surt als llibres d’història...
La història local
L’any 1978 Jordi Geli i Maria Àngels Anglada varen
donar a conèixer un llibre singular: 4 les memòries de
Sebastià Casanovas i Canut, un pagès de Palau Saverdera, nascut el 7 de març de 1710. Aquest home havia
deixat un manuscrit on explicava als seus descendents
l’accidentada crònica de la seva família, com a justificació d’haver-los deixat una hisenda tan malparada.

1 Conferència llegida a la sala d’actes de l’Ajuntament de l’Armentera el 23 d’abril de 2010, en el marc de l’acte de lliurament de premis de la segona edició del Concurs Literari

Sant Jordi de l’Armentera, organitzat per l’associació cultural El Pont Nou.

2 Ma.

Josepa Arnall. “Toponímia medieval de l’Alt Empordà”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Figueres, 1982.

3 Joan

Badia i Homs. Catalunya Romànica. Vol. VIII. L’Empordà I. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1989. També: Joan Badia i Homs, L’arquitectura medieval a l’Empordà,
Diputació Provincial de Girona, Girona, 1977-1981.

4 Sebastià

Casanovas i Canut: Memòries d’un pagès del s. XVIII, edició a càrrec de Jordi Geli i Maria Àngels Anglada, Curial-Universitat de Barcelona, Barcelona, 1978.
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El seu pare era el clàssic hereu escampa i el pobre Sebastià Casanovas va haver de fer-se càrrec d’una casa
endeutada fins al coll. Escriví per tal que els seus fills i
nets “no segueixin la consuetud de ma abia, mon para
i mos onclas, per ço ho vull posar ab escrits... que tinguin sempre un temor a Déu... que tinguin pau i quietud”.
Aquesta obra havia arribat a Jordi Geli i Maria Àngels Anglada, de mans de la Francesca Vidal, filla del
mestre de Palau. Van publicar-ne l’edició crítica i comentada i aquest llibre va ser una veritable revolució,
pels seus valors històrics, lingüístics i literaris: el vocabulari, els refranys, els castellanismes, els fets històrics, les facècies de les diferents generacions d’una
família interessaren per igual historiadors i lingüistes.
Quina ironia, l’escrit de justificacions i els consells de
Sebastià Casanovas adreçats als seus descendents,
ha esdevingut una referència per comprendre la Catalunya del segle XVIII. Sobretot la història dels que
no surten a la història.
Aquest exemple ens demostra la creixent importància
que ha adquirit la història local en les darreres dècades. Més enllà de la història acadèmica, dels grans
fets, dels moments més importants del nostre passat,
transcorre una història d’un abast més reduït... d’un
poble, d’una comunitat, d’una família, que de vegades
ens pot donar una visió molt enriquidora.
La historiografia sobre l’Armentera
Podríem dir que va ser Jaume Causa Sunyer, entre 1955
i 1965, qui va començar a escriure amb rigor sobre la
història de l’Armentera. Als Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos o al Vida Parroquial de Figueres i també als esplèndids programes de la festa major de Santa
Cristina, publicava articles sobre el molí, sobre la festa de les espigues o sobre l’ermita de Santa Cristina.5
A partir dels anys setanta, en Joaquim Armengol va
publicar articles sobre el nostre passat. I en Pere Ros
també ha recollit moltíssima informació oral i escrita
sobre el poble i la seva gent. Són dos noms a tenir en
compte, també per la tasca que portaren a terme de
donar classes de català en uns moments molt difícils
per la nostra cultura.
Posteriorment, entre 1991 i 1993, Enric Riera i Fortiana,
va editar dos llibres sobre la història de l’Armentera que
són una referència per a tothom que es vulgui aproximar
al nostre passat.6 Si bé parteixen d’uns supòsits més
amplis, ja que de fet en ells s’intercalen paràgrafs de la
història de Catalunya i d’Espanya amb el que s’anava
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esdevinguent a l’Armentera, tenen la virtut de recopilar
tota la informació documental i arxivística coneguda fins
al moment: actes de l’Ajuntament, arxius, bibliografia...
Finalment, he d’esmentar el llibre de Joan Ramon Inglada sobre els masos de l’Armentera,7 un exemple
del que és una bona història local: utilització de tota
mena de fonts històriques (documents, fotografies,
records, història oral), acompanyament de plànols i
imatges, rigorosa citació bibliogràfica... Posa cara
a aquestes generacions d’armenterencs, tantes vegades anònims, que ens han precedit.
Això és el que tenim, que no és poc.
Propostes de futur
Això era el que us volia dir, si bé em permeto recordar-vos que actualment estem fent història. I per
això és tan important recollir-ho i documentar-ho tot.
En els darrers trenta anys hi ha hagut més canvis en
la nostra societat, economia i forma de vida, que no
pas en els cent anys anteriors. Actualment tot s’ha
accelerat, tot s’ha globalitzat, tot s’ha banalitzat.
I per això és tan important que conservem i recordem el nostre patrimoni. La revista El Carbassó fa,
en aquest aspecte, una funció molt important: deixa
sobre el paper el que s’esdevé en el dia a dia de casa
nostra. No tant pels articles històrics, que també n’hi
ha, sinó pel batec de les associacions, del futbol, de
l’escola, de l’Ajuntament, de les persones, dels establiments del poble...
També actes com el que avui celebrem contribueixen a fixar la memòria. Demano a l’associació El Pont
Nou que guardi tots els escrits presentats en aquest
premi, com un reflex de la mentalitat, dels sentiments,
de la creativitat actual dels homes i dones, dels nens
i les nenes de l’Armentera. Aprofito per suggerir que
també seria convenient recopilar tota l’obra escrita
dels esmentats Joaquim Armengol i Pere Ros, i dipositar-ne còpia a la biblioteca, ja que són imprescindibles per construir la història del poble. Proposo també que aquesta biblioteca, lloc de cultura i saber, es
converteixi en un veritable Taller d’Història del poble
de l’Armentera.
És per això pel que serveix la història: saber d’on venim
per tal que ens ajudi a construir el nostre futur.
Miquel Planas
Historiador

5 J.

Caussa. “La festa de les espigues”, Vida Parroquial, Figueres, 1958; J. Caussa. “El santuari de la Mare de Déu de l’Om, patrona de l’Empordà i advocada del bell parlar”,
AIEE, Figueres, 1959; J. Caussa. “El molino de l’Armentera”, AIEE, Figueres, 1963.

6

J. Riera i Fortiana. L’Armentera. Mil anys d’història (922-1935), Ajuntament de l’Armentera, 1991; J. Riera i Fortiana. L’Armentera, un llarg i difícil camí cap a l’actualitat
(1936-1975), Ajuntament, 1993.

7 Joan

Ramon Inglada. Els masos de l’Armentera (cinc segles d’història), Ajuntament, 2000.
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Els pagesos catalans
El meu propòsit és de donar una idea clara i precisa de la important funció
exercida pels pagesos catalans, en l’apassionant història de Catalunya
d’ençà de la llunyana edat mitjana, que espero que sigui del vostre interès.
Introducció
Els fonaments de Catalunya resten clars, ferms, inalterables i inconfusibles, en totes les terres que, en un
cert moment, van formar part com a membres actius
d’aquell esplèndid imperi que fou rei del Mediterrani.
Sobre aquesta fructífera terra nostra que amb tant
d’amor vetllem, ha passat molt de temps, molta història, la que ha fet possible que siguem el que som,
però que també ens ha deixat a mig camí en el nostre destí de poble.
En aquesta terra que ara petgem, l’ahir hi ha deixat
la seva marca. És una petjada profunda, indeleble,
que ens acompanyarà en la nostra vida cap a un esplendorós i benaurat futur.
Per poder conèixer amb més profunditat la nostra
terra, solament hem d’introduir-nos en l’esperit del
poble, en les llegendes, en els costums, en la tradició i, fins i tot, en les ruïnes dels castells i en les seves pedres mudes i immòbils, i cercant un tros d’història, ens formarem, lentament, davant els nostres
ulls, la imatge d’aquesta estimada Catalunya. En la
història, és on trobarem les claus de tots els temps.
Els catalans no necessitem que ens ensenyin a estimar la nostra pàtria. L’amor a la terra dels avantpassats és un amor que floreix en nosaltres. Al mateix
temps que comencem a parlar ens adonem que tenim
una llengua pròpia, nostra, i aviat observem com respira aquesta vella, fèrtil i venerada terra. És un respir compassat, actiu i fort. Catalunya és encara jove
però no immadura. Mirant-la amb atenció sorprendrem encara el rastre del temps passat en algun racó
i la guspira d’un temps que ha de venir en un futur
proper, en què podrem donar les gràcies de viure en
un país immensament exquisit i variat que forma una
nació ben afermada a terra i pletòrica d’energies.
Les pestes, la crisi demogràfica i la fam
Els Països Catalans visqueren durant els primers
segles una interessant primacia dintre dels regnats,

