C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4 SALUTACIÓ

		 Carles Antoni Suárez Zurita

5 FORÇA GRESCA

		 Francesc Garcia

6 NOTICIARI 2011-2012
8 DE MULLAT A SEC

		 Guillem Plujà i Paulí Geli

ENTITATS

9 REGISTRE CIVIL DE GARRIGUELLA
10 SOBRETOT, BON FUTBOL
11 ONORE ANY 15.
		 NI UN PAS ENRERE

		 José Antonio López de Pablo Molina

13 VAN NÉIXER 590 TORTUGUES

		 Xavier Capalleras i Joan Budó

14 LA LLAR D’INFANTS TÉ FUTUR
15 PRESENTACIO DE LA NOVA
		JUNTA

COL·LABORADORS

POBLE

SUMARI
Revista de Garriguella · Agost 2012
19 LA GARNATXA DE CA L’ANTICÓ
		
Antoni Roig
20 POEMES
		
Celia Garbí
21 POEMES
		
David Arnau
22 ENTRE LA CULTURA POPULAR i
		 LES PROPOSTES ARRISCADES
		
Jordi Sanvicens
23 PROGRAMA FESTA MAJOR
24 POESIA CATALANA DELS SEGLES
		 XIX i XX
		 Quim Llauger

25 EL COMTE HUG D’EMPÚRIES
		 AL CINEMA
		 Jaume Simon

26 COSES QUE FAN PENSAR

		 Jordi Juan

27 LECTORS DE NIT JA TÉ BLOG

		 Marga Cuéllar i Imma Merino

28 ELEMENTS PER A LA HISTÒRIA
		 RECENT DE GARRIGUELLA
		 Lluís Martínez Via

29 PAISATGE: LA MÀ DE L’HOME

		 AMPA Joaquim Gifre

		 Francesc Oliva

16 GESTIONAR LA MANCA DE RE		 CURSOS AMB EL MILLOR ÀNIM

		 Lluís Sabater

		 Jordi Cegarra

17 UN NOU CONSELL RECTOR

		 Cooperativa de Garriguella

18 EL RELLEU DE LA PRESIDENCIA

		 Casal de la Gent Gran

30 EL QUE ES VEU DES DE DALT
		 D’UN CIM
32		 CENTENARI DEL NAUFRAGI DEL
		 VAIXELL MÉS FAMÓS DEL MÓN
		 Roger Majó

36 L’EMPORDÀ. PATRIMONI

		 Sebastià Delcós

40 LES SERPS

		 Xavier Capallera

42 EXPOSICIÓ “CARES DEL MÓN”

		 M. Mercè Pons
Edició
Ajuntament de Garriguella
amb la col·laboració de
la Diputació de Girona
Coordinació
Cebrià Rodríguez
Col·laboradors
Antoni Roig
Celia Garbí
David Arnau
Jordi Sanvicens
Quim Llauger
Jaume Simon
Jordi Juan
Marga Cuéllar
Imma Merino
Lluís Martínez Via
Francesc Oliva
Lluís Sabater
Mercè Pons
Sebastià Delclos
Roger Majó
Ignasi de Genover Gil
Joaquim Soler
Joan M. Pau i Negre
Henri Jonca
Josep Playà
Manuel Seco
Pitu de Garriguella

Mònica Bazán
Marta Juan Vilanova
Xavier Capallera
José Antonio López de Pablo
Guillem Plujà
Paulí Geli
Jordi Cegarra

		 LLIÇÓ DE TARDOR
		 Pitu de Garriguella

43 JO VULL SER MECÀNIC

		 Ignasi de Genover Gil

44 ELS SOMNIS D’UN DORMILEGA 7

Ajuntament
www.ddgi.cat/garriguella
www.garriguella.org
tel. 972530093
fax 972530887

		 Joaquim Soler

Biblioteca
bibgarri@ddgi.cat
972530887

		 Henri Jonca

Portada
Dibuixos de portada dels nens
de l’escola de Garriguella

46 ESPARRACAR LA VIDA

		 Joan M. Pau i Negre

47 PESSEBRE VIVENT DEL ROSSELLÓ

48 SUCCESSOS TRÀGICS DEL
		 SEGLE XIX
		 Josep Playà

50 AMB LA CRISI A COLL

Maquetació i impressió
Gràfiques Trayter

		 Manuel Seco

Gràfiques Trayter lamenta les errades que, per motius informàtics, es
varen produir en l’edició anterior.

		 Mònica Bazán

http://www.ddgi.cat/garriguella

52 L’EXPERIMENT TEATRAL
53 TURISME A GARRIGUELLA
54 CLASSES D’AERÒBIC

		 Marta Juan Vilanova

POBLE

SALUTACIÓ
Carles Antoni Suárez Zurita
Alcalde de Garriguella

Estimats amics de Garriguella.
Quan un alcalde ha de fer un escrit a una revista a
un diari o bé fer un discurs, s’ha de pensar molt bé el
què dirà, ja que normalment la gent hi presta atenció.
Abans de fer l’escrit en aquesta revista, he estat uns
quants dies pensant què dir, i la veritat, l’opció de parlar de la crisi era la més fàcil, ja que està d’actualitat,
però també és la que més deprimeix a la ciutadania.
Tots sabem en quina posició estan els ajuntaments i
les famílies del nostre país, i és per això, que posaré
un granet d’optimisme i no parlaré de la crisi, deixaré
aquesta feina als veritables polítics, que tenen les eines
perquè Catalunya surti el més aviat possible d’aquesta
situació.
Em sento molt orgullós del meu poble, de la seva gent i
de la manera com ha anat creixent. Aquí, a Garriguella, hem anat pas a pas, conservant els nostres orígens
i la nostra identitat de poble, de veritable poble, amb
arrels profundes a la nostra terra.
Com bé sabeu, les festes que s’han fet fins ara, des de
la contenció de la despesa han estat organitzades i
realitzades pels regidors de l’ Ajuntament, però per la festa d’estiu mantenim les mateixes actuacions
de l’any passat, ja que tots plegats ens mereixen un moment de disbauxa i entreteniment plegats per tal
d’oblidar unes hores la situació que estem vivint.
DISFRUTEU DE LA VOSTRA
FESTA MAJOR!!!

NOTA
Serveixin aquestes ratlles de disculpa pel cúmul d’errors en l’edició de la revista d’aquest any, a tots els veïns i veïnes de Garriguella i en especial
als següents col·laboradors: al Sr. Josep Playà, Sra. Mercè Pons, Sr. Josep M. Pau, Sr. Henri Jonca, Sr. Jordi Sanvicens, Sra. Emilia Coll, Dr. Lluis
Martínez Via, Sr. Lluís Sabater, Sr, Roger Majó i Sr. Xavier Capalleras; fer-ho extensiu als anunciants de les següents empreses: Vivers Itxart, Gibert
Flors i Nova Pelu; i al Sr. Del Riu per repetir l’article de l’any passat.
L’Alcalde
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FORÇA GRESCA
Francesc García
Regidor de Cultura

Estimats garriguellencs i garriguellenques; una altra vegada tenim a tocar
la Festa Major de Sant Bernat, amb l´estímul i l´alegria de tots els que
vivim d´aprop aquest esdeveniment.
Malgrat les circumstàncies que estem vivint i que no sabem el temps que
poden trigar a esvair-se, des de la Regidoria de Cultura hem presentat
una sèrie d´actes amb la intenció d´agradar al màxim de persones. S´ha
continuat treballant amb esforç i imaginació, fruit dels quals s´han pogut
fer les següents activitats.
- Lectors de nit (Club de lectura): hem mantingut la lectura compartida
d´un llibre i creat el bloc del lector de nit. Us convidem també a llegir
l´article de dues de les nostres col.laboradores sobre aquest bloc.
- Presentació del llibre “El pessebre vivent del Rosselló“ d´en Henri Joncà
a l´església de Santa Eulàlia, acompanyat d´un recital de poesies amb
la intervenció de la mainada de la nostra escola, membres del Club de lectura i lectors amateurs.
- A la pista nova (cementiri vell), recital de poesia catalana dels poetes Miquel Martí Pol, Joan Salvat Papasseit, Joan Maragall, Salvador Espriu, Josep Solà, Josep Maria de Segarra, etc, etc,....
- A la sala Sabater Fortià, la Mercè Pons ens va oferir una imatge de les seves vivències arrel dels seus
viatges, amb l´exposició d´un recull de fotos de molts dels països visitats, titulada “Cares del món“.
- La Companyia La Funcional de Teatre ens va presentar un recital de poesia catalana dels segles XIX i XX,
acompanyats per l´arpista Maria Gibert.
- Cinema (Rectoria): Projecció de dues películes cada mes, una en versió original subtitulada, l´altra doblada. Els mesos de Juliol i Agost, Cinema a la Fresca amb l´alternança, un cop a Baix Garriguella (Plaça
Gerisena) i un altre al Cementiri Vell (Pista Nova). Recordem que les noves butaques de la Rectoria són
molt confortables.
- Amb l´agermanament que tenim amb els nostres amics del poble d´Onore (Itàlia), es va creure oportú
organitzar un primer curs d´italià per a tots els que poguessin estar-hi interessats. El resultat creiem ha
estat molt positiu.
Com es diu al principi, desitgem que gaudiu plenament d´aquesta propera Festa Major 2012, dia a dia,
hora a hora, minut a minut, fins el seu acabament.
Us hi esperem!
FORÇA GARRIGUELLA I FORÇA CATALUNYA.
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NOTICIARI 2011-2012
El 225 aniversari de l’Església de Santa Eulàlia

Entre els mesos d’agost i desembre van tenir lloc una sèrie
d ‘actes organitzats per la parròquia de Garriguella per
commemorar els 225 anys de l’acabament de les obres
de l’església de Santa Eulàlia. El primer dels actes va ser
una exposició dels tres artistes més vinculats a Garriguella: Patxè, Gispert i Albert Pujol al primer pis de l’església.
El dia 5 d’agost en va fer la presentació l’Albert Pujol i es
va fer un concert del pianista Pere Puig Griessemberguer.
Durant el mes d’octubre es van fer dues xerrades: la primera a càrrec de Badia i Homs, sobre la història de la primitiva església romànica de Santa Eulàlia de Noves, una
part de la qual encara es conserva. I la segona, de Josep
Playà, sobre la història de l’església en aquests 225 anys.
L’ofici presidit pel bisbe de Girona Francesc Pardo va servir per tancar els actes d’aquest aniversari. Però encara
cal consignar altres dos fets d’interès: el pessebre muntat
com cada any a l’entrada de l’església i el llibret amb la
història de la parròquia amb nombroses imatges aportades per diferents veïns i un text elaborat per Martí Roig.
Aquesta publicació quedarà com una de les aportacions
d’aquesta efemèrides.
Entre les novetats religioses cal citar la benedicció del nou
altar de la Mare de Déu del Camp. Substitueix a la pica
baptismal que fins ara feia aquestes funcions i que ara ha
estat traslladada a Sant Quirze de Colera, que ja era el
seu emplaçament original des del segle XII-XIII.

Les tres grans festes: festa major, carnaval i festa
de la garnatxa

Garriguella ha consolidat ja unes jornades festives que
són conegudes arreu: les dues festes majors, el carnaval
-que s’acosta ja als 40 anys- i la festa de la garnatxa i el
brunyol -que ha arribat a la quinzena edició. La concentració de carrosses i el ranxo són característics de l’hivern,
mentre que la fira de la garnatxa s’ha convertit en una
festa primaveral. Aquest any el tast el va dirigir el tècnic
del celler d’Espolla, Pau Albó, i a can Trobat hi ha haver
una exposició de quadres de Jordi Gispert, que va durar
un sol dia.
Una altra festa habitual es la de l’11 de setembre. La diada del 2011, organitzada pels ajuntaments de Garriguella i Vilamaniscle, va consistir en una volta
amb bicicleta des de la plaça de Noves de Garriguella
fins a la plaça major de Vilamaniscle on es va fer un esmorzar popular. Després al vespre a la pista nova de Garriguella hi va haver un recital de poesia, amb un cremat
per rematar.
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Activitats empresarials amb marca de qualitat

Poc a poc els nostres vins i olis es consoliden en el mercat
i aconsegueixen una promoció important. Destaquem per
exemple que al novembre es va celebrar la III edició de
la Festa de l’Oli flor al trull Masetplana. El seu director
general Julià Maset va anunciar que es dedicarà un espai a museu del vi i de l’oli. Un altre fet a destacar és la
presència del celler Mas Llunes al festival Sons del Món.
El sommelier de Roses, Roger Viusà, un dels més premiats,
va fer un maridatge entre la música de Marina Rossell i el
vi Nívia, de Mas Llunes. Els vins de Mas Llunes també van
estar presents en un dels maridatges, en aquest cas de
menjar i vi, que organitza el restaurant K la Gina.
Recordem que a Garriguella tenim en aquests moments
quatre cellers dins la DO Empordà: la Cooperativa (que
a més compta amb l’agrobotiga i servei de bar), el Mas
Llunes, Can Trobat i Masetplana.
Una altra iniciativa empresarial a destacar és la creació
del portal TursimeGarriguella que ha de servir per promocionar els hotels, restaurants, cases rurals, cellers, trulls i
altres establiments del municipi. També cal remarcar que
les cases rurals Can Furtià i Can Garriga I han aconseguit la categoria de Tres espigues i se sumen així a Can
Coll II i Mas Hortús II que ja les tenien. I a la categoria
Confort (Dues espigues) hi ha accedit Can Garriga II que
s’afegeix així a Can Coll I i Mas Hortús I.
També cal destacar la posada en marxa de la Xarxa
d’Itineraris Saludables, una iniciativa impulsada des de
la Diputació de Girona, amb uns camins recomanats per
anar-hi a fer exercicis. Són tres itineraris que estan marcats des de l’interior del poble.

Robatori de tortugues

Des que l’any 1984 es va obrir el centre de recuperació
de tortugues a Vilamaniscle, els seus responsables n’han
vist de totes: canvis d’emplaçament, incendis a l’Albera,
problemes financers, donacions de tortugues de totes les
especies… però encara no s’havien enfrontat amb un robatori per encàrrec. Això almenys és el que sembla que
va passar el 15 d’abril passat quan van entrar uns lladres
i es van endur quatre originàries de l’Àfrica. Dues de les
tortugues eren un mascle i una femella Centrochelys sulcata, de 60 cm d’allargada i uns 45 kilos de pes, valorades
en el mercat en uns 6.000 euros. Aquestes dues tortugues
tenen una llarga història ja que van arribar a Garriguella
fa 17 anys. Sembla que procedien d’un espoli realitzat
a Mali. Els seus capturadors les van traslladar amb una
quarantena més d’exemplars en vaixell a Holanda i allà
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van ser decomissades i repartides en diversos centres de
recuperació de tot Europa.
El centre de reproducció de tortugues de la Mare de Déu
del Camp rep una mitjana de 10.000 visitants anuals i s’ha
consolidat com un dels atractius del poble de Garriguella.

Un nou local musical al Sindicat

En Jordi Sanvicens és el promotor del nou Sindicat, ara convertit en una sala de concerts i espai expositiu. Des de la
inauguració el dia 10 de desembre s’hi han celebrat nombrosos concerts i sessions amb diversos DJ de la comarca.
En poc temps s’ha convertit en un dels pocs locals de nit
amb música en directe durant els caps de setmana amb actuacions destacades com les de Pinoccios, Clepton, Sávats,
Sanjays, Bananna Beach o Guillamino Trio (per cert, quan
tindrem a Pau Guillamet, aquesta promesa ja consolidada
com a convidat musical de la festa major de Garriguella?).
“Un espai agradable, ample i ben estructurat, és el que
ofereix la sala Sindicat. Un altell des d’on es té una perfecta
visió i acústica de l’escenari, dóna opció a qui es vulgui
apartar de l’agitació de la pista, a fer-ho, i poder seguir
veient l’espectacle en un ambient més relaxat”, explicava al
crítica musical Zyg Valiuska a l’”Hora Nova” (24-4-2012)
en comentar la segona edició del “Kes Kou? Fest”.

Victòria aclaparadora de CiU

Les eleccions generals del novembre van donar la victòria
a Espanya al PP i a Catalunya i Garriguella, a CiU. Amb
un 64% de participació, CiU va obtenir al poble 183 vots
(la meitat dels vots emesos), quan en les anteriors en va
treure 125. En segon lloc, un resultat insòlit fins ara, va
quedar el PP, amb 54; i després van quedar ERC, amb 52,
PSC, amb 41 (en les anteriors amb Zapatero va obtenir
136 vots), i ICV, amb 23.

Curs d’Italià

Per iniciativa de la Biblioteca, la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Garriguella va organitzar a principis
d’aquest any un curs d’italià. Fa anys que mantenim les
trobades d’agermanament amb els nostres amics d’Onore
i això semblava un motiu de prou interès per tirar endavant la iniciativa d’organitzar aquest curs.
Després del temps d’informació a la gent del poble, es
van apuntar 13 persones.
El lloc on s’han fet les classes : la Biblioteca de Garriguella.
L’inici del curs: el 10 de Gener
El final: el 19 de Juny.
L’horari: cada dimarts de 19,30 a 21,30 hores.
La professora es diu: Barbara Magugliani

2on Taller d’estimulacio intel·lectual i de la memòria
El passat dilluns dia 18 de juny es va concloure la segona
edició d’aquest Taller.
Durant uns set mesos a l’espai Sabater Furtià un grup
d’una dotzena de dones grans de Garriguella van seguir
les pràctiques d’estimulació intel·lectual i de la memòria.
Aquesta activitat la promou Albera salut des de l’Àrea
bàsica de Peralada i compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Garriguella que facilita l’espai i el material informàtic. A l’igual que en la primera edició, les
activitats fomenten la capacitat d’atenció, el raonament
lògic i la memòria, tan l’immediata com la dels records.
Les monitores, la Teresa i la Mercè, desinteressadament,
aporten una dedicació inestimable, assertiva i educadora, aconseguint així que en tot moment totes les assistents treballin aquestes qualitats. La conveniència d’anar
a l’activitat la prescriu el metge i forma part del Programa
de suport a la gent gran de l’ABS.

XV Fira de la Garnatxa i el Brunyol

La XV edició de la Fira es va desenvolupar els dies 5, 6 i
7 d’abril en un ambient festiu, amb bon temps i nombrosa
concurrència de visitants.
Els actes van començar el dijous amb la projecció del documental 3055 Jean Leon, a la sala d’actes de la rectoria.
El divendres, va dirigir el tast de Garnatxes, en Pau Albó,
tècnic del Celler Cooperatiu d’Espolla, un dels cellers de la
comarca amb més llarga tradició en l’elaboració d’aquests
vins. Els assistents van poder degustar vàries Garnatxes
excel·lents del celler i una solera singular i antiquíssima
que no es comercialitza i conèixer-ne els detalls de tot el
procés d’elaboració. A continuació, el pintor local, Jordi
Gispert, va inaugurar oficialment la Fira a l’antic celler
Trobat, on es va exposar una selecció de la seva obra.
El Club Esportiu Garriguella va repetir com a guanyador
del concurs de brunyols amb el millor brunyol tradicional
i la Rosa Tejada va guanyar el premi al més innovador; la
Mª Teresa Padern Mauri de Garriguella, en Santi Lucero
Gallego de Granollers i la Georgina Pearce de Roses van
ser els guanyadors del tast de Garnatxes. Com a novetat, el grup de teatre Tequatre va contribuir a amenitzar
la diada, escenificant la divertida obra “En Pepet menja
brunyols” a la plaça de Noves i va cloure la Fira, una rua
musical amb l’Orchestra Fireluche.
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DE MULLAT A SEC
Guillem Plujà i Paulí Geli
Meteorologia
D’un extrem a l’altre.
En pocs mesos, entre la tardor passada i l’hivern, hem passat de ser un país molt humit a una secada excepcional,
d’una tardor amb molta pluja a un dels hiverns més secs de la història.
Aquestes són les dades.
Al novembre passat, a Garriguella, es van recollir 336 litres per metre quadrat de pluja, 126 dels quals el dia 21.
Garriguella estava inundada i TV3 donava fe de les pluges caigudes al nostre poble el mateix dia 21 al voltant del
migdia. En una hora caigueren més de 60 litres per metre quadrat.
Els 3 mesos següents foren ben eixuts: 1 litre per metre quadrat al mes de desembre, 20 al mes de gener i 1 al mes
de febrer.
Com es pot veure doncs, es passà d’un extrem a l’altre.
Això és Garriguella, això és l’Empordà: tots plegats tocats per la tramuntana o la garnatxa.
El canvi climàtic, per cert, no podrà fer canviar la manera de ser de l’Empordà i dels empordanesos.
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REGISTRE CIVIL DE GARRIGUELLA
NAIXEMENTS

MATRIMONIS

Des de l’1 de Juliol de 2011
fins al 30 de Juny de 2012

Des de l’1 de Juliol de 2011
fins al 30 de Juny de 2012

Mireia Teixidor Sánchez
Uxia Gutiérrez Pineda
Adriana Siri Vázquez
Alex Laurin Navarro
Emma Amaya Soler
Rayhana Attaf Tahri
Arnau Guanter Pedraza
Aina Padern Tejada
Adrià Lanchas López
Marcos Hornos Coleta
Pol Saavedra Barriga
Eva Herreros Hornos
Oriol Vilabella Rodríguez
Aniol Illa Corsellas
Eric Benítez Castaño
Berta Méndez López