especialment a la Corona d’Aragó de mitjan del segle XIV a la fi del XV, i va acabar amb un llarg període de crisi i de revoltes, que van posar fi a aquesta
preeminència.
Al mateix temps, el fet d’haver-se produït aquesta
crisi en el moment en què s’acostava la unió amb
Castella, fou molt greu pel que feia al poder polític
català. Des d’aleshores, i a causa de la seva situació
de debilitat interna, els Països Catalans ocuparen un
lloc secundari dins de l’Espanya dels Habsburg.
Encara que la crisi afectà tota l’Europa occidental,
la crisi als Països Catalans tingué uns efectes particulars, d’una gran dimensió i durables, perquè va
provocar una revolució agrària i una guerra civil
que, a més a més, l’aguditzaren, com veurem més
endavant.
També, així mateix, el canvi de conjuntura, ve marcat per les pestes de mitjan del segle XIV, a l’entorn
de les quals es produí el pas de la prosperitat a la
davallada de la població, la qual s’accentuà en arribar el segle XV.
Les catàstrofes demogràfiques que es produïren entre mitjan del XIV i del XVI demostren ben bé aquesta crisi, però no en foren la causa principal. Sovint
el símptoma que cal tenir en compte és l’anomenat
mal any primer, 1333, en el qual la fam i la carestia
feren els primers estralls, a Catalunya, i segurament
a la resta dels Països Catalans.
Aquesta fam provocà sensibles pèrdues entre la petita pagesia, mentre que a Barcelona i altres ciutats
la mortalitat fou menys considerable.
D’altra banda, el preu del blat es disparà de manera brutal i això fa pensar que una de les causes
importants fos una mala collita per raons de tipus
climatològic, encara que resulta evident que la fam
de 1333 posa ben palesa la insuficiència de l’aparell productiu per proveir les creixents necessitats
d’una població que numèricament excedia la capacitat productiva del país. El desequilibri entre el
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creixement demogràfic i la capacitat de producció,
causa primera de la crisi, degué ser molt important.
Per això, l’any 1333 el podríem situar cronològicament com a final d’una etapa de plenitud i el començament d’una interminable sèrie d’anys crítics.
La societat catalana fou ràpidament envaïda per
pestes i epidèmies a causa del procés de contracció econòmica que experimentà el país, motivada
per una sèrie d’eventualitats com ara el sobrepoblament del camp; l’esgotament de terres poc productives posades en conreu; el creixement demogràfic;
les fams i mortalitats conseqüents... S’agreujà també per les exigències fiscals (d’Alfons el Benigne i
de Pere el Cerimoniós) i, finalment, per les guerres
entre els comtes i l’empitjorament de les condicions
climàtiques.
La catàstrofe veritable s’inicià, però, amb la primera
de les grans pestes, o sigui, la pesta negra que, importada des de Crimea per un vaixell genovès, s’estengué ràpidament des de Gènova per tot el litoral
de la Provença, el Llenguadoc, Catalunya i València,
per penetrar després a les terres continentals de
l’occident europeu, entre els anys 1348 i 1349. Però
la pesta d’aquests anys, a més de les males collites, va tenir rebrotades molt greus durant més d’un
segle (en 1375 hi va haver epidèmia a Barcelona i
molta fam a l’Empordà).
A partir de 1365, és a dir, tenint en compte les dades
dels primers fogatges, la població de Catalunya quedaria establerta en uns 450.000 habitants. Catalunya
en sortí altament perjudicada ja que perdé entre el
35 i el 40% dels seus habitants.
Durant aquests segles les ciutats i el camp, en amples comarques, es varen despoblar parcialment.
En aquest període, la ciutat acollí gran nombre
d’immigrants del camp, on les epidèmies havien
desfet moltes de les organitzacions econòmiques
familiars.
Aquest transvasament de població ens explicaria
també que, si bé el camp és veu menys afectat per
les epidèmies que les ciutats per la població molt
dispersa, a la llarga fos el més perjudicat.
Cal dir, però, que la crisi demogràfica al camp, afectà de manera més considerable un determinat grup
social, el de la petita pagesia, o sigui, aquells que
s’agrupaven en nombroses masies i que cultivaven
les pitjors terres.
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Els pagesos que gaudien d’una situació més avantatjosa aprofitaren les dificultats dels senyors per redimir-se de les servituds i per ocupar millors terres.
En conclusió, es podria dir que la crisi demogràfica
beneficià els pagesos que la van poder suportar, els
quals milloraren el seu nivell de vida en incrementar
les seves terres a costa dels masos veïns, despoblats a causa de les pestes.
La remença i la revolució dels pagesos
Els nobles terratinents varen acusar molt més la crisi demogràfica perquè, la disminució de la població
rural d’aquests senyors, comportà l’abandonament
de moltes explotacions, la disminució de la producció i, per tant, la baixa de les rendes agrícoles, base
de les economies particulars de l’estament militar.
Donada aquesta conjuntura és normal que molts
senyors busquessin altres fonts d’ingressos, com
per exemple potenciar l’activitat militar, la qual els
oferia per aconseguir més impostos públics i els
préstecs que eren recaptats amb aquest fi.
De totes maneres sembla ser que el procediment
generalitzat fou l’intent d’incrementar l’apropiació
de l’excedent productiu de la pagesia. Així, la noblesa intentà per tots els mitjans retenir al camp el
major nombre de pagesos gravant la pagesia amb el
pes de rendes ja caduques.
Usaren i abusaren del lus maltractandi, facultat coercitiva dels senyors sobre les persones i béns dels conreadors de les seves propietats per la qual podia empresonar-los arbitràriament i confiscar els seus béns,
facultats, que els pagesos consideraven ja fora d’ús.
A més, també es volgué prendre els masos rònecs (masos deshabitats) i les terres d’aquests masos als pagesos que els havien posat a conreu per vendre’ls a la
burgesia o per establir-hi nous arrendataris. Igualment
intentaren d’exigir nous censos (cànons) i prestacions.
També fou causa molt important d’enfrontament
entre els senyors i els pagesos la remença, la qual
obligava al pagament d’una redempció personal al
senyor territorial quan el pagès volia abandonar el
mas i la terra.
Les commemoracions de Pere Albert, redactades
abans del 1250, parlen ja de la remença com d’una
institució normal a la Catalunya Vella, però de fet no
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fou reconeguda pel rei Pere el Gran fins a les corts del
1283 que sancionava legalment la remença personal.
El remença era un pagès adscrit de manera forçada
i hereditària al mas i les terres que cultivava i que
per abandonar-les havia de pagar una redempció
(remença) al senyor per tal d’obtenir la llibertat.
L’origen dels remences catalans es remunta al segle
XI quan nombrosos sectors de pagesos lliures de la
Catalunya Vella entraren en una situació de dependència respecte als propietaris, els quals procuraren convertir aquesta dependència en hereditària.
Els senyors adscrivien aquests pagesos a una propietat determinada per tal d’assegurar-ne el conreu.
El paper preponderant que els grans terratinents
acompliren en la vida política del Principat els permeté de sancionar legalment aquests drets. Aquests
pagesos de remença, a partir del segle XI, veieren
cada vegada més restringida la seva llibertat.
Per la seva capacitat jurídica, pública i privada el remença era un home semilliure, perquè es trobava limitat per l’adscripció i pels lligams de dependència que
l’humiliaven al senyor. No era propietari de l’explotació
que cultivava per usdefruit, del qual devia al senyor un
cens o cànon en diners o en espècie, a més d’una sèrie de prestacions personals en els dominis senyorials.
El pagès de remença estava també sotmès al lus
maltractai, esmentat. Sens dubte, eren molt mal
tolerats pels remences catalans els mal usos que
constituïren el remença:
1) La remença o redempció (pagament).
2) La intestia o dret del senyor a quedar-se amb una
tercera part dels béns (animals i mobles) del pagès en
no haver intestat, o sigui en no haver fer testament.
3) L’exorquia o dret del senyor a quedar-se amb una
part dels béns del pagès mort sense fills.
4) La cuguicia o prestació deguda al senyor en cas
d’adulteri de la dona del pagès.
5) L’arsia o indemnització deguda al senyor en cas
d’incendi del mas.
6) La firma de sboli o quantitat que el senyor havia
de percebre per autoritzar el pagès a hipotecar els
seus béns com a garantia del dot de la seva dona.

Per tots aquests estaments esdevingué cada vegada més intolerable, tant per als pagesos rics
com per als pobres, que començaren a manifestar el seu descontent i acabaren per aixecar-se en
contra dels senyors.
Aquest fou l’origen de l’enfrontament dels anys 1380
a 1390 amb l’objectiu d’aconseguir una finalitat econòmica per garantir la integritat de les explotacions
ampliades, i un altre objectiu de tipus jurídic, per
aconseguir la llibertat que comportaria l’abolició de
la potestat senyorial, o sigui de l’adscripció de la remença amb els mal usos i lus maltractandi.
La crisi social agrària desembocà en una doble acció de revolució armada, a càrrec de la pagesia remença més pobre i extremista, i de negociació de
caràcter sindical per part de la pagesia remença
més acomodada i també més moderada.
Entre 1380 i 1449 s’originaren una sèrie de protestes: cremes d’escriptures i de registres senyorials
de censos i altres documents de prestacions, saqueig de collites dels senyors, entre altres.
A partir de 1447 començà a organitzar-se el sindicalisme remença i s’iniciaren contactes amb la
monarquia perquè els ajudés. Alfons el Magnànim
semblà disposat a abolir els mal usos a canvi de
cent mil florins (un florí de plata, equivalia a un sou,
i un d’or a vint sous).
D’aquesta manera es creà el partit dels pagesos de
la reforma agrària que en 1448-1449 intenta recaptar la xifra convinguda. La reacció nobiliària no es
féu esperar. La noblesa intentà per tots els mitjans
obstaculitzar els sistemes de recaptació organitzats
pels síndics remences. Intervingueren en aquest
afer el bisbe de Girona, com a portador dels feudals
de la Catalunya Vella, i alguns oficials reials.
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A la fi, sembla que els pagesos aconseguiren la
seva fita, ja que, el 1457, Alfons el Magnànim es
decidí a sentenciar que els mal usos serien redimits, i quan el monarca morí, en 1458, el seu
germà i successor, Joan II, sembla que estava
disposat a complir la sentència. Però aquesta
actitud seria una de les causes que dos anys més
tard, a les corts de Lleida, l’església, la noblesa i
el patriciat, trenquessin amb la monarquia i, poc
després, encenguessin la guerra civil (1462-1472)
contra Joan II.
La reacció senyorial contra la sentència afavorí
l’alçament armat dels elements extremistes que
començaren a actuar en 1462, acabdillats per
Francesc Verntallat. El plet remença entrà en una
fase de gran violència, com la revolta de 14811483, dirigida per Pere Joan Sala.
Finalment, sotmesa la revolta per les tropes reials
i executat el líder dels remences radicals (1458),
Ferran el Catòlic acabà amb la revolució agrària
en promulgar la Sentència Arbitral de Guadalupe
(1486), per la qual quedava abolida l’adscripció a
la terra, els sis mal usos i el lus maltractandi.
El pagès català obtingué garanties de no ser
maltractat, el dret d’abandonar la terra quan volgués, cosa que constituí una arma poderosa en
època de repoblacions, i els censos o cànons no
serien tan gravosos per una disposició reial annexa (1488), i se’ls garantí que no serien desposseïts dels antics masos rònecs, incorporats a les
seves explotacions.
Per tant, la crisi demogràfica dels segles XIV i
XV, la revolució remença i la Guadalupe, foren
elements essencials per a la transformació de la
societat agrària, en què el principi de les cases
pairals seria el nervi fonamental de l’estructura
agrària i industrial de la Catalunya moderna.
Conclusions
Tots els que estimem Catalunya, la nostra terra
i la seva gent, sentim la seva història com una
cosa viva i present. Però no es tracta ara de viure
amb els ulls girats enrere, ni de realitzar-nos amb
les glòries passades, perquè és evident que el
nostre futur és enllà de l’horitzó, i enllà de l’horitzó hem de posar la nostra mirada. Encara que
per viure l’avui i preparar el demà, no cal oblidar
el passat.
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L’esforç dels nostres predecessors ha estat crear
un país coherent, actiu i ambiciós, i no és cosa de
quatre dies, és un desig que comença molt enllà
de la història i que s’ha anat continuant a través
dels segles. És tot un llarg camí que, entre el mar
i la muntanya, va refent el pendent del temps.
La nostra història ens ha portat a terres llunyanes i ha eixamplat les nostres fites més enllà de
les serres i del mar que ens envolten.
Els habitants de les antigues terres de la Marca
Hispànica van adquirint, molt a poc a poc i gairebé inconscientment, una personalitat pròpia,
la qual anirà arrelant al llarg dels anys i esdevindrà profunda i indestructible. Aquesta personalitat naixent donà ja els seus fruits a mitjan del
segle IX.
Però Catalunya ja va néixer de bona soca, poderosa i conquistadora, i a través dels segles ha
aconseguit una destacada i rica personalitat. No
obstant això, ha estat dominada pels regnats, i no
podia mirar amb bons ulls la tendència del moment cap a la centralització del poder en unes
mans i en uns pobles que eren al capdavant, molt
més pobres en diversos aspectes, sobretot en
l’econòmic, però que havien tingut la perspicàcia
d’usar hàbilment els títols altisonants que sempre han enlluernat tot espanyol.
Ara podem veure, clarament, el malaurat error
comès pels comtes catalans de no haver convertit en regne el principat de Catalunya.
La tendència cap a la centralització ha estat
sempre una actitud permanentment negativa per
a Catalunya i ha provocat un profund descontentament que caracteritzarà l’actitud catalana durant els següents anys. La personalitat i l’orgull
català cristal·litzarà en contra d’aquesta actitud
centralista, en un constant esforç per aconseguir
un futur millor, lliure i independent.
No és un somni pensar que, malgrat l’enèrgica
oposició dels qui ara distribueixen els nostres
recursos naturals i governen els nostres interessos, esdevindrà aquest tan desitjat dia en que
serà cosa d’un govern de casa nostre i independent en una Europa federal.
Josep Gòdia Ribes
Veterinari (Historiògraf)
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Els conreus dels anys cinquanta a
l’Armentera: el blat de moro
“...de quan els animals treballaven pels homes i els homes treballaven com
animals...” és una frase que defineix amb contundència la realitat de la vida a pagès.
És voluntat del narrador i del transcriptor d’aquestes col·laboracions a El Carbassó anar aportant
el record dels diferents conreus que, en aquells
anys cinquanta, eren base important de la feina
diària del pagès i de la seva economia.
Enguany rememorem el blat de moro, una planta
ufanosa, la verdor i la presència de la qual feia
goig de veure senyorejant els camps de la nostra
plana. Sobretot durant els mesos d’estiu, quan els
camps de blat mostraven la groguissó que pressentia la sega i, poc després, la malenconiosa coloració dels rostolls secs i empolsinats.
El blat de moro és una planta de la família de les
gramínies, com els cereals –el blat, l’ordi i la civada. Així com el blat era, en aquells anys, la principal base d’alimentació de la família, els grans
del blat de moro, un cop assecats, eren l’aliment
essencial, vital, per a l’aviram dels patis, –gallines,
ànecs i oques–, i també, un cop portats a moldre
al molí, la base de les farinades i perolades destinades als porcs.
El blat de moro era el segon conreu en importància del poble.

Joan.- Quan començava, Miquel, el cicle anual del
conreu del blat de moro?
Miquel.- Doncs, si fa no fa, al mes d’abril se solia començar la sembra. Es procurava fer-ho als camps on
s’havia fet blat els dos o tres anys anteriors. S’anava
alternant. Era el que en dèiem canviar d’esplet.
J.- Canviar d’esplet? Deus voler dir com allò del guaret, aquella forma de conrear la terra que consistia
–si no vaig equivocat– a deixar reposar un any sí i un
any no, un camp que s’havia empobrit. Així la terra es
regenerava i tornava a ser fèrtil.
M.- No era ben bé això, però s’hi acostava. Podríem
dir que la terra no descansava tant com amb el guaret. Aquí, el sol fet de canviar de conreu ja era bo per
a la fertilitat de la terra. A vegades es feia amb altres
tipus de plantes, com per exemple, faves.
J.- Molt bé, anem per la sembra.
Q.- D’acord. Un cop ben llaurat el camp, un home obria
una rega –en dèiem una rega “gavatxa”–, arribava al
final del camp i se’n tornava allà on havia començat
i obria una altra rega. Mentre es feia aquesta operació, un altre ja havia anat deixant caure els grans de
blat de moro a la rega oberta.
D’aquesta manera el que havia obert la rega passava amb animal i arada a cobrir lleugerament de terra
la llavor deixada anteriorment a la rega oberta. I així,
successivament.
Entre rega i rega de blat de moro hi quedava una distància de cinquanta o seixanta centímetres per a les
operacions futures de llaurar i calçar.
J.- Després de sembrar suposo que, com gairebé a
tots els conreus, la feina no devia pas faltar.