08-07-2011
21-07-2011
31-07-2011
10-08-2011
09-09-2011
14-09-2011
21-09-2011
22-09-2011
26-10-2011
29-10-2011
25-11-2011
17-12-2011
28-12-2011
17-02-2012
8-05-2012
28-05-2012

DEFUNCIONS
Des de l’1 de Juliol de 2011
fins al 30 de Juny de 2012
Rosa Juan Densalat

07-04-2012

Josep Puntí Padern i
Melissa Desmoineaux García

01-08-2011

Ariadna García Teixidor i
Khalid Ephamsari Rebollo

30-06-2012

Data: 30 de Juny de 2012
NACIONALITAT

HOMES

DONES

TOTAL

Alemania

6

5

11

Argentina

4

5

9

Bélgica

4

6

10

Brasil

3

3

6

Canadá

1

0

1

Colombia

0

2

2

Equador

5

10

15

Espanya

356

350

706

Estonia

0

1

1

França

15

16

31

Gran Bretanya

6

7

13

Grecia

0

1

1

Honduras

1

4

5

Marroc

25

17

42

Portugal

2

0

2

República Txeca

1

2

3

Romania

11

11

22

Russia

0

2

2

Senegal

2

0

2

Suissa

0

2

2

Trinidad Tobago

1

0

1

Ucraina

0

1

1

Uruguai

1

1

2

TOTAL

444

446

890
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SOBRETOT, BON FUTBOL
Club Esportiu Garriguella
A les portes de començar la temporada 2012-2013, fem
balanç del què ha sigut la temporada passada.
El CE Garriguella aquesta temporada passada ha estat
format per 5 equips: un de Caganius, dos de Pre-benjamins, un de Juvenils i els de Quarta Catalana.
Una temporada més hem gaudit sobretot del bon futbol!!! Ens han aportat moments emocionants i molt divertits… però sobretot volem destacar el bon companyerisme que hi ha hagut en cadascun dels equips.
També volem aprofitar per felicitar a l’equip PRE-BENJAMÍ VERD que aquesta temporada ha gua-nyat la lliga i
ens ha fet viure moments molt emotius.
FELICITATS CAMPIONS!!!
Desde la junta volem agraïr tot l’esforç i dedicació als
nostres entrenadors, Santi Herrera, Juan Alaminos, Dani
Romañach, Lluis Compte, Ramon Compte, Xavi Navarro,
Juanma Vaqués, Quico Teixidor i Guille Siri, que són els
que han fet possible que Garriguella hagi pogut gaudir
de bon futbol i de l’esport.
Volem aprofitar per donar les gràcies a tots els membres
de la junta, afició, pares i familiars, tot el suport que
ens han mostrat i animar-los a continuar juntament amb
nosaltres perquè el CE Garriguella pugui tenir un llarg
futur.
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ONORE ANY 15. NI UN PAS ENRERE
José Antonio López de Pablo Molina
EL MEU DARRER VIATGE A ONORE:
Una petita població de l’Alta Valle Seriana, de la província
de Bèrgam, a la Lombardia Nord, situat en el límit d’una
terrassa d’origen fluvioglacial, a uns 700m sobre el nivell del
mar. Té una extensió de 11.59 km2. i una població actual de
813 habitants. Onore des de sempre ha tingut una situació
privilegiada ja que es troba al costat del torrent Gera, que
desemboca al llac D’iseo a Lovere.
La seva posició geogràfica és molt beneficiosa ja que es troba rodejat de boscos d’alta muntanya als peus de la Presolana. Té al seu abast pistes d’esquí, i també de fons.
La seva economia es basa en activitats de serveis, de manera artesana la majoria.
També el turisme familiar té un pes important en els seus
ingressos ja que disposa de cases i apartaments de lloguer
per vacances tant a l’hivern com a l’estiu. Onore és un poble tranquil, sense carreteres de pas i enretirat dels inconvenients de
sobrecàrrega turística d’altres poblacions que li dóna un encant especial.
Al seu voltant té pobles petits per poder visitar com: Songayarzo, Fino del Monte, Castione, i Lovere, també Robetta, Crussone,
i la capital Bergamo ciutat preciosa en la part històrica i emmurallada.
Així li explicava a la meva dona com era Onore i el seu entorn, durant el viatge que vàrem fer el mes d’agost de l’any passat,
desprès de tant de temps del 1r Agermanament. Un viatge per visitar tots els nostres amics d’Onore i poder així tornar l’afecte i
l’amistat que ens estan demostrant dia rere dia.
L’acollida per part dels amics d’Onore va ser meravellosa. Els tres dies d’estada varen ser inoblidables, amb visites a diferents
pobles, dinars, i un sopar popular d’acomiadament. La Begoña ja els coneixia de les trobades a Garriguella, però no podia
creure el que estava veient, sobretot perquè es tractava d’un viatge particular. Només el talant i l’espontaneïtat dels amics
d’Onore pot explicar tanta amabilitat.
Després d’aquesta nova experiència permeteu-me dir-vos a tots els Garriguellencs que no coneguin el projecte de l’agermanament,
que vagin a l’Ajuntament i s’informin, o preguntin per les seves experiències als molts ciutadans que ja estan implicats en el tema.
No se’n penediran.
Per l’esperit del agermanament amb Onore “NI UN PAS ENRERE“
Pel compromís adquirit el 03/01/1998 amb Onore pel poble de Garriguella i els seus ciutadans en els actes oficials del
l’agermanament. “NI UN PAS ENRERE“
Per no defraudar a aquells que varem apostar, treballar,i lluitar per una il-lusiò feta realitat, i que alguns desgraciadament ja no
son amb nosatres, “NI UN PAS ENRERE “
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VAN NÉIXER 590 TORTUGUES i VA
TENIR 10.116 VISITANTS
RESUM DE LES ACTIVITATS I RESULTATS DE L’ANY 2011

Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera
CRIA EN CAPTIVITAT

Tortuga mediterrània (Testudo h. hermanni) de l’Albera:
488 naixements.
Aquestes tortugues s’alliberaran al P.N. de l’Albera, per
tal de reforçar les poblacions existents.
Tortuga mediterrània no originària de l’Albera: 102 naixements.
Aquestes tortugues seran alliberades al P.N. del Garraf i
al P.N. del Montsant, al Priorat.
Igualment fruit de la cria en captivitat dels darrers anys i
de donacions de particulars, hem alliberat un total de 231
tortugues mediterrànies en aquests indrets.
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa): S’han pogut alliberar 5 exemplars a l’Albera, 15 exemplars als Aiguamolls
de l’Empordà i 1 exemplar als Estanyols del Mas Margall,
a Avinyonet de Puigventós.
Tortuga d’estany (Emys orbicularis): 75 naixements.
Aquest darrer any 2011 hem alliberat 10 exemplars de
tortuga d’estany en el seu hàbitat natural de la zona del
Baix Ter. També s’han enviat 8 exemplars al CRARC de
Masquefa, per ser reintroduïts a l’estany d’Ivars. Dins el
projecte LIFE Banyoles, que pretén recuperar la fauna autòctona de l’Estany, el CRT de l’Albera porta a terme la
cria en captivitat de la tortuga d’estany i el seu posterior
alliberament. Hi hem alliberat 50 exemplars nascuts al CRT.

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Durant l’any 2011 han passat per les instal·lacions del
CRT un total de 10.116 visitants, xifra superior a l’any
anterior. D’aquests, 979 han estat escolars, amb qui s’ha
treballat desenvolupant el treball pedagògic adaptat a
cada grup d’edat.
Com cada any, organitzat pel P.N. de l’Albera, va tenir
lloc al mes de maig la festa de la tortuga, en la que hi

van participar molts nens de les escoles de Garriguella i
La Jonquera. Gràcies al conveni que té el CRT de l’Albera
amb diferents Universitats hem continuat col·laborant en
la formació d’estudiants de Biologia. Aquest any han treballat al CRT, en pràctiques, tres estudiants de la Universitat de Girona, un de la Universitat Autònoma de Barcelona, un de la Universidad de León i un de la Univeritat de
Bordeux. El CRT de l’Albera ha participat en un stand a
la Fira de Sant Martirià de Banyoles i ha aparegut en un
reportatge del Canal Nord de televisió i en un reportatge
de TV3, així com en diversos reportatges apareguts a la
premsa escrita.

INVESTIGACIÓ I ESTUDIS DE CAMP

Tortuga mediterrània
• Hem treballat en la reintroducció, radioseguiment i estudi de l’adaptació d’exemplars alliberats en un sector
afectat per les obres de la línea del Tren d’Alta Velocitat.
• Estudi per conèixer la distribució i densitat de la població natural de tortuga mediterrània en les zones més
sensibles, d’urgent actuació requerida, en un sector de la
serra de l’Albera, mitjançant una unitat canina de gossos
ensinistrats.
•Estudi de noves estratègies per millorar l’estat de conservació de la població de tortuga mediterrània a l’Albera.
• S’ha treballat en l’exclusió de zones de posta, amb mallat cinegètic, per evitar la depredació de nius. S’ha fet un
estudi de la incidència del incendi forestal del mes d’agost
a l’Albera sobre la població de tortuga mediterrània, el
resultats dels quals han estat exposats al les Jornades Herpetològiques Catalanes i publicats en el butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia.
Tortuga d’estany
Amb tècniques de radioseguiment s’ha estudiat l’adaptació
i mobilitat dels exemplars alliberats als estanys de Can
Morgat, dins el marc del projecte Life Banyoles. Els resultats han estat presentats a les Jornades Herpetològiques
Catalanes.
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LA LLAR D’INFANTS TÉ FUTUR
Equip Educatiu

Classe P1.

Tutora: Joana.
Nens: David - Èrika - Ia - Laura - Mar - Pau - Paula - Pol

Classe P0.