Salvador Saliner i Pla amb Robert i Joan Saliner i Colls, tres nens
del poble en un camp de blat de moro, els primerencs anys quaranta.

M.- Ja ho pots ben dir! Treure l’herba, per exemple, que
en menys de vint dies, després de sembrar, ja apareixia
a tot arreu, sobretot caps blancs, ravenisses i margalls.
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Era una feina feta majorment per dones de totes les
edats, grans i joves. Es feien un jornal que aportava
una mica de diners a l’economia de moltes cases i que,
com pots suposar, eren molt benvinguts, amb un xarcolet o un càvec, l’esquena vinclada, i de sol a sol.
J.- Déu n’hi do!
M.- De totes maneres també hem de dir que en
aquells anys ja es van començar a tirar herbicides.
Això vol dir que, al cap de pocs anys, ja ens estalviàvem aquestes feines tan feixugues.
I també cal dir que si al camp, abans de plantar-hi
blat de moro, hi havia hagut userda i s’havia arrencat, segur que no hi sortia herba. Se’n deia terra
verge, o també terra neta.
J.- La planta, el blat de moro, ja devia haver sortit, no?
M.- Sí, de cada gra de blat de moro que grillava en
naixia una planta, que en unes dues setmanes ja traspuntava del terra. Després, quan ja feia un pam o un
pam i mig, es calçava fent una passada d’arada.
J.- A partir d’aquí, poca feina hi calia fer, al blat de
moro, no és veritat?
M.- Home, una mica de raó sí que la tens perquè no
s’havia de regar fins per sant Pere, a finals de juny.
Amb l’aigua de pluja ja en tenia prou per anar fent,
depenent sempre de les pluges, és clar.
I mira, Joan, resulta que si el blat de moro no l’has regat gaire de petit, menys l’has de regar durant tota la
campanya.
Si la planta patia d’aigua, te n’adonaves perquè les fulles es cargolaven: és la defensa que té la planta si li
falta aigua.
Després, amb unes tres regades ja n’hi havia prou,
tot i que depenia del règim de pluges de l’any i també, en aquests nostres rodals, que la tramuntana
bufa quan vol, determinava més o menys regades,
perquè després d’uns dies de vent, la terra s’assecava més del normal.

ufanosos. Al mes de juliol ja solien fer més de tres
pams d’alçada i començaven a sortir les espigues i
les capces amb les panotxes. Creixien fins arribar
als dos metres.
J.- Aquí ja es devia acabar el seu cicle vital.
M.- Així és. Les plantes s’anaven assecant; això volia dir que ja havien mort. Era el moment de treure
les capces. Amb coves, es portaven a buidar al carro, i del carro cap a casa.
Es descarregaven a les entrades de les cases, o en
un porxo, o allà on es podia, tenint en compte que
calia que estiguessin en un lloc tancat per l’operació que venia després.
Cap a finals de setembre i primers d’octubre es tallaven les canoques amb el volant, gairebé arran de
terra –altra vegada l’esquena vinclada-, es feien piles, com una mena de cabanes que es deixaven al
camp fins que vingués l’hora de portar-les a casa. O
vendre-les, des del camp mateix.
J.- I ja hem arribat a l’espellofir, una feina tradicional, que d’alguna manera la podríem comparar amb
el parar la fresca de les nits d’estiu. L’única diferència era que a l’estiu només es xerrava, es feia gresca, i en canvi en l’operació d’espellofir, a més a més
de xerrar, es feia feina.
M.- I tant! Eren hores de fer petar la xerrada, d’explicar contes, de criticar. Al cap i a la fi, d’escodrinyar tot el que passava al poble.
J.- Però també de conviure amb veïns i amics que
s’ajudaven, uns als altres, en aquestes feines casolanes, i sense pagar o cobrar jornals.
M.- Ben cert. El temps d’espellofir durava tot el mes
d’octubre. Es feia tots els vespres.
Després de sopar, tothom es posava a espellofir,
al voltant del pilot de capses. Sobretot dones, però
també els homes.

J.- Sort que aquí, a la plana, l’aigua no hi ha faltat mai.

La tasca d’espellofir consistia en obrir les pellofes i
arrencar-les de la capça, deixant-ne dues sense arrencar, que servien per lligar-les amb tres o quatre
capces més i formar-ne un penjoll.

M.- Això sí, veus. És una sort que tenim. L’aigua
no ens és pas escassa. Potser per aquesta raó els
blats de moro eren –i són–, aquí al nostre poble, tan

Aquests penjolls de capces es posaven de manera
que els toqués el sol, per tal que els grans de blat de
moro s’acabessin d’assecar.
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Qui no tenia prou espai a la casa,
posava els penjolls a banda i
banda d’uns pals drets. En dèiem
“fer homes”. Aquests pals plens
de dalt a baix de capces de blat
de moro es col·locaven als patis,
a l’aire lliure.

petita. Se’n feien unes quantes
regues, poques, perquè era destinat al consum humà i més pel
gust de menjar-ne que per res
més. Els grans, encara tendres,
es posaven a la paella amb una
mica d’oli i se li afegia sucre perquè quedessin caramel·litzats.
S’havia de tenir molta cura perquè en escalfar-se, els grans es
rebentaven i esclataven en uns
espetecs que si no s’hi posava una tapadora haurien saltat
tots a fora.

Les capces que quedaven escuades, sense pellofes, anaven
directament a dintre d’un cove i,
un cop assecades, es procedia
a engrunar-les.
J.- Si no recordo malament, en
acabar d’espellofir s’acostumava
fer una gran castanyada ben regada amb garnatxes i moscatells.
M.- Ho recordes bé.

D’aquesta mena de menja en dèiem “fer senyores”, el que avui
en dia en diuen “crispetes”.
I posats a acabar de treure tot
el suc del tema, esmentem que
del pèl i de la pellofa de la panotxa se’n feia una aigua que anava bé pels ronyons, que afavoria l’eliminació de l’orina, que era diürètica.

Panotxes de blat de moro posades a assecar.

J.- Havíem deixat, Miquel, les canoques al camp.
Què se’n feia. No es devien pas llençar, suposo.
M.- De cap manera. Ja saps que hem deixat dit en
altres ocasions que a pagès s’aprofitava tot. Si més
no en aquells anys que ens estem referint.
Les canoques i les pellofes es donaven a les vaques.
Era un dels seus aliments bàsics.
Qui no tenia vaques, solia vendre-les a gent de muntanya, que se les emportaven amb els carros plens. Bé,
vendre-les és un dir, perquè en realitat el tracte era
que se les quedaven a canvi de tallar-les de franc.
A can Carbó, de les pellofes en feien bales que venien pels pobles de muntanya.
I en aquells anys, podria ser que algú encara en fes
màrfegues, una mena de matalassos.
J.- La imatge de gent gran asseguda en aquelles cadires de balca al portal de la casa o la vora del foc,
engrunant capces de blat de moro amb les mans,
era ben corrent, no era així, Miquel?
M.- Efectivament, així era. Encara que en aquell
temps ja hi havia màquines d’engrunar, manuals i
elèctriques.
Hi havia qui conreava també una varietat de blat de
moro que llevava una capça amb la panotxa més

De refranys i dites populars sobre el blat, n’hi ha
a centenars, i moltes ben usuals en el llenguatge
popular. Però no referents al blat de moro.
El transcriptor ha consultat gent gran de diferents
medis rurals i no ha obtingut cap resposta. També
ha fet una recerca bibliogràfica a fons i només
n’ha sabut trobar dues. Heu-les aquí:
“El blat de moro vol veure el pagès quan se’n torna a casa”, significa que s’ha de sembrar a poca
fondària.
“Blat de moro esguerrat, blat de moro encertat”,
això és, si és esguerrat de naixença o si surt clar,
es fa més cepat, més robust.
I com que el propòsit d’aquestes col·laboracions
és fer memòria dels temps en què alguns érem infants o adolescents, el transcriptor ofereix al lector que ha tingut la bona voluntat de llegir aquest
escrit, la dita breu que ha pouat d’alguna lectura:
“Feliç aquell que, en recordar, somriu”.
Narrador: Miquel Planas i Batlle
Transcriptor: Joan Saliner i Colls
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Ricard
Josep
Llavallol

Poder ajudar els
altres quan tenen una
necessitat és una
satisfacció interna
En Ricard Josep Llavallol té 45 anys i va néixer al barri barceloní de Gràcia. Des de fa una vintena d’anys gestiona amb la
seva dona, la Rosa, la carnisseria Sart de l’Armentera. En Ricard
combina la feina de carnisser amb la presidència del Gremi de
Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines,
un càrrec en el qual diposita diàriament tot el seu esforç i dedicació per ajudar tots els professionals d’aquest sector.
Ricard, on vàreu aprendre la professió de carnisser?
A casa meva eren propietaris d’un punt de venda
carni al mercat de Gràcia i ja de ben petit anava a
donar-hi un cop de mà en sortir de l’escola. Tota la
vida he anat aprenent l’ofici i de jove vaig estudiar
Indústria Càrnia. M’agradava molt, però tenia una inquietud: no només volia vendre, sinó també elaborar.
Per aquest motiu vaig treballar paral·lelament en un
altre negoci on al principi no cobrava cap sou però,
a canvi, a les tardes em deixaven les instal·lacions
per elaborar productes que després podia vendre
en el nostre punt de venda. Després, vaig treballar
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durant un temps dirigint la secció d’alimentació en
un conegut centre comercial de Barcelona.
De quina manera vàreu acabar obrint la botiga aquí
a l’Armentera?
Als estius venia a l’Empordà a treballar als càmpings
i així va ser com vaig conèixer la meva dona, la Rosa.
Era una companya meva de feina. Cap a l’any 1989 ens
vam casar a Montserrat i vam decidir obrir la carnisseria. Llavors els meus sogres ens van cedir un paller
de l’Armentera, fet del qual estic molt agraït. Mentre
el restauràvem vam obrir la rostisseria del costat.

Entrevista

Sempre he fet les coses sense esperar
res a canvi, mai no m’ho he plantejat.
Ho faig perquè realment m’agrada.
La botiga és coneguda al poble com Can Ricard,
però des de fa poc temps vàreu canviar el nom pel
de “Sart”.
Sí, fa un parell d’anys buscàvem un nom comercial per a la botiga, pensant en el futur, perquè no se
sap mai què passarà, no sabem si la família portarà
encara el negoci, ni si algun dia s’haurà de traspassar. Així que ens vam reunir tota la família i finalment vam triar el nom de “Sart”, perquè significa
“sacrifici, artesania i treball”, a part que conté les
nostres inicials: Ricard, Rosa, Albert i Riki. Avui en
dia, tothom ens continua coneixent per Can Ricard,
però d’aquí a 25 anys la gent ens coneixerà pel nom
de Sart...
L’Armentera és un poble força petit en comparació
amb altres pobles i ciutats de la província. Com heu
arribat a president del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines?
Després d’obrir la nostra carnisseria, vaig detectar
problemàtiques conjuntes que afectaven tot el col·
lectiu. A Barcelona ja havia format part del Gremi i
havia assistit a totes les reunions i cursets, per tant
ja m’havia format una experiència en aquest sentit.
Vaig localitzat el Gremi de Girona i vaig començar
a assistir a totes les reunions, buscant solució als
problemes detectats. Així que vaig començar anant
a la junta i vaig fer un seguiment de tots els problemes. Em sentia molt motivat i amb moltes ganes.
Tothom sap exposar un problema però el que costa
realment és fer-ne el seguiment... Era una junta força jove, d’una mitjana de quaranta-cinc anys d’edat,
sobretot fills de carnissers i xarcuters... I sense esperar-ho em vaig trobar amb aquest càrrec, perquè
els mateixos companys són els qui dipositen la seva
confiança en tu i el mateix camí t’hi porta. Cal tenir
present que es tracta d’una entitat sense ànim de
lucre, no remunerada i de gran responsabilitat, per
això generalment ningú no hi vol cap càrrec.
Qui hi havia fins llavors al capdavant del gremi?
Vaig entrar al gremi després d’en Joan Aliu, de Can
Joandó de Girona. Portava uns vint anys desenvolupant aquest càrrec i al llarg d’aquests anys havia fet
una gran tasca de canvi de mentalitat i d’estructura.

La Rosa i en Ricard al seu establiment.

Veníem d’un règim i ell va canviar-ho tot. Després de
tant de temps, ja volia deixar el càrrec i va ser així
com vaig entrar jo.
Com s’organitza el Gremi de Carnissers i Xarcuters
Artesans de les Comarques Gironines?
Personalment, entenc que en l’estructura del gremi hi ha d’haver la figura del president, bàsicament
per la seva disposició per assistir als llocs, però a la
pràctica s’anul·len tots els càrrecs, perquè tots som
iguals. L’equip està format per delegats encarregats
de funcions concretes (comarques, sanitat, comptabilitat, etc.), tots ells tenen molta voluntat i es mouen
arreu del territori. Amb aquesta estructura aconseguim fer coses molt maques, com ara una iniciativa
molt recent que hem fet, que és la publicació del llibre Els embotits artesanals de Catalunya, entre els
quals trobem la botifarra dolça. Un fet molt important
és que des de la Generalitat ens donen molt de suport
en tots els aspectes. Sovint ens posen d’exemple i les
subvencions que ens han atorgat per a les reformes
dels locals de les carnisseries primer han passat pel
nostre filtre. Com a gremi, som una entitat sense ànim
de lucre i autònoma, però pertanyem a la Federació
Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters. Ara
ens han fet vicepresidents de la Federació, tot i que
és un altre nivell.

53
desembre 2009

Entrevista
productes i el preu del lot. Tot això juntament amb els
menús. Tot i l’èxit aconseguit, la darrera edició va ser al
2008. Certament, és una iniciativa que em portava molta
feina, no remunerada i que implicava fer un seguiment
constant i, alhora, deixar de banda altres feines i tasques. Organitzar-ho tot, informar els comerços, fer la
publicitat, portar el control, fer viatges i visites... Es necessitava una estructura molt més grossa que la bona
voluntat que l’hi volgués posar. Em va portar tanta feina
que jo sol no vaig poder continuar. Tothom estava molt
enfeinat i ningú no podia. Sempre he tingut molt de suport moral de la gent, però amb això no n’hi ha prou.

En Ricard en l’actualitat és el president del Gremi de Carnissers
i Xarcuters de les Comarques Gironines.

Considereu que el treball de les juntes és imprescindible?
I tant, totes les juntes en general fan un gran servei
al municipi. I no només parlo dels àmbits professionals, sinó també de la junta del futbol, les AMPA,
l’Associació Cultural, la Comissió de Festes, el
Playback de La Marató de TV3, el Teatre, etc. Sense
cap tipus de retribució fan tasques de forma desinteressada i això succeeix a totes les entitats realment sanes. M’agradaria fer una crida perquè tothom estigui més per aquesta gent, que fa una gran
tasca, disposen d’una gran organització i fan coses
increïbles dia a dia.
Fins fa poc temps organitzàveu una iniciativa basada en un menú per promocionar els productes de la
zona. Com va sorgir aquesta idea?
Es tracta de la campanya “Gastronomia de l’Armentera”. Des del principi vaig tenir clar que tot de cop no es
podia fer i s’havia de celebrar any rere any al voltant
de la Fira de la Poma. Així que vaig començar pels restauradors i els vaig plantejar fer un menú on hi hagués
botifarra dolça, poma, carbassó i la iniciativa que ells
mateixos volguessin. El menú havia de tenir un primer
plat, un segon i postres. El nom de la campanya és ampli
perquè ja des del principi vaig pensar en incloure altres
comerços en edicions posteriors. La primera edició va
tenir el seu èxit i va funcionar força bé. Així que l’any
següent vaig implicar els restaurants i vam ampliar la
zona amb els pobles del voltant, com ara Viladamat i
Sant Pere. Va tenir una mica més de renom. L’edició
següent es va obrir als comerciants de l’alimentació.
Se’ls va demanar que fessin un lot de productes artesans de la seva especialitat: neules, pomes, botifarra
dolça, carbassó, etc. Cada comerç va decidir els seus
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Així doncs ja no organitzareu cap altra edició de la
“Gastronomia de l’Armentera”?
Encara no hem tirat la tovallola. Esperem amb il·
lusió trobar-nos amb alguna altra iniciativa i que la
puguem tirar endavant. Fer que la restauració i els
comerços vagin de la mà. A l’Armentera hi ha cinquanta-vuit comerços de tot tipus, entre botigues,
negocis i serveis. Realment, tenim un potencial
enorme. La gent se’n faria creus del gran volum que
mou el poble.
A l’Armentera hi ha un escorxador, com funciona
aquesta instal·lació?
L’escorxador de l’Armentera es manté amb els nou
carnissers que hi anem actualment. Provenim de
Vilamacolum, Camallera, Viladamat, Ventalló, Sant
Mori, Sant Pere Pescador i l’Armentera, aquests dos
últims amb dos carnissers cadascun. Aquestes nou
persones mantenim l’escorxador i fem front a totes
les despeses que hi ha. No hi treballa ningú més en
aquesta instal·lació, sinó que tots fem la nostra feina, utilitzem les instal·lacions de forma directa. Els
carnissers hi portem els ramaders i pastors amb els
seus ramats i allà es sacrifiquen els animals, es manipulen i es porten a les botigues pròpies per a elaborar, transformar i vendre la carn. Per tant és una
feina molt artesanal i la manipulació és tradicional,
tot es fa a mà, se socarrima i es rasca amb pedra, un
treball que gairebé ja no es fa. És l’únic escorxador
que jo conec que funciona així. Per aquesta zona hi
ha potser una desena més d’escorxadors, però som
els únics de la comarca que sacrifiquem xai, porc, vedella i cabrit. La resta d’escorxadors normalment produeix un sol tipus de carn.
Quins són els principals problemes que afronteu
per mantenir l’escorxador?
Hem hagut de fer un esforç econòmic importantíssim per tal d’estar a l’alçada que ens exigeixen els
Departaments de Sanitat, Indústria i Agricultura. Un

Entrevista
L’any passat vaig oferir un taller
sobre els diferents tipus de
botifarra crua en el marc del Fòrum
Gastronòmic de Girona, i entre els
assistents hi havia el cuiner Ferran
Adrià. Va ser una gran experiència.
esforç tan gran, que ens trobem a la corda fluixa. Ens
demanen els mateixos requisits que a un escorxador
industrial i, és clar, el volum de feina és molt inferior. Podríem comprar la carn a productors industrials,
però ni la manipulació ni la qualitat seria la mateixa.
Però amb el preu de venta no pots diferenciar-te perquè has de seguir el mercat. Si treballem on treballem
és gràcies a la qualitat i al preu que oferim.
Heu rebut algun tipus d’ajuda per poder fer aquesta
inversió?
Ara és el primer cop que la Diputació ens ha ajudat a
pagar una part de les instal·lacions, però aquest moment
és molt delicat econòmicament. Sóc optimista però volem parlar amb l’Ajuntament per a una nova gestió de
l’escorxador. Pel que fa a la part artesanal i més emotiva, fa unes setmanes van venir a visitar-nos els caps
territorials d’Agricultura i de Sanitat. Certament es van
sorprendre del bon estat de les instal·lacions i de la bona
relació que hi ha entre tots els carnissers. Fins i tot es van
mostrar favorables a crear una marca de diferenciació
o de qualitat de la carn que surt de l’escorxador. Això no
implicarà res més que buscar una fidelitat, una marca
de diferenciació per augmentar les vendes. La gent del
poble i dels voltants ja ho sap tot això i ve a comprar.
L’objectiu, però, és ampliar-ho més enllà i presentar-ho
d’alguna manera acompanyats de l’Administració. Entre
tots hem de fer un esforç perquè no es perdi l’escorxador de l’Armentera, entenem que no creixerà més però
hem de mantenir aquesta producció tan tradicional i artesanal pel bé del poble. També es va parlar de presentar-lo a tot Catalunya com a model d’ofici antic, com a
mirall d’una feina tan artesanal com aquesta.
Ricard, què us agrada més del vostre dia a dia?
El que realment m’agrada és arribar a casa, al vespre, i fer un repàs de tot el dia, adonar-me que he pogut ajudar algú sense que aquella persona en sigui
conscient. Fer que algú tiri endavant en el seu àmbit.
Tinc com una mena d’obligació personal i moral que
m’omple. Poder ajudar els altres quan tenen una necessitat és una satisfacció interna, a més a més, de
la qual no espero res a canvi.

I el que menys?
El que menys m’agrada és que per fer això necessito
gent al meu costat que se sacrifiqui per mi. Moltes vegades sóc a altres llocs i entenen que el que faig és preciós i em sento orgullós, però hi ha algú a casa. M’agradaria que les coses fossin diferents perquè els de casa
poguessin estar millor.
Per tant, el suport de la família és imprescindible...
Tot el que faig amb iniciatives sense ànim de lucre i fora
de casa és gràcies a la meva dona, perquè és l’única
que es queda a la feina i a casa. És ella la que sempre
m’ha animat a tirar endavant, i és una gran sort. Hem tingut dos fills dels que ens sentim molt orgullosos. L’Albert
ara té divuit anys i està estudiant Indústria Alimentària.
L’any passat va quedar el primer d’aquests estudis arreu
de Catalunya i el conseller d’Agricultura li va atorgar un
reconeixement en un acte molt emotiu. Ja fa tres anys
que estudia a Barcelona i és molt de l’Armentera: ajuda
les entitats per la festa major i qualsevol iniciativa que
hi hagi al poble. A l’estiu fa de monitor de casal per al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. El meu altre fill, en
Ricard, té 13 anys i té un do per a la mainada. Té molta
paciència i té un caràcter increïble per tractar els més
petits. Estem molt contents i orgullosos de tots dos.
Teniu algun projecte a la vista?
Molts, no sabria per on començar. Una cosa que
m’agradaria molt és poder parar el taulell de la botiga
amb tots aquells productes que a mi m’agraden i poder demostrar tot el que es pot arribar a fer amb un sol
producte. A través del gremi, per exemple, ens estem
plantejant entrar en l’educació del món del menjar. Sovint, la gent va a escoles de cuina per aprendre a cuinar.
Ens agradaria visitar els municipis i fer una escola municipal sobre com s’han de fer les coses més bàsiques:
com fer correctament un entrepà, com coure una botifarra, si cal punxar-la o no, si cal posar oli per coure
un bistec, etc. Implicar els carnissers dels pobles per
tal d’animar a la mateixa clientela perquè hi assisteixi.
Què trobeu a faltar per posar tots aquests projectes
en marxa?
Trobo a faltar la iniciativa de creure més en un mateix i
en el teu poble. Ens hem de sentir orgullosos respecte
dels altres municipis del voltant, perquè l’Armentera és
un dels pocs pobles on les persones són fidels al seu
comerç. Fins i tot, l’Armentera arrossega persones
d’altres indrets que vénen al poble a fer ús de tots els
comerços i serveis. I aquest fet, que vinguin aquí, és
una de les coses que més m’agraden del nostre poble.
Cristina Gallego / Carles B. Gorbs
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Sardanes
De ballar sardanes més o menys tots en sabem o en
tenim una mínima idea. Quan veiem un grup de gent
ballant sardanes, sempre hi ha algú que compta i
reparteix i, per tant, dirigeix la sardana. Per la Festa
Major de Santa Cristina vam veure una persona que
ho feia molt bé i li vam demanar si ens volia ensenyar a comptar i repartir sardanes. De seguida va dir
que sí i, desinteressadament i amb la col·laboració
de l’AMPA, va organitzar un curs. Aquesta persona

Foto de grup. L’Anna Fàbrega és la primera de la dreta.
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és l’Anna Fàbrega i des d’El Carbassó li volem donar
les gràcies: Gràcies Anna!
Ens hem trobat cada divendres durant els mesos
d’octubre i novembre i per la Festa de Sant Martí
vam ballar gairebé totes les sardanes.
Esperem que aquest curs tingui continuïtat i que per
les Festes Majors gaudim del nostre ball, la sardana!