Tutora: Valle.
Nens: Adriana - Agata - Aina - Anna Marina - Kim Maitena - Pol

EL LLISTAT D’ESPERA INDICA QUE TENIM FUTUR
El balanç de la nostra llar d’infants durant el curs escolar
2011/2012 ha estat molt positiu, ja que hem tingut totes
les places cobertes. Tot i la crisi econòmica ens podem
permetre el luxe de dir que tenim llista d’espera.
Tots sabem que la mainada ens transmeten alegries i optimisme. Des de la llar hem aprofitat aquestes emocions
Classe P2.
per a dur a terme el nostre projecte curricular que ha
Tutora: Cate.
estat molt variat i complet.
Nens: Abril E - Abril O - Biel - Denís - Èric - Índia - Ismael Judit
Hem tingut en compte la importància que té celebrar les
- Júlia - Lluna - Maëva - Neo - Oscar - Sara - Timeo
nostres festes populars i que no caiguin en l’oblit. A més
a més, l’eix transversal d’aquest curs ha estat la diversitat cultural. Cada mes introduïem cultures de diferents països.
Sobretot hem tingut en compte la procedència de cada nen de la llar. La nostre finalitat va ser la de inculcar als nens
que, indiferentment del color, posició social o precedència, tots som iguals.
Les activitats consistien en elaborar la indumentària típica de cada país, ensenyàvem fotos, bits, instruments musicals,
balls folklòrics típics, menjars, etc.
Ha estat tot un èxit perquè hem gaudit cada moment. Fins i tot, les famílies s’han vist involucrades de ple en aquest
projecte.
Com de costum, tota la decoració i indumentària s’ha elaborat amb material de reciclatge, ja que per a les educadores
és molt important que els nens es conscienciïn que s’ha d’aprofitar tot. I també, d’aquesta manera, ajudem a potenciar
la seva creativitat.
Com a punt i final, pares, mares i educadores estem organitzant el festival de fi de curs amb una bonica festa on cada
nen portarà la indumentària i el plat típic del país que representarà. Les cultures són les següents: catalana, andalusa,
mexicana, índia, russa, àrab i romanesa.
Amb la mateixa il·lusió volem començar el nostre proper curs, ple de nens i de projectes.
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PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA
L’A.M.P.A. Joaquim Gifre
Ens adrecem a tots vosaltres per presentar-nos no només com a la nova Junta de l’Associació de Mares i Pares de l’escola
de Garriguella, sinó també per a fer-vos partíceps del projecte que desitgem que ens acompanyi en aquesta nova etapa.
Volem fer el camí de la mà d’una filosofia basada en la participació, la cooperació, el treball en equip, la il·lusió i l’esforç
constants. Entenem que sense l’agrupació d’idees, suggeriments i l’intercanvi d’opinions seria impensable assolir reptes dels
tot necessaris pels nostres fills.
La Junta és senzillament un instrument. L’òrgan que recull un bon grapat d’inquietuds i també preocupacions, sovint compartides per una majoria. Però també vol consolidar-se com el veritable pont entre les famílies i els educadors, el nexe que permeti
que els nostres fills trobin també fora de l’escola uns valors i una font de lleure que fomenti la convivència i la diversitat.
En temps de retallades, apostem pel SÍ a l’avenç. Passet a passet, però sense fre. No depèn només de les administracions o
les normes aquesta aventura. Depèn de totes i tots nosaltres.
La implicació dels pares entenem que és fonamental. Només així els nens i nenes copsaran la idea de que “entre tots, és més
fàcil i divertit”. Tots som responsables del seu aprenentatge i assumint un rol actiu farem possible que aquest sigui el projecte
de TOTS.
Us animem a participar en les activitats, com a col·laboradors o visitants, dient la vostra o fent arribar els vostres dubtes, …
Apropant-vos sempre que ho desitgeu. Aquest serà el nostre valor afegit. El d’una escola rural que disposa dels recursos
més preuats: una comunitat de pares i mares, nens/es, educadors/es amb un fil conductor comú: fer-nos grans amb l’acció!
No voldríem deixar de banda els agraiments més sincers a totes les AMPA que ens precedeixen atès que som conscients
que sense tots i cadascún dels seus membres, no ens trobaríem on som ara. Ni tampoc oblidar-nos de les diverses persones
i entitats que han col·laborat, i encara ho fan, de manera del tot altruïsta també, en tota mena d’activitats. A tots vosaltres,
GRÀCIES.
Obrim les portes i finestres. No posem fronteres ni límits. AMPAneu-vos. Pels nanos, s’ho val!

Una estada inoblidable.
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GESTIONAR LA MANCA DE RECURSOS
AMB EL MILLOR ÀNIM
Jordi Cegarra
Director de l’escola Joaquim Gifre
Fa uns quants anys, treballant en una altra escola, vam establir un cert agermanament amb una escola del Senegal. Nosaltres els enviàvem material escolar senzill i ells ens contestaven amb fotos. A les imatges podíem veure un grup de nens
de diferents edats, aixoplugats per unes canyes, i uns bancs i taules de diferent mida i color en un estat deplorable. Tot i
així, em mig de la seva penúria de mitjans, els seus missatges eren alegres i se sentien feliços de millorar un xic el seu dia
a dia a l’escola gràcies als llapis i retoladors que els enviàvem.
El desastre econòmic que ens ha caigut a sobre comporta una pluja de pedres en tots els aspectes. Ha pujat la manca de
treball i moltes famílies no poden fer-se càrrec de les necessitats bàsiques. S’ha empitjorat l’atenció social, especialment la
mèdica i això ens comporta més dificultats en el tema de la salut. I es planteja una reducció dràstica de recursos a l’escola
per al curs vinent.
Tot això va acompanyat d’un cert xantatge emocional: no et queixis, perquè el veí està pitjor. És a dir, no t’atreveixis a
reivindicar res per les escoles o els mestres, perquè hi ha cinc milions d’aturats. No facis una vaga com a protesta perquè
encara perjudiques més a les famílies, que ja tenen prou amb el que tenen.
Tots sabem comptar dos més dos, i preveiem que una escola amb menys mestres per alumne, amb menys substituts en cas
de malaltia, i amb menys recursos per a funcionar, difícilment podrà donar millor qualitat educativa. Però els nostres caps
ens proposen fer el miracle dels pans i els peixos i amb aquesta perspectiva asseguren que l’educació a Catalunya millorarà.
L’ideari de moltes escoles, que ve dels anys 70, diu que l’escola és catalana, laica, plural, de qualitat i democràtica. La
catalanitat està en qüestió pel Tribunal Constitucional. La laïcitat pel concordat Església-Estat que ens obliga a fer religió.
La pluralitat està fora de discussió, perquè ens hem convertit en una societat plural, pesi a qui pesi. I la qualitat dependrà
de l’impacte de les mesures que vèiem abans.
I ens queda la democràtica: una escola única per a tothom, que garanteixi la igualtat d’oportunitats per arribar al coneixement. Veient cap on anem, que cadascú tregui les seves conclusions.
Bé. Cal anar acabant l’article, que, és evident, que ha quedat molt apocalíptic.
Hi ha un vell aforisme entre els mestres que diu que els nens aprenen malgrat els mestres. Podríem dir que els nens aprendran
malgrat aquest escenari i, recordant l’escola del Senegal, gestionarem la nostra manca de recursos amb el millor ànim.
I uns i altres, lluitarem no només per millorar les condicions de l’escola, sinó perquè no tinguem cinc milions de parats i per
un model social més equitatiu i més just.
Suposo que és això el que hem d’ensenyar als vostres fills.

L’oli de Garriguella,
vine a viure’l !!
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UN NOU CONSELL RECTOR DAVANT
D’UNA NOVA ETAPA
El Consell Rector de la Cooperativa de Garriguella
Aviat farà un any que uns canvis certament importants varen fer-nos emprendre un camí que si bé tenia les seves
arrels prou fermes a la nostra terra i de la mà dels nostres cooperativistes de sempre, els qui la treballen amb
entusiasme, constància i molt esforç. El que volem tots és reforçar el projecte que entre tots hem anat teixint des
de fa dècades i veure com el dia a dia de tantes persones dóna els seus fruits.
Un equip renovat, una Junta que entra amb la força que es requereix en un temps de crisi i difícils per tothom,
afavoreixi un sentiment de pertinença a aquesta comunitat de socis, i al mateix temps ens dota d’una bona dosi
de motivacions que empenyen cap a la bona direcció, la qual entre totes i tots creiem que pot ser la més correcta
i propera.
La Cooperativa creix i en moments difícils com els actuals, res és fàcil i des d’aquí ens en ressentim de les dificultats que pot arribar a suposar haver de fer més, fer-ho el milor possible, però amb menys recursos. Ara bé,
amb l’experiència i sobretot, la comunicació constant, així com la informació i perquè no dir-ho, la il·lusió, ho
veiem possible. I per aquesta raó us demanem que ens transmeteu la vostra confiança i que ben aviat poguem
veure, amb certa perspectiva, que estem ben encaminats.
Els joves, fills de socis fundadors, ens pertoca agafar el brau per les banyes. En una època en la qual semblava
que les activitats agràries donaven una passa enrere, nosaltres la volem donar endavant, en un sector pel qual
creiem que val molt la pena seguir lluitant. És quelcom que coexisteix amb el poble i el medi natural del nostre
entorn, amb el qual ens sentim fortament identificats. Com diríem alguns de nosaltres “ho faig per convicció i
perquè algú altre m’ho va saber transmetre amb la passió que ell/a ho va viure”. Només així pot ser que un
altre dia hi veiem els nostres fills, orgullosos també de tenir entre mans una missió important, fruit d’una feina
ben feta i compartida per un bon grapat de famílies de Garriguella i rodalies.
No cal que ens fem ressó, novament, dels molts reconeixements que han rebut els nostres vins al llarg del temps.
Tots estem convençuts de que hem assolit un bon producte i un prestigi reconegut arreu. Tanmateix també tenim
clar que podem anar més enllà, perquè a banda de la matèria primera d’una excel·lent qualitat i el coneixement
del mètode per aconseguir-lo, calen noves idees, més i millors sistemes per fer-lo arribar arreu on encara no es
coneix.
Tampoc volem deixar passar aquesta oportunitat sense haver agraït als professionals externs la feina feta. Des
dels qui han confiat amb nosaltres quan han cregut que seria òptim col·laborar amb la Cooperativa puntualment
o més constant, fins els qui ens han ofert els seus serveis a nivell d’elaboració, etiquetatge, control, disseny,
seguiment, avaluació o les tantes persones del poble que han ajudat de manera desinteressada, pensant en el
bé comú.
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EL RELLEU DE LA PRESIDÈNCIA
La Junta del Casal de la Gent Gran
Un altre any, ens presentem en aquesta finestra oberta per a tots els garriguellencs, amb els ànims ben alts, per desitjar-vos
una gran festa major d´estiu de Sant Bernat.
Com ja sabeu, la fins fa molt poc presidenta, Enriqueta Ferrerfàbrega, per motius personals de salut i per prendre’s un descans ben merescut, ha deixat el càrrec.
Li agraïm la seva plena dedicació en el manteniment del casal i dels seus membres, que amb tant encert i constància ha sabut
dur a terme.
Per tal doncs de renovar les places vacants de la junta, presidència i un vocal (baixa de la Carmina Rogé), es va donar un
termini de vuit dies per presentar les candidatures.
S´han presentat dues persones: la Carme Saget Bosch i en Josep Juan Rovira. Com que cap d´ells es veu en cor d´assumir la
presidència, la junta per unanimitat ha decidit demanar a en Pere Guitart Rispau d´assumir la presidència, proposta que en
Pere ha acceptat fins la propera assemblea de l´any vinent.
Aprofitem també l´ocasió per donar les gràcies al Sr. Paul André Bergeron per la seva aportació económica desinteressada,
com agraïment per la bona disposició i ajuda rebuda de la gent de garriguella quan la va menester.
Manifestem el nostre reconeixement a tots els socis del nostre casal que, de forma voluntària ens ajuden i acompanyen en les
tasques habituals de preparació, recollida i endreça de les celebracions.
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LA GARNATXA DE CA L’ANTICÓ
Antoni Roig Castella
La Garnatxa del celler de l’Anticó de Garriguella va ser durant molts anys tot un
referent a les comarques de Girona. Malauradament, ja fa alguns anys que es va
deixar d’elaborar i amb la seva desaparició es va perdre el que era un procediment d’elaboració tradicional molt excepcional.
El procediment consistia en bullir el most de raïm, escalfant-lo amb foc directe en una caldera d’aram fins assolir la concentració necessària; aquest most
concentrat, anomenat “arrop”, es barrejava amb el most “verge” i es posava
a fermentar. La fermentació s’iniciava espontàniament i s’aturava també sola
quan el grau alcohòlic sobrepassava els 15º, sense necessitat de cap afegit
d’alcohol. El resultat era un magnífic vi dolç natural de Garnatxa.
L’elaboració requeria que el raïm de lledoner fos molt madur i per tant tingués un contingut molt elevat de sucres. La Roser Anticó Mas comenta que el
seu pare, en Narcís Anticó Compte, que va ser qui va iniciar-ne l’elaboració,
pagava un sobrepreu important als viticultors que endarrerien la collita per
tal d’aconseguir un raïm amb el grau de maduració desitjat. I recorda com
la seva mare, l’Enriqueta Mas Massaguer i el seu germà, en Lluís Anticó Mas,
es llevaven a la nit per apagar el foc de la caldera si ja era el moment just i
per tal d’evitar que es cremés el most.
La Garnatxa de l’Anticó, com era coneguda, va arribar a tenir un gran renom
a tota la província i era molt coneguda perquè el seu sistema d’elaboració,
sense addició d’alcohol, permetia d’utilitzar-la com a vi de missa, seguint la
norma de l’església per aquest tipus de vi.
La Roser recorda com abans de la guerra civil i en els primers anys posteriors,
es facturaven els barrils de Garnatxa a l’estació de Vilajuïga amb destinació
a nombroses parròquies: Girona, Figueres, La Bisbal, Celrà, Vulpellac,... i un
llarg etcètera. El seu oncle, què era capella, Mn. Salvador Anticó Compte,
va facilitar-ne el coneixement i la difusió entre els clergues de la província.
Ja desaparegut amb només 52 anys, en Narcís Anticó, va ser el seu fill, en
Lluís, qui va continuar elaborant-la. En aquesta època i essent cada vegada
més difícil de disposar de prou raïm amb una maduració extrema, es va
aconseguir l’autorització del bisbat, gràcies a les gestions de Mn. Francisco,
aleshores capellà de Garriguella, per addicionar-li al most una petita quantitat d’alcohol de vi quan les condicions de l’any ho requerissin.
Els darrers anys, ja mort en Lluís, van ser els familiars i socis de la S.A.T.
Mare de Déu del Camp, els qui van continuar la tradició fins a la dissolució
de la S.A.T. i el tancament del celler.
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POEMES
Cèlia Garbí
EVIDÈNCIA