Art i cultura - Dansa

Com s’ha de ballar la sardana, comptar
els compassos i fer-ne el repartiment
correcte a l’estil empordanès
A la rotllana sardanística hi cap tothom; és la dansa
del poble, però qui ha volgut entrar un cop començada, ho ha de fer per la mà esquerra de l’home,
mai per la dreta, que és on té la parella. La sardana
s’ha de començar amb el peu esquerre fent curts i
s’acabarà a l’esquerra.
Modes a part, els curts s’havien de ballar com s’havia fet sempre, amb els braços formant un angle una
mica més obert que el recte i les mans a l’altura dels
muscles, mai estesos avall fins als genolls en posició com de submissió, de derrota.
En els llargs només s’alçaran les mans fins a l’altura
del cap, poc més, com denotant puixança i alegria,
mai estirant els braços tan alts com es pugui en posició quasi vertical. Les mans han de seguir el compàs de la música i moure’s rítmicament.
Tot sardanista hauria de saber a més del bon funcionament de la dansa, repartir correctament els
compassos. Quan en els curts s’ha d’acabar amb
tres, el ballador no ha de cridar sinó fer senyals a la
parella mitjançant una lleugera premuda de dits. En
els llargs, igualment ha de repetir el senyal tantes
vegades com curts s’hagin de fer.
La música de la sardana consta de dues parts que
anomenarem curts i llargs, que tenen un nombre determinat de compassos. Els curts es repeteixen quatre vegades i els llargs sis amb el següent ordre:
1.- Curts
2.- Curts:. Aquestes vuit tirades, la cobla les interpreta sense interrupció.
3.- Llargs
4.- Llargs
5.- Curts:.Igualment s’han de ballar
6.- Curts
7.- Llargs
8.- Llargs
9.- Contrapunt:.Una tirada de llargs
10.- Contrapunt:.Una tirada de llargs i final

1.-.Curts: El flabiol comença a tocar i dóna entrada a la
cobla amb un fort toc del tamborí, i s’inicia la dansa.
Es començarà amb el peu esquerre i es comptaran
els compassos. Al final d’aquesta part s’ha de saber
a quants tira i recordar-los sense parar de ballar.
2.-.Curts: El ballador marcarà amb un dos l’acabament d’aquesta part. Les sumes de dos curts sempre són parells.
3.- Llargs.: S’han de començar cap a la part contrària
d’on han acabat els curts. Comptar els compassos i
recordar-los sense parar de ballar.
4.- Llargs.: La suma de les dues parts de llargs sempre donarà parells i, per tant, el final d’aquesta tirada el marcarem amb un dos i girarem per tornar a
començar els curts.
5.-.Curts: Si la tirada és de senars, l’acabarem marcant tres compassos, sigui a la dreta o a l’esquerra.
Si la tirada fos a parells marcarem un dos i girarem,
sense parar de ballar.
6.- Curts:.Exactament igual que l’anterior.
7.-.Llargs: Si, com sol ser, la tirada és de senars i vénen
justos, no caldrà repartir res (exemples 63, 67, 71) perquè es pot acabar tant a dreta com a esquerra, però si
no vinguessin justos (exemples 65, 69, 73), s’hauria de
fer un curt cinc compassos abans del final per poder
acabar a tres a qualsevol costat, sense parar de ballar.
8.- Llargs.: Tant si s’ha començat a un costat com a
l’altre, aquesta tirada s’ha de repartir correctament
per acabar a l’esquerra. En aquest punt la música
s’atura, de nou sona el flabiol i, com al principi, torna
a donar entrada a la cobla amb un fort toc de tamborí.
9.- Contrapunt:.Consta d’una sola tirada de llargs. Es
començarà i s’acabarà a l’esquerra, fent el repartiment corresponent si hi cal.
10.- Contrapunt: É. s exactament igual que l’anterior.
Amb el toc final de la cobla els balladors donaran un
enèrgic cop de braços i mans cap endavant.
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Repartiment de la sardana
No pot ser superior a 9 compassos i s’efectuen al
final de les tirades de llargs i cal conèixer sempre la
posició que s’ocupa quan es balla.
Com és sabut, els compassos llargs es ballen de
quatre en quatre i, per tant, és habitual torbar en
el mateix lloc de sortida els compassos 20, 60, 68,
76, 84 etc., i a la part contrària d’on s’ha començat
els compassos 40, 64, 72, 80, 88 etc. Les operacions
s’han de fer quan del número múltiple de 4 sobren 5,
7 o 9 compassos. Exemples:
Repartiment de 5
Suposem que una sardana tira a 65 compassos. Si
s’ha començat per l’esquerra als 60 serem a l’esquerra i en sobraran 5. Fent un curt cap a la dreta
s’acabarà amb tres compassos a l’esquerra.
Repartiment de 9
Si l’exemple anterior hagués començat a la dreta,
els 60 compassos se situarien a la dreta, en sobra-
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rien 5 i seria impossible operar per acabar a l’esquerra. Per tant, s’ha de buscar la posició anterior,
que és a 56 a l’esquerra i en sobren 9. Fent curts tres
vegades (58 cap a la dreta, 60 a l’esquerra, 62 a la
dreta) sobren 3 compassos i s’acaba a l’esquerra.
Cal tenir present que per iniciar el repartiment de 5
o de 9 sempre s’ha d’estar situat a l’esquerra.
Repartiment de 7
Si la tirada de llargs fos de 63 compassos i haguéssim començat a l’esquerra, els 60 serien a l’esquerra, en sobrarien 3 i no podríem operar. Per tant,
fent el mateix que en l’exemple anterior, buscant la
posició de 4 compassos, que abans serien 56 i a la
dreta, faríem dos curts cap a l’esquerra (58) i cap a
la dreta (60) i quedarien tres compassos per acabar
a l’esquerra. Per iniciar el repartiment de 7 sempre
s’ha d’estar situat a la dreta.
Tot és qüestió de pràctica. Ànim i endavant, que
tampoc és que sigui tan difícil.
Pere Ros i Aulet

Art i cultura

L’Ateneu
El 8 de febrer de 1939, amb
l’entrada de les tropes de Franco
a la nostra població, s’extingia
definitivament la vida de l’Ateneu a
l’Armentera. Una existència curta,
a penes d’una dotzena d’anys, però
de contingut dens, transcendental
i d’una projecció dilatada en
l’espai i persistent en el temps. Una
institució que mereix un estudi molt
més profund que no pas aquest
simple record després de tants
anys d’oblit absolut.

Carnet de soci de l’Ateneu de Pere Ros Aulet.

La primera cosa que sobta en evocar l’Ateneu és
que fou fundat en plena dictadura de Primo de
Rivera, i ja se sap que les dictadures són enemigues de tota mena de centres, agrupacions i reunions de tipus cultural, i que les han prohibit tant
com han pogut. Això vol dir que hi hagué autoritats d’aleshores, locals i tal vegada provincials,
que si no donaren el permís oficial –per la qual

cosa no devien tenir atribucions– almenys feren
els ulls grossos carregant-se bona part de la responsabilitat. I arribats a aquest punt, se’ns acut
que caldria reflexionar sobre altres actuacions,
ben poc nombroses, certament, que han esdevingut en altres dictadures, gràcies a les quals
han estat salvades obres i béns condemnats per
aquells règims. I encara podríem enfrontar-hi les
extralimitacions i els disbarats comesos a l’empara de la democràcia. Les coses de la vida són
més complexes del que aparenten –i de patriotisme n’hi ha de moltes menes–, algunes de ben
ingrates. Abans de penjar etiquetes caldria que
hom és fixés més en els fets.
El centre vital de l’entitat era la biblioteca: una
vintena de metres quadrats en un local annex
a l’escenari del cinema Catalunya, al qual, per
accedir-hi, calia travessar tota la sala d’espectacles. Una taula llargaruda al mig, amb el sobre
inclinat en ambdós costats longitudinals per facilitar la lectura i l’escriptura, uns quants tinters
arrenglerats al llom, una dotzena
de cadires i lleixes amb llibres a
la paret. Un detall que parla: una
gran quantitat de les obres que
estaven al servei de tots era dels
mateixos socis i no era estrany
trobar-hi la signatura de qui les
havia deixades en qualitat de
préstec. En tenia cura un conserge eficient, en Joan Vergés.
A més a més de la funció principal de biblioteca, l’Ateneu fomentà un variadíssim repertori
d’activitats. Organitzà cursets,
creà un grup teatral que assolí un grau de perfecció bastant
superior al que sol donar-se en
els elencs d’aficionats, presentà
companyies teatrals, espectacles i orquestres de les de més
renom a l’època. Per primera
vegada al poble fou programat,
no pas sense una mica de temor, un concert de
sardanes que resultà un èxit esclatant. Vingueren a fer conferències figures de primer rang en
la vida cultural i política del país, com ara Llibert
Estartús, Àngel Estivill, Regina Opisso, Santblancat, Domènec de Bellmunt, Granger i Barrera, i
un llarg etcètera. L’escriptor i prohom empordanès Puig Pujades, admirador del nostre poble i
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de l’ambient que hi regnava, el definí en l’article
“L’oasi de l’Empordà”.

Llibres de l’Ateneu.

Una altra particularitat de l’Ateneu –de veritat,
força insòlita- és que fou una obra que es recolzà més en una voluntat col·lectiva que no pas en
la direcció d’una junta, en la tasca d’una gent
que havia tingut poca escola i encara deficient
i, no cal dir-ho, sense cap mena d’instrucció en
la pròpia llengua; com que no es refugiaren en la
còmoda excusa de “com que no ens l’han ensenyada...” (d’escriure, naturalment), procuraren
patriòticament d’adquirir-la pel seu compte. No
abjuraren de la fidelitat als seus que Déu ha infós
en tota criatura, humana o no humana. Pel desig
d’aprendre i pel deure d’ajudar al desenvolupament de la llengua i cultura pròpies compraven
diaris, llibres i les publicacions que podien en català. L’Ateneu era el lloc on podien perfeccionar
la llengua i adquirir tota una altra mena de coneixements. Una sensibilitat com la que prevalia
llavors hauria fet valorar molt més, per exemple,
el concert que el mes passat oferí l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà a la nostra Església Parroquial i s’hauria traduït en una assistència nodrida
i entusiasta.
Contra la influència alienant de la televisió i l’obsessiu espectacle de l’esport, molts pobles i viles
han reaccionant erigint els respectius ateneus,
digueu-ne centres cívics, cases de cultura o com
vulgueu. És una empresa que tenim pendent a
l’Armentera, on és esmorteïda d’ençà de llargs
anys l’herència de l’Ateneu. Que aquell oasi empordanès no acabi convertint-se en àrid rodal enmig de l’esponerosa vitalitat de l’entorn.
Joaquim Armengol
L’Armentera 1990
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De mica en mica es fa camí...
De mica en mica es fa camí, aquesta dita popular en el cas de
l’Associació Cultural El Pont Nou s’acompleix plenament.
A punt de fer tres anys, no exempts de treball i esforç, a passos
petits i amb molta constància i voluntat, podem parlar de resultats.
Ens avalen totes les activitats
que hem realitzat durant aquest
temps: els més de quatre-cents
llibres de préstec de la biblioteca i els usuaris que amb la seva
assistència valoren aquest servei. La continuació del Club de
Lectura que ha augmentat el
nombre de participants i que ha
fet possible la comunicació, tant
pel que fa a l’anàlisi dels llibres
llegits, com a la posada en comú
de les opinions personals. Estem
convençuts que aquesta tasca
comporta un enriquiment per
a tot el grup que, cada vegada
més, s’educa en el respecte envers el pensament dels altres.
En aquests moments, la colla del
teatre està preparant una segona obra que esperem que sigui
del vostre gust.

Taller d’estels.

Enlairant els estels.

Així mateix, a l’apartat infantil
hem de fer esment del “Taller
d’Estels”, de la “Quina Pedagògica” i dels contes per a nens i
nenes, que es van portar a ter-

me alguns dies de les vacances
de Nadal i de Setmana Santa.
En el marc de les activitats més
generals, es va presentar l’obra
de Ma. Àngels Anglada, Poesia
completa, explicada per la seva
filla Rosa Geli i Anglada. I més
recentment, el documental sobre la violència de gènere ¿No
querías saber por qué las matan? POR NADA, de l’antropòloga i professora de la Universitat
de Barcelona, Mercedes Fernández Martorell.
Durant la diada de Sant Jordi,
va tenir lloc la segona edició
del Concurs Literari, un acte
molt emotiu i amb gran afluència de públic. Agraïm la participació dels escriptors i escriptores que el van fer possible. La
introducció va anar a càrrec de
l’historiador i articulista Miquel

61
desembre 2009

Art i cultura - Associació Cultural Pont Nou

Presentació de l’obra de Ma. Àngels Anglada, Poesia
Completa, explicada per la seva filla Rosa Geli i Anglada.

Conferència sobre el documental sobre la violència de gènere ¿No
querías saber por qué las matan? POR NADA, de l’antropòloga i professora de la Universitat de Barcelona, Mercedes Fernández Martorell.

Planas i Roig, fill del nostre poble, que va ressaltar especialment la importància de recollir
els fets i la vida de les nostres
contrades, donat que la seva
empremta serà el fonament de
les generacions futures, l’autèntica pròpia història.
Complint aquest suggeriment,
l’Associació Cultural El Pont
Nou ha volgut recuperar de la
memòria col·lectiva, l’esperit
que es desprèn de l’article relatiu a l’Ateneu de l’Armentera
escrit l’any 1990 per Joaquim
Armengol.
Nosaltres voldríem ser dignes
successors d’aquelles persones
que hi van treballar amb il·lusió.
Valgui, doncs, el nostre reconeixement i la nostra admiració per
a totes elles.
Quina pedagògica.
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II CONCURS LITERARI
SANT JORDI 2010

Participants guardonats
Fila de darrere (d’esquerra a dreta): Pere Ribas, Ma. Assumpció Cumbriu, Josep Oliveras, Ma.Teresa Ayach, Pere Ros (1r. premi
cat. D), Roser Escarrà, Joan Pujades (1r. premi cat. C), Carlota Gan (1r. premi cat. B).
Fila de davant (d’esquerra a dreta): Núria Rodríguez (accèssit cat. A), Daiana Elena Vacaroiu (3r. premi cat. B), Mariona Isern
(2n. premi cat. A), Joana Gan (2n. premi cat. B), Martina Sonlang Buxeda, Ferran Cotcho, Maria Teixidor (2n. premi cat. D), Anna
Camps (3r. premi cat. D), Pau Baguer (3r. premi cat. A), Queralt Planas (1r. premi cat. A), Elvira Fàbrega.

Aspecte de la Sala durant el II Concurs Literari Sant Jordi 2010.

Maria Duran de l’Associació Cultural El Pont Nou
adreçant-se als assistents.

Pere Ros guardonat amb el 1r. premi de la categoria D.

La introducció
del II Concurs
Literari Sant
Jordi va anar a
càrrec de l’historiador i articulista
Miquel Planas.
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Una espurna de vida
És una tarda de començament d’estiu i em trobo fent una deliciosa
passejada per un indret del nostre Pirineu. No penso descansar, camino a
poc a poc esbrinant-ho tot, volent veure, fins i tot, allò que no es veu.
En I’ambient es respiren nous desitjos, tendres promeses. Vull anar més enllà i omplir-me els sentits
amb el que la naturalesa m’ofereix. Però, tot d’una,
em trobo una gran pedra que em convida a seure.
Es troba a un costat del camí, on s’eixampla per un
revolt i embolcallada d’un herbatge verd i viu. L’aire
és fresc, el sol no tardarà massa a lliscar per darrere la serralada de Perafita, però encara fa que brillin
les fulles del camp que es gronxen suaument a cada
glopada d’aire.
Els grills m’acompanyen amb el seu cant persistent,
mentre un munt d’ocells volen embogits cercant el
darrer aliment del dia. Una fina tela d’aranya lluita
per guanyar Ia batalla al vent, i un petit rierol alça
espurnes d’aigua clara, saltant de roca en roca. Tot
plegat és tan reconfortant!
No volia seure, però m’alegro d’haver-ho fet. Quedar-me així quieta, sense pensar més enllà, gaudir
amb il·lusió de les petites coses que tinc ara al meu
abast m’omple els sentits de serenor.
Però de sobte el silenci que regna aI meu voltant es
veu trencat pel soroll inconfusible de les esquelles
d’un ramat. Són cavalls que van pastant tranquil·
lament. Però en veure’m es paren de cop, fixen els
seus ulls en mi i comencen esbufegar. Suposo que
m’estan vigilant o potser desafiant.
Romanen quiets una bona estona mirant-me de reüll, defensant eI seu espai, però crec que s’adonen
que jo sóc la més dèbil i decideixen, per sort meva,
seguir el seu camí frec a frec I’un amb l’altre. Molt,
però molt, a poc a poc, van desapareixent dins del
bosc.
De nou regna el silenci. Ha estat un vist i no vist, com
un esclat de vida i m’abandono de nou a la soledat
i a la pau. Aixeco els ulls per mirar el cel tan blau
i sense voler-ho, se m’enfilen muntanya amunt, la
que jo n’hi dic la “meva” muntanya, la que m’atrapa
com a un dèbil insecte davant d’un llum, i em deixa
immòbil i pensarosa. Escolto amb atenció, i la seva
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veu em parla d’il·lusions i remembrances en descobrir en el seu relleu una tendra història d’amor.
Mentre la miro, tant sigui pel nord com pel sud, m’impressionen els penya-segats que em parlen d’històries aspres, de pedres i més pedres que amenacen
a qui la vol conquerir. El cim més alt, ara de color
púrpura pel darrer raig de sol, s’enfila cap amunt
cridant-me a gaudir de tot allò que és d’ell i que em
convida a compartir-ho. A la seva falda hi endevino
el palmell d’una gran mà, oferint-se amb tendresa
per ajudar-me, si cal, a fer més dolç el camí.
Han passat més de trenta anys. Ella fou la que m’inicià en la meva etapa muntanyera i la primera de les
que van venir després, per això tinc Ia gosadia de
dir-li “la meva Tossa plana”. Quan la guimbava cada
any, més amb el cor que amb les cames esbufegant
pas a pas, ella em desafiava. Ara, només la contemplo des de la vall, però vull creure que m’observa
amb infinita tendresa.
Quan el meu cor deixi de bategar, ella seguirà al seu
lloc, majestuosa, desafiant, orgullosa de ser-hi. Defensarà tota la vall i resistirà pluges, vent, neu, llamps i
trons. És més forta que jo. Ella m’ha guanyat la partida!
Bé, ha estat un encert seure i poder somiar. He viscut dolços records, fets inoblidables, i he pogut sentir a la meva pell una tendra espurna de vida.
Anna Camps
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Rússia

Ja tenim les maletes a punt, algunes a rebentar, altres no tant. Marxem
cap a Barcelona, Munic i Moscou, i corrents a dormir que demà matinem.
Dormim al vaixell durant tota la setmana, perquè és
el nostre hotel. Des del vaixell anem fent totes les
visites. Comencem per una visita panoràmica des
de la capital de Rússia, visitem la galeria de pintures Tretiakov i el Kremlin. Tots quedem bocabadats
amb la quantitat d’esglésies russes, el parlament,
els monuments, etc.

L’endemà visitem parades del metro. Direu: “Quina
bajanada!”, però no. Cada parada és un monument
que val la pena veure.

També visitem les galeries Gum, que són les botigues més importants de Moscou i l’edifici és digne
de veure. I l’església de Sant Basili, un conjunt colorista magnífic.
El dia següent, i després que el capità i la tripulació
ens donin la benvinguda, comencem la ruta pel riu
Volga i, passant per setze rescloses, l’embassament
de Bybinsk i els llacs Blanc, Onega i Ladoga s’arriba
a Sant Petersburg.

Pel camí, fem una visita al poble d’Uglich, l’església de Sant Dimitri i la catedral de la Transfiguració,
amb una gran sorpresa: a dins la catedral hi canta
una coral magnífica.
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Anem fent camí fins arribar a Goritsy. Allà visitem el monestir de
Sant Ciril de l’estany Blanc, el més
antic de Rússia.
Naveguem pel grandiós llac Onega, que sembla un mar, fins arribar
al poble de Kizhi. Tot ell és un museu d’arquitectura de fusta a l’aire
lliure, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
L’endemà arribem a Mandroga, un
poblet fet tot nou, copiant els antics pobles, amb grans quantitats
de construccions de fusta.
Per fi arribem a Sant Petersburg,
una ciutat preciosa al golf de Finlàndia. Com que estem molt amunt hem d’abrigarnos una mica. Fem una visita panoràmica a la ciutat
i... oh meravella!, el museu de l’Ermitage, que és
molt bonic.

Si per dintre és impressionant, molt més impressionants són els jardins. Quina meravella! Parterres,
flors, sortidors, estàtues daurades... Què bé vivien
els tsars!
Ah, i mentrestant què fem al vaixell? Dormir? No, no,
res d’això!

No sé què és més increïble, si totes les pintures que
podem contemplar o el palau on hi estan exposades.
S’està acabant el viatge, però no encara, ens queda
una meravella per veure. Sortim de Sant Petersburg
i a uns cinquanta quilòmetres més amunt arribem al
gran palau de Petrodvorec.
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El temps és or, per tant fem coral, classes de rus,
ball, dinar amb el capità, ball de pirates, manualitats russes i molt més... Tantes coses que acabo mig
morta i és que els anys no perdonen.
A l’hora de marxar, desembarcament i trasllat a l’aeroport de Pulkovo, i fent la parada corresponent a
Munic. Arribem a Barcelona i després a casa, al nostre poble. Ja hi som! Fins l’any que ve si Déu vol...
M. Mercè Compte
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Una excursió del casal a Cotlliure
Tingué lloc el dia 19 de juliol de 2006 en un autocar de cinquanta-nou
places de l’empresa Girona Bus, organitzat per l’agència de viatges
Tren d’Olot propietat d’en Frederic Rubio i Prior (àlies Quico),
que ens féu de guia; el xofer era en Paco, conductor amb una gran
experiència. Els que hi viatgem som cinquanta-quatre: de l’Armentera
trenta, de l’Escala dos, de Pelacalç quatre, de Viladamat dotze, de
Vallveralla un, i cinc de Ventalló. Sortim de l’Armentera a 2/4 de 8 del matí.
2/4 de 9.-. Esmorzem a la Jonquera, poble completament col·lapsat per camions en el quotidià tràfec d’anar cap a Europa i venir-ne, i també de cotxes
majoritàriament francesos, que vénen de turisme o
a efectuar compres, proveir benzina, tabac i altres
productes, aprofitant l’estalvi en la diferència de
preus que hi ha entre França i Catalunya.
2/4 de 10.-. Els Límits: ací l’embús és extraordinari, fenomenal, de cotxes francesos però només a la
meitat del carrer, ple de botigues i cases de comerç
que correspon a la part catalana o sigui a mà dreta
encarats a França, a la part esquerra no hi ha ningú.
Els que han fet les compres van cap als seus cotxes
carregats de bosses plenes a vessar. La nostra entrada a França presentava una carretera neta de vehicles però la cua que volia entrar als Límits era de dos
o tres quilòmetres aturats, i en venien més i més.
Les 10 .-. Arribada a Cotlliure. Seguim la carretera
que va baixant cap al port i travessen moltes urbanitzacions noves a dreta i esquerra abans d’ésser-hi.
És dimecres, dia de mercat, i les parades ocupen uns
carrers estrets on el trànsit hi ha de passar. Per fi,
després d’efectuar maniobres de tot tipus, amb l’ajuda d’uns municipals, baixem els passatgers enmig de
tota aquella embussada. Disposem de quaranta-cinc
minuts. On anem? Uns quants, seguint el guia, fem via
cap al cementiri on hi ha la sepultura a terra, coberta
amb una gran làpida que porta gravada la inscripció:
Antonio Machado 22-7-1875 22-11-1939
Ana Ruiz 4-5-1854 25-11-1939
El fill i la mare que van morir amb tres dies de diferència reposen un al costat de l’altre. La capçalera
és totalment tapada per la bandera de la República
Espanyola, que llueix amb tres franges iguals els
colors vermell, groc i lila. La pedra de terra és co-