DISTÀNCIA

Amor, et vaig dir
sense tu no entenc la vida:
visc, sí, però sense esma,
la nit envaeix l’albada,
no surt el sol al matí
sinó veig la teva mirada.

En la distància
et sento a prop,
et sento dins,
et sento meu.

És massa tard, digueres,
em parles d’històries acabades,
els meus ulls ara s’endinsen
en una altra matinada,
el nostre amor és aigua passada
s’ha exhaurit el nostre temps,
la vida no té reculada
mai més tornarem a vibrar
en una cambra estelada.
Ens mirarem un instant
amb els ulls plens d’aigua clara
aquest fou el darrer adéu
que segellat amb recances
clogué les portes del temps
amb forrellats de paraules.

Plena estic de tu
i en tal mesura,
que l’estar sense tu
ja no em separa
de l’amor que en mi
per tu perdura.
Crema la flama de l’amor,
en l’espai dansa,
com ho fa el meu cor
quan tu m’abraces
i no he conegut mai
tanta enyorança
que fes créixer l’amor
en la distància.

ORATGE
COMPROMÍS
No trobaràs en mi la calma
ni el repòs, amor,
ni el mai ni el sempre,
però sí l’avui i l’ara,
el risc de viure la vida
com la darrera diada.
T’entregaré tot l’amor
en cada matinada,
no defallirà el desig
ni la passió d’estimar-te,
no et deixaran
els meus braços
en la lluita quotidiana.
Renovarem cada vespre
la promesa d’estimar-nos
i quan el dubte o la por
ens enterboleixin l’ànima
només mirant-nos els ulls
renaixerà l’esperança
i tornarem a refer el món
fonent-nos en una abraçada.
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I t’ensenyaré les platges,
les roques, les barques,
les onades dolces
i les nits de calma.
Veuràs les boires grises,
veuràs el roig de l’alba,
caminaràs per dreceres
per marges, per muntanyes,
t’espinaràs en garrigues,
et banyaràs en cales.
Jo seré l’aigua dolça
o bé la mar salada,
també la tendra carícia
del sol de la tarda.
Els meus petons
com la rosada,
lliscaran suaus
damunt ta pell glaçada.
I tu, t’estremiràs
en una llambregada
d’amor.
I just llavors,
en aquell instant,
em sentiré estimada.
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POEMES
David Arnau
A GARRIGUELLA, FENT ROTLLANA
Ja venen, s’apropen
les dades de goig
que encisen el poble,
que el fan venir boig.
Ja venen munades
al cim d’un estel
tirat per mainada
vestida de cel.
Problemes i angoixes
s’obliden de cop:
són les festes nostres
el millor xarop.
Corrents d’alegria
recorren la gent;
les cares canvien,
tothom és content.
Del poble, els seus avis
s’espolsen els anys,
agafen nous ànims,
compleixen afanys.

CAMÍ DE LA GLÒRIA
Plora,
perquè mentre hi hagi una llàgrima
hi haurà salvació.
Riu,
perquè mentre hi hagi un sonriure
hi haurà esperança.
Pensa,
perquè mentre hi hagi un pensament
hi haurà vida.
Canta,
perquè mentre hi hagi una cançó
hi haurà un sentiment.
Pero, sobre tot,
estima,
perquè mentre hi hagi un amor
lluiran les estrelles.

Els homes dançaires,
exalcen llur vi,
i, amb el porró enlaire,
preparen camí.
Les dones llueixen
els més bons vestits.
recerquen parelles
i ballen de nits.
Per fi, la quitxalla
emplena amb colors
la vida, i, quan balla,
les pedres són flors.
Per aixó a Garriguella
amem la sardana:
la vila és més bella
quan tots fem rotllana.
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ENTRE LA CULTURA POPULAR I LES
PROPOSTES ARRISCADES
Jordi Sanvicens

Responsable de la Sala Sindicat
Aquest vol ser un article d’agraïment a tots els garrigallencs i garrigallenques i un repàs de la trajectòria del
Sindicat des de la seva reobertura.
Al mes de setembre es va iniciar una restauració que va
durar tres mesos, es va repintar, es van instal·lar panells
acústics, equips de llum i so professionals i es va decorar
perquè aquest espai emblemàtic i amb tant d’encant tornés
a lluir. Un espai d’aquestes característiques no podia romandre tancat i sense que les persones en poguéssim gaudir.
Tot això impulsat des de una entitat privada però amb uns
objectius socials molt clars. L’objectiu del projecte és oferir
una programació amb un punt d’equilibri entre la cultura
popular i les propostes més arriscades i avantguardistes.
El 10 de desembre vàrem obrir amb el derbi Barça -Madrid, concert i exposició. Des del mes de desembre han
passat per la sala més de 50 grups comarcals, autonòmics
estatals i internacionals, noms coneguts com els IX!, Shuarma (ex cantant de los Elefantes), Joan Masdéu (Wiskyn’s)...
Poc a poc aquests concerts ens han anat fent sortir als mitjans amb el nom del poble sempre associat, encara que
a vegades amb algunes equivocacions com Garrigoles o
Garrigüela.
Durant la Fira del Brunyol d’enguany vàrem col·laborar
organitzant una rua/concert de la Orquestra Fireluche
i decorant la sala amb les plantes i flors gràcies a la
col·laboració-de tots els vivers del poble
Més enllà dels concerts i amb la música com a base obrim
la sala a totes les variants de la cultura, exposicions, teatre i actuacions, estem oberts a qualsevol tipus de proposta, ja n’hem rebut més d’una de la gent del poble i
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tot i que encara no les hem dut a terme no ho descartem,
sobretot ara que ve l’estiu i obrirem gairebé cada dia, hi
haurà temps per tot!
També oferim el servei de lloguer de la sala per esdeveniments i celebracions familiars, empresarials o de
col·lectius i comunitats.
Tot hi que la nostra mitjana d’edat del públic avarca dels
20 als 50 anys hi ha agut dies que hem tingut un ambient
totalment familiar, nets, pares, avis... com ara amb els
partits del Barça, la fira del Brunyol...
Durant la Fira d’enguany, vàrem col·laborar organitzant
una rua/concert de la Orquestra Fireluche i decorant la
sala amb les plantes i flors gràcies a la col·laboració de
tots els vivers del poble.
Últimament hem realitzat el Parranda Fest on han actuat
tres grups de rumba de la comarca i on fins hi tot han
creat una videoclip d’una cançó amb el crit de “Vine a
Garriguella a rumbejar!” amb tan sols dues setmanes el
vídeo va estar vist més de 1000 vegades a través de la
xarxa. Aquest dia va haver-hi molta més afluència de
gent de la que ens esperàvem i molts veïns varen patir el
soroll de la gent que estava pel carrer fent xivarri, des-de
aquí volem demanar mil disculpes, es molt difícil controlar
la gent un cop a sortit de la sala. Difícilment es tornarà a
repetir un esdeveniment tant multitudinari.
Aprofitem aquesta publicació per fer-vos una crida, amics,
si teniu fotos de l’interior de la sala a la Fira del Brunyol o
bé d’altres esdeveniments i dècades passades feu-nos-les
arribar. Ens agradaria molt poder fer un dia una exposició
de fotos totes relacionades amb la memòria de la sala.

Programa de la Festa Major 2012
DIJOUS

16
AGOST
DIVENDRES

17
AGOST

21:30 h Teatre: EXPERIMENTS TEATRALS EMPORDANESOS
		 Obra: Monòlegs de Dario Fo i Franca Rame
		

17:30
20:30
21:00
24:00

h
h
h
h

		

DISSABTE

18
AGOST

(Sala Polivalent)

Cercavila amb la BATUKADA DE FIGUERES
Presentació de totes les categories del CE GARRIGUELLA
Partit entre el CE GARRIGUELLA i UE MARCA DE L’HAM
DISCO MÒBIL VIV!!! FESTA JOVE!!!
(Camp de futbol)

10:00 h Exposició de Fotografies de LLUÍS CUELLAR
		 Tema: Imatges de la Segarra
		

10:30 h
		

(Sala Sabater Furtià)

GIMCANA INFANTIL
(Pista de les Escoles)

		 CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
		

17:00 h
		

19:00 h
		

23:00 h
		

DIUMENGE

19
AGOST

Tot el dia
10:00 h

(Sala Polivalent)

FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA
(Pista Nova)

SARDANES amb la COBLA OSONA
(Plaça de Baix a Garriguella)

BALL DE NIT amb el conjunt LA GRAMOLA
(Pista de les Escoles)

INFLABLES
IV CURSA DE FESTA MAJOR

		

Fins a 6 anys: 200 m. a peu

		

De 6 a 12 anys: 500 m. a peu

		

A partir de 12 anys: 3 km. a peu o en bicicleta

		

(inscripcions mitja hora abans de les curses)

		 seguidament XOCOLATADA POPULAR
11:30 h MARATÓ AERÒBIC a càrrec de la Marta Juan
		 SEMI-FINAL i FINAL DEL CAMPIONAT DE FUTBOLÍ
		

(tots els actes del matí als arbres de la Cooperativa)

12:30 h
		
		
20:00 h
		

OFICI SOLEMNE (Església)
seguidament, a la Plaça de l’Església
SARDANES amb la ORQUESTRA COSTA BRAVA
CONCERT i BALL DE FI DE FESTA amb la
ORQUESTRA COSTA BRAVA

		

(Pista de les Escoles)
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POESIA CATALANA DELS SEGLES XIX i XX
Quim Llauger
Aquest espectacle va nèixer d’un afany de voler fer sentir el llegat riquíssim de la lírica catalana. Inicialment fou
concebut per representar-se al casal Jaume I de Perpinyà
a l’octubre del 2011. Vist l’engrescament que suscità la
proposta vàrem pensar de fer-lo a diferents llocs de l’Alt
Empordà (Figueres, Vilajuïga).
L’actuació a Garriguella fou d’alguna manera el comiat
de l’espectacle; comiat que espera ser retorn en properes
propostes.
Els criteris de selecció poètica foren dos; per una banda
que fossin poetes ja morts, i per l’altra que els rap-sodes
triessin, tant com fos possible, aquells poemes que creguessin podien fer seus. La meva feina va ser: coordinar
l’espectacle, triar algun poema “emblemàtic” que jo pensava havia de sortir en el recull, i buscar un embolcall
perquè l’espectacle no fos massa monòton ni feixuc. Això
darrer es va mirar d’aconseguir amb la introducció de
l’element musical; en aquest cas de l’arpista Maria Gi-

bert i d’una petita referència visual al món poètic de cada
poema amb l’ús de transparències. Per donar-li un final
festiu cantàrem la cançó “És ara amics, és ara “ de Jaume
Arnella i Joan Sales.
Els poetes recitats foren: Carles Riba, Salvador Espriu,
Clementina Arderiu, Vicent A. Estellés, Anicet de Pagès,
Josep Ma. de Segarra , Josep Palau i Fabre, Joan Brossa, Carme Guasch, Gabriel Ferrater, Joan Oliver (Pere
Quart), Jordi Pere Cerdà, Joan Maragall, Joan SalvatPapasseït, Miquel Costa i Llobera i Miquel Martí i Pol.
Participaren com a rapsodes: Càndid Miró, Gerard Carrión, Antonio Tudela, Josep Ma. Cortada, Magda Bosch,
Marga Cuéllar, Felip Joana, Rosa Ma. Abella i Quim Llauger.
Agraeixo les facilitats donades per en Cebrià i l’Ajuntament de Garriguella.
Ah!; i tanmateix, sense tu Felip, això no hagués estat, ni
de bon tros, tan suculent.
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EL COMTE HUG D’EMPÚRIES AL CINEMA
Jaume Simon

President dels Amics del Castell de Quermançó i Comtat d’Empúries
Productor-Director de Simonet i la Rovirada 1811
Des del passat mes de gener de 2012 que s’han començat
els primers rodatges d’un llargmetratge que té de protagonista el Comte Hug d’Empúries. Les primeres escenes
es van rodar al Castell de Requesens, i posteriorment han
continuat a la Cànonica de Santa Maria de Vilabertran,
al Monestir de Sant Quirze de Colera, al Monestir de Sant
Pere de Rodes, al Monestir del Sant Sepulcre de Palera
(Beuda), al Claustre de la Mercè, la Basílica de Santa
Maria i la Cúria-Presó de Castelló d’Empúries, al Castell
de Sant Ferran de Figueres, a la casa Llaudes de Besalú,
al Monestir de Sant Daniel de Girona, i properament al
Castell de Quermançó, a Cal Arrufat de Taravaus, Sant
Silvestre de Llançà i Sant Llorenç de la Muga.
Després de tres anys consecutius realitzant curtmetratges-documentals històrics basats en la guerra del francès
i el Castell de Sant Ferran de Figueres com a protagonistes (en “Simonet el terror dels francesos” en el 2009, “Els
últims dies d’Àlvarez de Castro” el 2010 i “La Rovirada
de 1811” el 2011, desde l’Associació d’Amics del Castell de Quermançó de Vilajuïga i Comtat d’Empúries, ens
proposem realitzar el nostre primer llargmetratge històric.
Com que aquest any 2012 es complirà el 800 aniversari
d’una gesta que va portar els nostres nobles i cavallers,
amb el Comte d’Empúries al capdavant, a participar
en la batalla de Las Navas de Tolosa el 16 de juliol de
1212, varem pensar que seria una bona idea la producció d’una pel.lícula sobre aquests fets històrics, amb el
títol de “1212 L’Any de la Croada”. L’estrena s’ha

previst que és faci per la cloenda del XXII Festival Terra
de Trobadors de Castelló d’Empúries, el diumenge 9 de
setembre de 2012 a les 21 hores a la Sala Polivalent. La
presentació de l’estrena, anirà acompanyada d’un espectacle medieval per part de la companya Excalibur Teatre.
Aquesta és la sinopsi de la història:
A principi del S. XIII el rei de Castella Alfons VIII va decidir
demanar ajuda a Roma i als altres reis de la península.
El rei Pere va convocar els nobles catalans i amb un important exèrcit van marxar cap a Toledo, on es van juntar
amb forces del rei Sanç de Navarra, croats estrangers i
monjos guerrers de les quatre ordres militars. El 16 de
juliol de 1212, a Sierra Morena es va produir la batalla
de Las Navas de Tolosa.
La preparació per a la batalla es centra a l’Empordà, al
voltant del comte Hug d’Empúries i la resta de personatges històrics: com la comtessa Maria, el jove comte Ponç
Hug, el cavaller templer Dalmau de Creixell, l’abat de
Sant Pere de Rodes, el vescomte Jofre de Peralada i l’Arnald Estruch de Llers.
Més informació al blog del projecte:
http://1212lapelicula.blogspot.com/
Presentació del tràiler el 2 de juny de 2012 al Monestir de
Sant Quirze de Colera (Rabós):
http://www.codetickets.com/home/ficha-evento.
php?id=17793#.T6Kd1w3epYg.gmail

EXCAVACIONS

JORDI LLOVET POUS

C/ Carmanzó, s/n
17493 VILAJUÏGA
Tel. 686 403 777
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COSES QUE FAN PENSAR
Jordi Juan Buscà
En el món accelerat que vivim, es fàcil trobar-ho tot fet per
no haver-nos d’aturar a pensar i així no perdre el temps,
però hi ha coses que ningú pot fer per nosaltres, com escollir el camí que volem seguir, o la nostra llibertat i la capacitat de pensar.
Els companys de camí de la meva generació vàrem aprendre un eslògan a l’escola que deia que “pensar fa ser tonto”. Els de les generacions més modernes, estan absorts
amb tanta tecnologia, que la majoria ni tenen temps de
pensar sobre el sentit de la vida.
Que serveixin aquestes paraules que venen a continuació
per incitar-nos a practicar aquesta facultat tan antiga i única de l’espècie humana.
Cites del poeta indi R. Tagore
- El temps és la riquesa del canvi, però el rellotge, amb la
seva paròdia, fa el canvi sense riquesa.
- Tens feina o no en tens. El mal comença quan has de dir:
“Hauré de fer alguna cosa”.
- Al cel, hi tinc les meves estrelles. Però tinc a casa la meva
llàntia sense encendre.
- Si tanques la porta a tots els errors, deixaràs a fora la
veritat.
- Llegim malament el món, i després diem que ens enganya.
- Aquell qui desitja fer el bé truca a la porta, aquell qui
estima, la troba oberta.
-Si plores per perdre el sol, les llàgrimes no et deixaran
veure les estrelles.
- Jo deixo als qui estimo les petites coses; les coses grans
són per a tothom.
- El millor no ve sol. Ve amb la companyia de tot.
Cites de la mare Teresa de Calcuta:
La vida és una oportunitat, aprofita-la. La vida és bellesa,
admira-la. La vida és un somni, converteix-lo en realitat.
La vida és un desafiament, afronta’l. La vida és preciosa,
cuida-la.
La vida és riquesa, conserva-la. La vida és amor, gaudeix
d’ell. La vida és promesa, omple-la de significat.
La vida és tristesa, supera-la. La vida es un combat,
accepta’l. La vida és una aventura, atreveix-te. La vida és
felicitat, mereix-la.
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Cites de Jesucrist:
- Ningú que, tenint posada la mà a l’arada, miri enrera, no
és bo per al Regne de Déu.
- Cap criat no pot servir dos senyors; perquè, o estimarà
l’un i no l’altre, o bé farà cas de l’un i no de l’altre. No
podeu servir Déu i el diner.
- Si vosaltres persevereu en la meva paraula, sereu de debò
els meus deixebles, i coneixereu la veritat, i la veritat us farà
lliures.
Vivim en un món ric en idees i pensaments, fruit d’una
herència cultural i religiosa que ens convida a pensar, és
bo aturar-se i baixar del tren ràpid de la vida actual de tant
en tant per fer-ho.
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LECTORS DE NIT JA TÉ BLOG
http://lectorsdenit.blogspot.com
Marga Cuellar i Imma Quintana
Des del mes d’abril passat els Lectors de nit a Garriguella,
la tertúlia literària que fem regularment a la Biblioteca de
Garriguella, ja té el seu propi blog. Aquesta iniciativa va
sorgir en veure la necessitat que entre tertúlia i tertúlia es
mantingués viu el contacte entre nosaltres. Es tractava que
els Lectors de nit no estiguéssim desconnectats i sense dirnos res les setmanes que passen entre llibre i llibre. El blog
ens permetia pensar en un espai virtual des del qual poder
allargar i matitzar la tertúlia, més enllà de la sessió pròpiament dita i obrir-nos a d’altres activitats.
Val a dir que aquesta idea inicial s’ha vist superada i enriquida quan ens hi hem posat. En primer lloc perquè el blog
serveix per comunicar-nos i compartir les impressions de
les lectures que fem cada mes i, d’aquesta manera, ens fem
més conscients del procés lector i aprenem a llegir millor. En
segon lloc, el blog constitueix un espai comú on compartir
moltes altres coses: recomanacions de novel.la, de poesia,
d’exposicions, de pel.lícules, de fotografíes o de videos. Totes
les recomanacions van acompanyades d’un comentari que
explica les raons per les quals fem aquests suggeriments. En
tercer lloc, el blog conté tres seccions particularment interessants: Mirada àmplia, Apunts teòrics i Espai debat.
La secció Mirada àmplia inclou aquells comentaris que fan referència a temes que estan relacionats d’alguna manera amb
les lectures que fem, o amb allò que ens suggereixen. En ella
hi trobem escrits sobre el poder de la paraula, sobre la força
de la natura, sobre com mirar el món que ens envolta, etc.
Els Apunts teòrics ens ofereixen textos que tenen a veure
amb el fet de la lectura i l’escriptura, un corpus teòric que
val la pena fullejar si pretenem ser disciplinats i aprendre a