berta de flors i quadres d’amics i admiradors. Un, el
més gran, porta escrits uns versets de l’Antonio; “Y
cuando llegue el día del último viaje y esté al partir
la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a
bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar”.
Les 11.- .Embarquem a “L’Augè”. És un vaixell que
havia estat d’ús pesquer i s’ha adaptat a servei turístic però no podia dissimular l’edat ni les xacres que
carregava, tan atrotinat, que es veia clarament que
demanava la jubilació amb urgència. Ens hi encabeixen unes vuitanta persones, catalans quasi tots.
Tenia un pilot i una tripulació de dues persones joves:
un noi moro i una noieta francesa, ell no entenia ben
res, era de poques paraules, però atent i educat. Ella
era molt curta de talla, però llarga de mals modals.
El port és petit, minúscul i amb forma d’olla, gairebé
tancat per un espigó que el resguarda dels vents i
de temporals. A la part nord hi ha el moll d’embarcament i el sud és ocupat per un castell ferreny, ample
i ben encarat, molt ben conservat, que guarda un
valuós museu i a la torre més cimera, com saludant
els que venim de fora, i d’un màstil molt alt, onegen
tres banderes: la francesa, la catalana i la de la Comunitat Europea.
En sortir del port trobem el mar un pèl esverat però
sense cap complicació naveguem cap al sud, fins
a les envistes de Banyuls, delectant-nos amb la
contemplació d’un bellíssim litoral escarpat adornat
d’unes cales precioses.
Entrem al port de Port Vendres i hi naveguem a marxa lenta sense aturar-nos. Seguidament virem cap
al nord fins a Argelers on atraquem per deixar alguns passatgers i pujar-ne d’altres.
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De tant en tant una veu d’home que
no veiem ens fa explicacions però
en francès, que gairebé ningú no
entén. El guia ens informa que ha
enviat un fax sol·licitant que ens
parlin en català, però que no li han
contestat.
2/4 de 2.- Retorn a Cotlliure.
Dintre del reduït port, el vaixell
inicia una maniobra per girar-lo
i encarar-lo de proa a una nova
sortida, però sigui per badar o per
imperícia del pilot, recula massa
i l’hèlix s’enreda amb la cadena
d’una petita barca i quedem immobilitzats amb la popa enfonsada
sobre un pedruscall. La noieta i el
moro corren desesperats per localitzar l’avaria, potser tement que el
casc del vaixell s’hagi esquerdat i
hi entri una via d’aigua.
La gent, que ja ens trobem a popa
preparats per desembarcar, som
advertits que tornem als nostres
seients i restem quiets per deixar l’espai lliure als
que treballen. El moll d’atracament és al davant,
a uns quaranta metres. A grans crits entre els de
dalt i els de terra, aquests opten per estirar-nos a
força de braços per mitjà d’una corda lligada a la
proa. Una corda? A bord n’hi ha una d’uns deu metres i un altre tros de cinc o sis, que uneixen amb
nusos. Després apareix una llanxa Zodíac amb un
altre tros que hi afegeixen i s’estableix l’objectiu
desitjat. Els de baix estiren amb força i res, la popa
de la nau és clavada a terra. La corda peta. Llavors
sorgeix la veu potent del nostre company Josep
Frigolé:
–Vinga, tothom a proa, a fer contrapès.
Oli amb un llum. La nau queda estabilitzada. Per
fi apareix algú amb una corda llarga i nova. Molta
gent de terra s’hi enganxa i a la fi l’esforç obté premi. Corejant amb crits d’ànim i aplaudiments de la
gentada que s’ha aglomerat al port, barrejats amb
els nostres, l’operació es completa feliçment.
Així van muntats a la pròspera França. Si quelcom
semblant els hagués passat a ells a Roses o a L’Escala,
per exemple, de què ens haurien tractat? I a casa nostra, hauria superat la revisió un vaixell com aquell?
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Algú va reblar el clau amb una aguda i atinada reflexió:
“Ara començo d’entendre perquè els francesos
perdien les guerres amb els alemanys.”
2/4 de 3.- .L’autobús emprèn el retorn cap a Roses.
Gaudim de la magnífica vista costera de Port Vendres, Banyuls, Cervera, Portbou, Colera i Llançà.
Les 3 i 5 minuts.- .Hem trobat la carretera neta
i en 35 minuts, passant pel recentment inaugurat
túnel de Portbou, ens presentem al restaurant La
Brasa (urbanització El Cortijo de Roses). Som els
últims.
¼ de 6.- .Tornem a casa. A l’autocar, la conversa
i els comentaris giren entorn de l’accident. N’hi
ha per a tots els gustos. Potser tampoc podríem
dir-ne accident sinó més aviat avaria accidentada, que podria haver estat tràgica, però no com
que no ha tingut males conseqüències esdevé
una anècdota divertida.
Ja podem tornar-hi.
Pere Ros i Aulet
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Les paraules de l’Armentera (IV Part)
Seguint el tarannà dels últims anys, al principi sempre costen de
trobar aquestes paraules difícils de sentir o de veure escrites
habitualment, que es perden, i tot et fa pensar que aquest any no
en tindrem prou, però al final, de mica en mica, espigolant-ne una
d’ací una altra d’allà, anem farcint una llista prou significativa.
Voldria començar lloant, sincerament, els responsables de
l’associació Cultural El Pont
Nou, que després de dos anys
i escaig d’activitats no s’arronsen. Les seves principals activitat són el club de lectura –ja
porten una pila de llibres llegits
i comentats–, l’hora del conte
pels més petits, tenen cura de
la biblioteca, l’organització de
presentacions de llibres, conferències, l’obra de teatre i, al meu
gust, l’esdeveniment estrella: el
concurs literari de Sant Jordi
del qual han celebrat la segona
edició amb el mateix nombre de
participants del primer any i amb
una lluïda festa de lliurament de
premis que omple a vessar la
Sala de Plens de l’Ajuntament.
Són altres temps, però si no
s’aturen esdevindran els hereus
naturals de l’Ateneu de l’Armentera, entitat cultural algunes vegades reivindicada i que va tenir
molta vitalitat durant una dotzena
d’anys abans de la Guerra Civil.
Endavant les atxes!
Aprofito l’avinentesa per felicitar tots els guanyadors de les
diferents categories del concurs
literari, però especialment en Peret Ros i Aulet, que en aquesta
edició s’ha endut merescudament el premi dels grans amb un
escrit titulat “A la vora del foc”.
Tot i la notable qualitat del treball
també podríem dir que ha estat

un reconeixement a tants anys
conreant l’afició seva a escriure
i al català. Però sí que li podem
destacar una obra remarcable,
són les seves memòries, penjades al bloc Arm@ntera, dintre de
la plana web de l’ajuntament del
poble, a l’apartat Joan Ramon Inglada (historiador local que l’ha
animat molt a fer-les públiques).
Un autèntic exercici de memòria
viva en què repassa la història
de quasi una centúria del poble:
molt recomanable.
Amb tota la modèstia del món,
voldria dir-los que el meu treball,
que va quedar guanyador, també de la categoria dels grans a
la primera edició del concurs
literari, també està penjat en el
bloc. Si volen, el podran trobar a
l’apartat Retalls d’abans, a baix
de tot i titulat “Quatre instants
en el temps i una imatge”, hi explico una vella història del poble,
verídica fins on he pogut trobar
en els llibres, i la resta és ficció.
Desitjo que els agradi.
Una altra persona del poble que
mai no et deixa indiferent és en
Quimet Armengol. En les nostres
escasses trobades, normalment a
la vora del corriol del Rec del Molí,
sempre me’n té alguna per dir.
L’última vegada, que em va cridar
molt l’atenció, es lamentava de
les greus errades en les construccions gramaticals que trobava en
reconeguts diaris com ara l’Avui o

El Punt. Fa anys que escriu cartes
als citats rotatius per queixar-se
d’aquesta deixadesa. Per exemple ha vist escrit “ho abans possible“ en lloc de “quan més aviat
millor”, “han vingut sopats” en
lloc de “han vingut a ben sopat” o
escoltar un important càrrec polític català dir “que no passi massa
més temps” en lloc de “que no
passi gaire més temps” i podríem
continuar fins omplir un devessall
de fulls de paper. Aleshores, quan
sentim a dir als especialistes que
el català està seriosament amenaçat, un dels motius és el que
hem explicat i del qual en Quimet
es queixa amb raó.
I canviant una mica d’assumpte, els diré que també val molt la
pena llegir els articles que el nostre rector Joaquim Giol escriu a
La Vanguardia Girona quasi cada
divendres a la secció “El Mirador”. En ells hi podem trobar literatura, autors clàssics, història,
política, religió, temes socials,
de solidaritat, confegits en poc
espai però intensos, ben escrits,
amb una seriositat que traspua
humanisme i de vegades revestits d’una fina ironia. A missa no
hi vaig gaire, però cada dissabte
procuro no perdrem el que ens
glossa mossèn Joaquim.
Bé, ja ho deixo aquí per donar espai a la gran quantitat de paraules i dites populars d’enguany.
Fins aviat!
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Paraules i dites populars de l’anyada
Estantís: No fresc. Que comença
a alterar-se, a passar-se, a corrompre’s.
Patates mortes: Patates bullides.
Escoltada de la Cati Aupí.
Patates a la crec-crec: Patates
bullides i passades per la paella.
Escoltada de la Cati Aupí.
Patates amb camisa o a la catacrinc: Patates bullides amb pela.
Llegida a les memòries de Pere
Ros Aulet.
Fesoles: Mongetes de pell i gra.
Llegida a les memòries de Pere
Ros Aulet.
Menjotejar: Menjar bé. Exemple:
Té gana el nen? Sí, menjoteja. Escoltada de la meva sogre Dolors
i llegida a les memòries de Pere
Ros Aulet.
I si no a cantar els goigs de Sant
Elies: “Si els haguessis guardat
encara en tindries”. Llegida a les
memòries de Pere Ros Aulet.
Clemàstecs: Cadena amb ganxos, penjada a la xemeneia de la
llar de foc per penjar-hi les olles i
els perols. Llegida a “A la vora del
foc” de Pere Ros Aulet.
Boget/bogeta: Diminutiu de boig.
La sento dir molt a l’Armentera
amb cert to d’afectivitat quan hom
es refereix a una persona que té un
comportament que surt de la normalitat. Escoltada de la tia i cosina
Marta. Exemple: Ets ben boget!
Bo!: Interjecció que hom profereix
davant una adversitat o una sorpresa desagradable. Es pronuncia
allargassant la o final. Exemple:
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- En Pere s’ha trencat la cama.
- Bo! Ja hi tornem a ser.
Escoltada de l’avi Joan de Vila-sacra. La segueixen dient la
meva mare Antonieta i el meu
germà Joan.
Músic pagat, fa mal so: Dita popular que afirma que no es pot pagar mai una feina per endavant, ja
que els resultats no solen ser del
tot satisfactoris. Escoltada de l’avi
Joan de Vila-sacra.
En aquest món, qui no té cabòries és perquè es troba ple de mal
de caps: Llegida de Josep Maria
Salvatella.
Només podem fer com el cavall
de Sant Martí, que va viure fins
que es va morir: Llegida de Josep
Maria Salvatella.
Bullon: Un rovell d’ou cru barrejat
a la llet. Escoltada de Neus Flori.
Camàndula: Raons o explicacions
hipòcrites, inoportunes que no
treuen cap a res. Exemple: Ara tu
no em vinguis amb camàndules!
Escabotar els cabells: Tallar
els cabells. Exemple: Escabotame’ls una mica. Escoltada de la
Maria Duran.
Ínclit: Gloriós, il·lustre.
Que espanta: Al·locució que s’afegeix per donar èmfasi a una cosa.
Exemple: Fa una bona olor que
espanta.
Cantellut: Rude, aspre, difícil.
No passis ànsia: No et preocupis. Escoltada de la Lídia d’en
Jaume Quer.

Qui cau i s’aixeca, no és cap
vergonya: Escoltada de Miquel
Planas Roig.
Au, saps què, petonets a l’escenari: És com dir aneu a fer punyetes. Es diu molt a Calella de
la Costa (Maresme), ens explica
l’Elisenda.
Fer la fi del pi de Sant Baldiri:
Dita figuerenca que té el seu origen en una tradició que data de
temps immemorials consistent en
què a la tarda de la vigília del 20
de maig, diada de Sant Baldiri, era
costum de plantar tres grans pins
o maigs davant de la capella, del
mateix nom –ara ja desapareguda
i que ocupava l’espai on avui hi ha
la Font Lluminosa– i estar-s’hi un
mes per mirar si arrelaven. L’any
1825, quan assentaven el pi més
gran, aquest es va desplomar sobre els curiosos, produint la mort a
dos homes i ferint-ne dotze més.
La festa es va suspendre i l’enterrament de les víctimes va ser
una sentida manifestació de dol.
Per castigar el pi homicida, els
veïns, refermats pel governador, el convertiren en un cairat i
l’instal·laren a l’antiga presó del
carrer Ample cantonada Joan
Maragall, aprofitant que s’hi feien unes obres. D’aquesta manera, si algú no va pel bon camí, li
podem dir: “A veure si faràs la fi
del pi de Sant Baldiri”.
Flastomia: Blasfèmia.
Inlassable: Incansable. Exemple:
La tramuntana inlassable i capriciosa. Llegida de Jaume Caussa
Sunyer.
Arrupides: Paraula d’origen incert,
probablement d’un encreuament
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entre sinònims més antics, com
arronsar i ajupir o arraulir. Llegida de Jaume Caussa Sunyer.
A redós: A recer. Llegida de Jaume Caussa Sunyer.
Batolles: Eina per batre formada
per dos bastons lligats per una
corda o una corretja. Escoltada
d’en Josep el nyerro.
Esteranyinar: Netejar de teranyines. Fer net. Llegida d’en
Jaume Vicens Vives a Notícia
de Catalunya. Nosaltres els catalans, en el centenari del seu
naixement i cinquantenari de la
seva mort.
Devessall: Acció de vessar. Vessament. Llegida d’en Jaume Vicens Vives.