l’hora de llegir, d’opinar i d’escriure.
Espai debat és una secció que recull les dues sessions que,
de moment, s’han fet enguany a la Biblioteca de Garriguella abordant un tema d’actualitat a partir d’un text que
presenta un dels lectors. Les dues sessions fetes fins ara han
tractat sobre “Educació,humanisme i democracia” i sobre
“Crisi de civilització”.
En el blog, a més, trobareu tota la relació de lectures fetes i
de pel.lícules vistes (Cine-Club de Garriguella) des de l’any
2003. Evidentment també hi publiquem el nom de la lectura del mes, les sessions cinematogràfiques del Cine-Club i
d’altres esdeveniments interessants previstos a Garriguella.
Aquest blog no només és una eina de comunicació per als
Lectors de nit, sinó que ha nascut també amb la voluntat
d’obrir-se a d’altres persones, fins i tot al.lienes a la nostra tertúlia. L’unic requisit és que la col.laboració segueixi les pautes
assenyalades a les nostres seccions, que la persona que vulgui
dir alguna cosa trobi el lloc on fer-ho entre nosaltres.
El blog neix, també, amb la vocació de ser un reclam per a
futurs Lectors de nit. Pensem que pot ser una bona eina per
engrescar a d’altres persones a les quals agradi la lectura
i tiniguin ganes de compartir els seus recorreguts com a
lectors, les seves opinions sobre les novel·les i el seu amor
pels textos literaris.
Us animem a visitar aquest nou espai de tertúlia literària i
informació cultural de Garriguella i a participar-ne activament. Feu-vos vostre aquest espai plural i divers, endinseuvos en les seves seccions i pàgines, apunteu-vos a les tertúlies i engreixeu amb les vostres aportacions els Lectors de
Nit a Garriguella. Us hi esperem!
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ELEMENTS PER A LA HISTÒRIA RECENT
DE GARRIGUELLA
EL METGE, LA FARMACÈUTICA, LA INFERMERA , LA FARMÀCIA , EL CONSULTORI
Lluís Martínez Via
Metge de Garriguella

Fins el 1978, Garriguella no havia tingut metge adscrit de
manera permanent. La plaça de metge titular del partit mèdic de Garriguella i Vilamaniscle, vacant , estava acumulada a Vilajuïga i només de manera temporal i curta, anava
disposant de metge propi. En aquells moments un metge valencià que feia el servei militar a Sant Climent n’era el titular
provisional i a finals de febrer d’aquell mateix any, marxà.
L’u de març del 1978 vaig arribar a Garriguella i vaig prendre possessió de la plaça de manera provisional (el 1983 vaig
guanyar-ne l’oposició). L’Alcalde d’aleshores Benet Majó i la
resta de la Corporació ens van rebre de manera entusiàstica
i facilitaren que poguéssim disposar d’un pis al carrer Gran,
propietat d’en Narcís Batllori, qui també va facilitar-ho. El que
havia de ser només una etapa curta de la meva activitat professional, la de metge titular, s’ha allargat ja, per més de 34
anys de manera ininterrompuda. Hi va influir sens dubte quan
un any després i amb motiu de les primeres eleccions democràtiques del 1979, un grup de veïns em van demanar que
encapçalés una candidatura, aquesta guanyés les eleccions
per gran majoria (6 regidors de 7). El coincidir ser l’Alcalde
amb la feina de metge va ajudar a les millores tant de la consulta com de la recuperació de la farmàcia.
El 1978, la consulta mèdica es feia als baixos de l’edifici del
carrer Joc de la Pilota (l’actual espai Sabater Furtià). El dalt,
desocupat, era reservat oficialment a la vivenda del metge,
però no ho era realment doncs no reunia unes condicions
d’habitabilitat mínimament acceptables. Tot va seguir així
fins que, passats uns dos anys, vaig rebre la visita d’una
farmacèutica jove, la Ma. del Mar Prieto, que em va proposar recuperar la farmàcia si l’Ajuntament li trobava un local,
comprometent-se a viure al poble. Val a dir que aleshores la
farmàcia estava adscrita a la del Port de la Selva mentre que
de la recollida de receptes i del repartiment de les medecines
se’n cuidava desinteressadament i voluntariosa en Pau Vila,
hereu de l’antiga (i magnífica) farmàcia Casellas de la Plaça
de Noves, tancada des de feia anys.
Amb aquest nou plantejament , no disposant l’Ajuntament
de fons i conscient que no podíem perdre l’oportunitat de
tenir farmàcia pròpia, vam acudir al Vedat de cacera que
va fer-se càrrec de les obres d’adequació del local del carrer Joc de la Pilota, tant de la farmàcia a baix com de la
consulta a dalt. L’inconvenient va ser el de l’escala, que no
només era una càrrega per a la gent gran, sinó que posteriorment va impedir que el Departament de Salut atorgués
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subvencions pel consultori local (‘no invertirem ajudes si no
es soluciona la barrera arquitectònica de l’escala’). Com
a curiositat, la fórmula utilitzada per a deixar els baixos a
l’activitat de farmàcia va ser la de lloguer, amb una quota
d’una pesseta a l’any. Era evident doncs, l’interès municipal per a tenir farmàcia al poble. Posteriorment se’n produí
el traspàs a l’actual farmacèutica Anna Aubert, mantenint
l’activitat en aquell espai fins el 2006 que va fer una nova i
moderna farmàcia on està ara, al carrer Gran.
Mentrestant es va aconseguir la plaça d’infermeria, però corrent un risc important(*). L’octubre del 1988 va fer-se’n càrrec la M. Àngels Pòrtulas i el 1995 va ser la Tei Marsillach
qui la va substituir, fins l’actualitat.
I el consultori també va marxar-ne. La gestació, espai, plànols, permisos, van prendre forma el 1998, en una nova
etapa com a regidor de sanitat i que l’Alcalde Lopez de Pablo va recollir amb la millor disposició. Però tot va trigar
encara, no essent fins el 2005 quan per fi es van inaugurar les actuals instal·lacions. Aquest consultori ha estat un
dels primers a modernitzar-se dels de propietat municipal a
l’àrea bàsica, diferentment del de Peralada (de nova planta
el 2003) o el de Vilajuïga (inaugurat el 2009), que no són
de propietat municipal sinó del Catsalut.
Si bé queda ‘allunyat’ (encara ho diu algú), el fet és que
les seves instal·lacions són motiu d’orgull pel poble i fan
que la feina dels professionals sigui millor i més completa.
En aquest sentit cal agrair als diferents ajuntaments (actual
i anteriors) els esforços per dotar-lo de mitjans moderns i
molt útils pel servei al poble: adsl, ordinadors, espiròmetre,
electrocardiògraf, desfibril·lador, autoclau, doppler, etc., etc.
Finalment, afegir que amb la recent remodelació i destí de
l’antic consultori/farmàcia a espai cultural, es dóna compliment a la voluntat del Sr. Sabater Furtià que n’havia fet
donació al municipi ‘per a usos culturals, biblioteca, etc.
(*)la dotació per a la plaça d’infermera va ser a canvi de que el Partit
mèdic de Garriguella-Vilamaniscle es fusionés amb el d’Espolla-Rabós el
que comportà la desaparició del metge propi de Garriguella-Vilamaniscle
(‘2-declarar a extingir una de las dos plazas de médico’). Això comportava
el risc de que si el metge de Garriguella hagués marxat, el proper metge de
Garriguella podria haver estat el d’Espolla... possibilitat real que va durar
quinze anys, fins el 2003. Però no va ser així. Després d’insistir molt davant
de Sanitat, es va recuperar la plaça de metge d’Espolla-Rabós diferenciat
del de Garriguella-Vilamaniscle.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-22821
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PAISATGE: LA MÀ DE L’HOME
Francesc Oliva
Arquitecte de l’Ajuntament de Garriguella

Sovint ens imaginem el paisatge com un concepte on la natura es l’únic element vertebrador del mateix i, si bé n’és
un element essencial, n’hi ha d’altres. Només cal fixar-s’hi
atentament i situar-nos en una cota elevada del territori i
observar. Veurem les filades d’oliveres i les ordenades rengles de les vinyes, més enllà els camps de conreu i al fons,
situat al límit, la serralada i el bosc. Es evident que la mà de
l’home estructura de diverses formes el paisatge; els camps,
que han guanyat terreny als boscos i aspres, han configurat
les diferents textures, formes i colors donant lloc a un paisatge agrícola, canviant i divers en funció de l’estació.
En les nostres contrades es fàcil comprovar aquest fet, només
cal que ens situem al mirador, que es troba al peu de la
carretera que va a Peralada, tenim tota la configuració de
matisos. És un lloc privilegiat per observar el territori, val la
pena anar-hi de tant en tant tot i ésser un lloc prou conegut.
Des d’aquí tenim tot el ventall de gammes, sintonies i colors
i el paisatge es presenta majestuós i variat. L’indret mereix
una visita periòdica doncs segur que sempre hi descobrim
quelcom de diferent. Només per fer-ne quatre pinzellades,
s’observa la majestuositat de la plana Garriguellenca encerclada per la Serra de l’Albera amb les crestes de Sant Pere
de Rodes al fons i la badia de Roses més enllà; al mig la
trama de conreus, llogarets i camins. També es poden distingir els masos, les ermites i els pobles veïns amb facilitat. Al
damunt de tot, la cúpula celeste ho cobreix tot matisant amb
els seus tons els colors del paisatge.