Faisó: Manera de fer (Llegida a
CiGEdeJG).

Avior: Ascendència, antigor
(Llegida a CiGEdeJG).

Taujaneria: Manera de ser d’una
persona rústica i bonhomiosa,
sense malícia (Llegida a CiGEdeJG).

Rufagada: Ventada violenta
(Llegida a CiGEdeJG).

Enze: Persona aturada (Llegida a
CiGEdeJG).
Soms: Poca cosa, poc animat.
Exemple: D’aquí ve que hagin
passat a ser molt soms i hagin
perdut molta substància i caràcter (Llegida a CiGEdeJG).
Sotragueig: Fet que un vehicle
(carro) rebi sotragades d’un animal (Llegida a CiGEdeJG).
Sentor: Olor, flaire (Llegida a CiGEdeJG).

Arribar fins al darrer envà: Arribar fins al final. Llegida d’en
Jaume Vicens Vives.

Platxeriosament: Fet de passar
el temps alegrament (Llegida a
CiGEdeJG).

Falòrnia: Idea errònia que hom
dóna com una cosa segura. Llegida d’en Jaume Vicens Vives.

Magí: Cap com a seient de la
imaginació. Exemple: el teu magí
sempre en barrina alguna (Llegida a CiGEdeJG).

Llenca: Faixa llarga i estreta de
terra. Llegida d’en Jaume Vicens Vives.
Anar com un alarb: Persona poc
tractable, que fuig de la gent.
Anar mal vestit (Llegida a Coses
i gent de l´Empordà de Joan Guillamet, CiGEdeJG)
Fer-ne alguna de crespa: Fer-ne
una de molt grossa (Llegida a CiGEdeJG).
Porfidiejar-hi: Obstinació per
aconseguir alguna cosa (Llegida
a CiGEdeJG).
Tribú: Expressió popular per denominar un orador polític (Llegida a CiGEdeJG).

A la bestreta: Avançant-se, anticipar-se. (Llegida de Carles Fages
de Climent dintre de CiGEdeJG).
Atrabiliari: De caràcter difícil. Llegida de Carles Fages de Climent.
Espaventable: Espantós. Llegida
de Carles Fages de Climent.

Brocal: Barana que forma el
coll o boca d’un pou (Llegida a
CiGEdeJG) .
Roquet: Vestidura blanca de
lli, amb mànigues molt amples
i curtes. D’una llargada aproximada de fins la cintura, que
es posen els capellans sobre
la sotana en les processons,
en els enterraments i en altres
serveis de culte (Llegida a CiGEdeJG).
Estola: Ornament sagrat que
consisteix en una banda de
roba d’uns dos metres de llargada amb tres creus, l’una al
mig i les altres dues als extrems
(Llegida a CiGEdeJG).
Salpasser: Objecte que serveix
per fer les aspersions d’aigua
beneita (Llegida a CiGEdeJG).
Clepsa: Part alta del cap, d’un
turó (Llegida a CiGEdeJG).
Junyida: Acció de posar un jou,
d’ajuntar (Llegida a CiGEdeJG).
Gual: Indret d’un riu en què l’aigua és prou baixa i el fons prou
bo perquè s’hi pugui passar caminant (Llegida a CiGEdeJG).

Tranuitar: Passar la nit o gran part
de la nit sense anar a dormir. Llegida de Carles Fages de Climent.

Passallís: Pont petit i estret,
construït de manera provisional
o definitiva, sobre una riera o un
torrent (Llegida a CiGEdeJG).

Fer tabola: Acció de divertir-se
sorollosament. Llegida de Carles
Fages de Climent.

Xiroi: De temperament alegroi,
trempat, infantívol, que fa gràcia (Llegida a CiGEdeJG).

Bruel: Bramul del bou (Llegida a
CiGEdeJG).

Pinxo: Valent (Llegida a CiGEdeJG).
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El racó de les paraules
Gaiato: Bastó que fan servir els pastors encorbat en la
seva part superior (Llegida a
CiGEdeJG).
L’agre: Conjunt de coses que
caracteritzen l’ambient o el
medi en que hom s’ha criat i
envers les quals hom se sent
naturalment inclinat (Llegida a
CiGEdeJG).
Home petit carregat de punyetes (Facilitada per l’Esteve Seguí de Roses FESR).

Per Sant Andreu, qui no té capa
ha d’anar a manlleu (manllevar)
(FESR) .
Per Santa Magdalena l’avellana és plena (FESR) .
Tots Sants el primer i Sant Andreu el darrer.
El gener ous a cap caler
(FESR).
Per la candelera ous a la carrera (FESR).

No és bon català qui no pensa
en l’endemà (FESR).

Allà on no hi sóc, no m’hi busquis (FESR).

Mor-se’t Anton, que el que es
queda ja es compon (FESR).

Qui canta a taula i es pixa al
llit no té el cervell gaire eixerit
(FESR).

Tots el boits fan bitlles (FESR).
Teresa, teniu feina? Sí. Però
no és per mi, és pel meu germà
que encara dorm (FESR).

Bona fam i res al davant!
(Aquesta és la més repetida per
la meva àvia) (FESR)

Un sac buit no s’aguanta dret, i
un de ple no s’ajau (FESR).

Sembla la processó de Navata,
un a darrere l’altra.
(FESR).

La carn que creix no pot estar
quieta (FESR).

Sembla la fugida d’Egipte
(FESR).

On no hi ha pa, les rates no hi
habiten (FESR).

A taula i al llit, al primer crit
(FESR).

Qui no té pa, alguna se n’ha de
pensar (FESR).

Els catalans quan canten reneguen (FESR).

Feina feta no té destorb (FESR).

Fan obres? És que tenen diners
de sobres (FESR).

Preu per preu sabates grosses
(FESR).
De llevant o de ponent de la
dona sigues parent (FESR).
Joan, Josep, Peres i ases n’hi
ha a totes les cases (FESR).
En ballen més que no en toquen
(FESR) .
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Amb la gana (de llogar terres
agrícoles) i amb quatre pams
en tindrà prou (FESR) .
Passa més gana que un mestre
d’escola (FESR).
No mati’s cap mosca que
vindran les altres a enterro
(FESR).

Si vols saber tant, vés a Salamanca (FESR).
Ni el rei li és bon mosso.
(FESR).
Han repartit xarop d’estopa.
(FESR).
Tira milles! (FESR).
El vicari d’Olot no té pèls al ninot (FESR).
Val més bona gana, que bona
vianda (FESR).
No és el mateix un viatge de
gorra que una gorra de viatge
(FESR).
Per Sant Pere vés a sota l’olivera, que una ençà o l’altra enllà, alguna n’hi haurà.
(FESR).
Això és vida de burgès: menjar,
jaure i no fer res (FESR).
Gallina vella fa bon caldo.
(FESR).
A pic xic escala no cal, i si cal
du-li (FESR).
Val més ser cap d’arengada
que cua de pagell. (El cap sempre va allà on vol, en canvi la
cua, encara que més bona, ha
de seguir el cap).
(FESR).
Ja pots xiular si l’ase no vol
beure (FESR) .
Sembraràs quan voldràs, però
pel juny segaràs (FESR).
Sembla el noi de l’Ambròs, curt
de cames i llarg de cos.
(FESR).
Francesc Burgas i Carbó

GALERIA FOTOGRÀFICA DE LA NEVADA DEL 8 DE MARÇ DE 2010

Parròquia

Camins
El pessebre és ple de camins. El Poema de Nadal,
que fa uns quants anys que ens acompanya en la
nostra reflexió diu:

la vida, i les nostres, les que portem al cor. Hi ha
moments de por, de desorientació i, fins i tot, de
renúncia.

“Els camins són l’angúnia primera
del rústec cor llunyà,
que ni ell sabia el que era
i, per saber, es posà a caminar...”

La virtut consisteix en fer un altre pas, encara que
ens costi. Com feren els pastors, el camí de Betlem
es fa de nit, amb tot el que això significa i seguint
una estrella. Tot i l’esforç o els dubtes de la foscor,
és un camí d’esperança. Perquè ens porta als peus
de l’Infant. “El poble que caminava a les fosques ha
vist una gran llum. Una llum resplendeix pels que vivien al país tenebrós”.

El que marca un camí és el terme. El lloc on ens porta. El punt d’arribada dóna sentit al camí i també als
nostres passos. Un camí que no va enlloc, és una
altra cosa, no un camí. I quan nosaltres no anem enlloc, som rodamóns, no caminants.
Un camí significa també canvi, progrés, deixar enrere algunes coses per trobar-ne d’altres. Caminar, en
aquest sentit, vol dir créixer, i ser humil, passar per
allà mateix on altres han passat.
El camí l’hem de fer nosaltres, al nostre pas, amb els nostres dolors i alegries. Certament que el podem fer acompanyats. I el nostre camí de fe el fem amb la comunitat
i amb els que estimem i ens estimen. Però cadascú ha
de fer el seu. Ens podem ajudar i acompanyar, orientar i
sostenir, però ningú pot fer el camí en lloc nostre, “...que
ni ell sabia el que era i, per saber, es posà a caminar...”
El camí que triem ens diu qui som i, sobretot, qui volem ser. Els camins de Nadal van tots cap a la Cova.
Caminant, vivint, si voleu, perquè la vida és també
un camí, anem descobrint qui som.
El camí de Betlem, no és fàcil. És un camí d’esforç
i de sacrifici. Hi ha dificultats, les que ens porta

Defuncions

El camí de Nadal és el camí de la llum. Déu, que es
fa com nosaltres, perquè nosaltres siguem com ell.
Tampoc la festa de Nadal no és una festa fàcil. No
és la festa del “rabadà que jeu sempre a la palla”,
és la festa dels que volem caminar i trobar-nos amb
Déu. Perquè també el fum del nostre pensament es
vagi aclarint de mica en mica.
Com cada any, a mitja nit, l’àngel ens ho anuncia:
“Avui, a la ciutat de David, us ha nascut el Salvador,
és el Messies, el Senyor”. I si aquestes paraules
fossin poc clares, continua: “trobareu el nen en bolquers, posat en una menjadora”.
Trobareu Déu Infant, que s’ha fet com vosaltres. Per
salvar-vos de la por, de la mort i de la desesperança.
Per salvar-nos de tot el que ens priva de viure –i caminar– com el que som: Fills de Déu.
Mn. Joaquim Giol i Aymerich

Des de gener de 2010 fins novembre 2010

DEP

Maria Batlle Artigas..............................................................................el 4 de gener de 2010 a l’edat de 89 anys
Maria Rosa Cabretosa Trilla..................................................................el 7 de gener de 2010 a l’edat de 65 anys
Salvador Llobet Batlle........................................................................el 15 de gener de 2010 a l’edat de 92 anys
Joan Pineda Rodrigo................................................................................ l’11 d’abril de 2010 a l’edat de 93 anys
Francisca Isern Planas...........................................................................el 8 de maig de 2010 a l’edat de 90 anys
Maria Pineda Rodrigo..........................................................................el 27 de maig de 2010 a l’edat de 87 anys
Maria Costa Saló................................................................................. el 20 de juliol de 2010 a l’edat de 92 anys
Maria Clotas Bronsoms........................................................................ el 21 d’agost de 2010 a l’edat de 92 anys
Antonio Vázquez Díaz “Elies”.................................................... el 27 de setembre de 2010 a l’edat de 70 anys
Úrsula Llach Aupí...............................................................................el 18 d’octubre de 2010 a l’edat de 91 anys
Josep Torrent Llorens................................................................... el 4 de novembre de 2010 a l’edat de 50 anys
Modest Frigolé Espunya............................................................. el 13 de novembre de 2010 a l’edat de 50 anys
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PROGRAMA D’Activitats DE
LES FESTES NAdalenques
ACTIVITATS

DATES

Playback

18 i 19 desembre 2010

Quines

5 desembre 2010

ORGANITZADORS
Comissió de Festes

Club de Futbol
l’Armentera

12 desembre 2010
25 desembre 2010
26 desembre 2010
1 gener 2011
2 gener 2011
6 gener 2011

Gran torronada

16 desembre 2010

Casal de la Gent Gran

Festa del tió

22 desembre 2010

CEIP Fluvianets
de l‘Armentera

Arribada del patge
amb espectacle infantil

2 gener 2011

Ajuntament de
l’Armentera

Cavalcada de Reis

5 gener 2011

Ajuntament de
l’Armentera

desembre 2010

EURÍTMIA
CONSTRUCCIONS
Més de 40 anys en l’execució d’obres d’edificació
Polígon Industrial Casa Nova
C/ Puigcerdà,3 - 17181 Aiguaviva

Telèfon 972 202 018
www.euritmia.es