Dins d’aquest entorn, la masia com a element central del
mas entès aquest com a extensió territorial pròpia i de convivència familiar, construcció exemplar de la nostra terra,
austera i elegant alhora. De construcció tradicional amb materials propers, pedra, fusta i terra cuita, esdevenia el centre
familiar i autosuficient on l’esforç de tots els seus components
ajudava a fer-la créixer. Avui dia tot i els canvis que el pas
del temps propicia, la masia conserva el seu caràcter i es
distingeix com a fita visual dins del paisatge de les nostres
contrades. Voldria reivindicar que cal valorar correctament
la figura de la masia i prendre cura que qualsevol intervenció ha de respectar i emfatitzar els seus valors arquitectònics
essencials.
Evidenciar també la teranyina de camins que travessen el
territori, tots ells amb el nom propi del lloc al que pertanyen
o del que condueixen. Tota aquesta trama és el resultat de
l’esforç de molts dels veïns i veïnes d’aquestes contrades i
que tant necessària és per a arribar a qualsevol indret.
Destacar que el paisatge està en constant evolució, on ara
hi ha pinedes abans hi havia vinyes i fa mes temps alzinars; cal doncs una sensibilització social al respecte de la
seva evolució i transformació per tal de preservar-ne el seus
valors més essencials. Hem d’ésser conscients de com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques
econòmiques, socials i finalment definir quin tipus de paisatge volem i com podem aconseguir-lo. Ens cal aprendre a
mirar per descobrir els petits detalls de l’entorn i assumir el
paisatge com a element integrador i alhora present de
la nostra vida quotidiana.
Recentment s’ha publicat a la premsa (El Punt Avui
15/04/2012) la intenció de declarar l’Empordà
com a reserva de la Biosfera amb l’objectiu de posar en valor els recursos naturals i culturals. L’objectiu
es declarar el paisatge com a actiu econòmic per tal
d’aconseguir que aquest jugui un paper important en
el canvi de model, superant individualismes i localismes a partir d’una idea global d’un Empordà entès
sense fronteres; ni Alt ni Baix, sinó en conjunt.
Finalment destacar el paisatge agrícola, entès com a
fruit de la transformació de la mà humana i de la
tasca constant de moltes persones que tanmateix han
col·laborat en els valors que avui fruïm.
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EL QUE ES VEU DES DE DALT D’UN CIM
Lluís Sabater Anticó
Des de dalt de la Mare de Déu del Mont (1’124 km)
es veuen 7 Bisbats (2 de francesos -Narbona i Perpinyà-Elna- i 5 de catalans –Vic, Barcelona, Girona,
La Seu d’Urgell i Solsona-), però també és interessant
saber quina extensió de terreny veiem o fins a quina
distància allarga la vista. Doncs resulta que aproximadament, es veuen 44960 km2 de terreny i fins a
120 km de distància.
El dia 7 de novembre de 2009 vaig tenir el privilegi
d’inaugurar amb la primera xerrada-conferènciacol·loqui la Nova Sala de Cultura de Garriguella,
l’Espai Cultural Sabater Furtià, amb el tema UNA
UTILITAT DE LES MATEMÀTIQUES: es pot veure tot
Catalunya des de Sant Pere de Rodes?
Aquesta xerrada me la va proposar en Juli Silva, regidor de Cultura a l’anterior legislatura de
l’Ajuntament, i també em va proposar escriure un
article per a la revista de Garriguella sobre el tema.
En aquell moment no ho vaig fer, però sempre em va
quedar la intenció de fer-ho, i com que en les dues
darreres edicions de la revista se n’hi ha fet referència, per al·lusions (com dirien a la televisió) he pensat que aquest any és un bon moment per a fer-ho.
Em va proposar la xerrada quan va saber que el
dia 19 de setembre havia fet a Barcelona, a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) una ponència amb el títol
“L’àrea que es pot veure des d’un cim d’altura L és,
gairebé, 40000·L”, emmarcada a les Sisenes Jornades d’Ensenyament de les Matemàtiques, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques
(SCM). Aquesta ponència m’havia estat encarregada
com a resultat d’un article que havia enviat a la revista de matemàtiques BIAIX que va atreure l’atenció
als redactors per l’interés del que s’hi explicava i
per la forma de demostrar-ho, sense la necessitat de
complicades fórmules o propietats matemàtiques, i
al qual exposava la idea d’un matemàtic figuerenc
(Simó Bosch Estany) sobre com calcular d’una manera senzilla l’àrea que es pot veure des de dalt d’una
muntanya a partir de només l’altura de la muntanya
en km, afegint-hi la facilitat amb la que també es pot
calcular la distància fins a la que podríem veure si
tinguéssim bona vista i les condicions de visibilitat
fossin adequades.
Sense entrar en detalls (qui estigui interessat en
veure’n la demostració la pot trobar a les revistes

30

BIAIX, número 28-29, o SUMA , número 62, o bé
demanar-me-la directament o a la Biblioteca de Garriguella on hi ha un CD amb un power point), el
que s’exposava és que, per fer-ho amb un exemple
proper, si pugem a Sant Pere de Rodes, de 670 m
d’altura a Sant Salvador (el seu punt més alt), podríem veure un cercle de 26800 km2 d’àrea i 92’607
km de radi, i tinguent en compte que la superfície
total de Catalunya és de 31980 km2, la resposta a
la pregunta del títol de la xerrada inaugural de la
Nova Sala de Cultura seria que no, que no podríem
veure tot Catalunya encara que Sant Pere de Rodes
fos just al mig de Catalunya i que no hi hagués cap
altra muntanya a Catalunya.
Per a veure una superfície equivalent a Catalunya
des de dalt d’una muntanya, aquesta muntanya hauria de fer 797 m d’altura (tampoc li faltaria tant a
Sant Salvador!!).

ASPECTES MATEMÀTICS:
La manera de fer aquests càlculs és la següent:
Si la muntanya medeix x km, aleshores
l’àrea que es veu, en km2 i amb un error inferior al
0,1%, s’obté multiplicant x per 40000.
la distància fins a la que es veu, en km, s’obté multiplicant x per 2, fent l’arrel quadrada i multiplicant
el resultat per 80.
Per a una altura de 1 km, l’àrea vista seria de
40000 km2 segons aquesta fórmula, quan en realitat són 40023’889 km2, és a dir, un error de tan
sols 24 km2.
Cal dir que això només és cert a la Terra o qualsevol planeta de radi semblant (6400 km aproximadament) i per a altures com les de les muntanyes de la
Terra (la més alta és l’Everest amb 8848 m, des del
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qual veuríem fins a 336’533 km de distància).
És interessant la pàgina web francesa canigou.
allauch.free.fr/Explications,htm on hi ha un estudi
aplicant no només les Matemàtiques sinó també les
lleis de la Física (camp gravitatori, reflexió i refracció…) per a arribar a una fórmula més precisa per
a calcular la distància fins a la que es veu, però no
tan senzilla.
ALTRES CONSIDERACIONS:
No vull deixar passar l’oportunitat de comentar alguna curiositat prou interessant arran d’aquestes dues
xerrades:
En Josep Playà es va interessar pel tema, i el dia 20
de novembre de 2009 el diari La Vanguardia publicava l’article “Es pot veure Mallorca des de Montserrat?” (en castellà ja que en aquell moment encara
no hi havia l’edició en català de La Vanguardia), on
s’explicava als lectors que sí que es pot veure.
(L’article es completava amb la indicació que des
de Marsella es pot veure el Canigó, a 253 km de
distància!!)
Això va generar diverses cartes-comentaris al diari
digital que en J. Playà em va enviar, alguns d’ells
realment graciosos i d’altres no tant. En destaco dos:
Un d’especialment agraït que deia que gràcies a
aquest article uns amics seus havien deixat de riure’s
d’ell quan els explicava que havia vist Mallorca.
I un altre que com que un dels exemples exposats
feia referència a l’Aneto i parlava de les superfícies
de Catalunya, Aragó i Navarra, hi va veure alguna
intenció nacionalista.
Aquest article de Josep Playà va portar altres conseqüències:
un mariner llançanenc (Pere Deusedes) em va escriure que els mariners, per a calcular la distància en
milles nàutiques (1 milla nàutica són 1852 m) fins on
es veu des del màstil d’un vaixell d’altura x (en metres) fan servir la fórmula (multiplicant aquest resultat
d per 1’852 s’obtenen els km)
en Josep Maria Bernils (del diari Hora Nova) es va
interessar també pel tema, i va publicar el dia 5 de
febrer de 2010 l’article “La fórmula Bosch-Sabater”
(un nom potser una mica agoserat)
l’Ajuntament de Llançà, com a professor que sóc de
l’Institut de Llançà, em va demanar fer una xerrada

com la de Garriguella el 5 de març de 2010, amb el
mateix títol
en Guillem Plujà va emetre per a ràdio Vilamalla una
entrevista feta a casa seva, destacant-hi el fet que
les matemàtiques són una ciència viva, amb novetats
interessants fins i tot per a un excursionista que vol
saber fins on li arriba la vista quan és dalt d’un cim.
una revista mallorquina (Mallorca Zeitung), editada
en alemany per a la gran colònia d’alemanys que
hi resideixen, se’n feia ressó també esmentant-hi a
Garriguella.
en Josep Maria Dacosta (Biòleg i naturalista) va escriure per a la Diputació de Girona el llibre Vèrtexs
i miradors, dins la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”, on descriu els miradors més interessants de les comarques gironines, i fa referència
a com es podria calcular el que el dimoni oferia a
Jesús (com descriu l’Evangeli de Sant Mateu dient-li
“tibi dabo domine…”) quan li oferia tot el territori
que la seva vista abarqués, mitjançant l’aplicació
d’aquestes fórmules.
Finalment, una altra curiositat és que el concurs internacional de Matemàtiques “Problemes a l’esprint”,
a la fase catalana de l’edició de l’any 2010, demanava en un dels problemes si era possible veure Mallorca des de la serralada valenciana (en donaven
les dades dels cims, naturalment). Aquest problema
podria haver estar basat en l’article de J. Playà o directament en la xerrada feta a l’IEC o en els articles
de les revistes BIAIX o SUMA.
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CENTENARI DEL NAUFRAGI DEL VAIXELL
MÉS FAMÓS DEL MÓN
Roger Majó Colomer

Entusiasta de la història del Titànic
La història del Titànic va començar amb la construcció dels dos transatlàntics més grans del món al 1907, el Lusitània i el
Mauritània, de la companyia de vaixells Cunard. La White Star Line, la companyia contrària, va voler superar-ho, ja que
això suposava moltes pèrdues i es van començar a crear els tres transatlàntics més grans i luxosos de la història, l’Olympic, el Titànic i el Gigantic.
Després de l’enfonsament del Titànic, al Gigantic li canviarien el nom per
Britannic. La construcció del Titànic va començar el 31 de març de 1909, a
Belfast, Irlanda del Nord, a les drassanes de Harland and Wolff, tres mesos
després que l’Olympic. Per començar, els plànols del transatlàntics eren tan
grans que per construir-los es van haver de remodelar completament les
drassanes. Thomas Andrews, de Harland and Wolff, va ser el dissenyador
del vaixell, vigilat molt de prop per Lord Pierre, el director general. Era
l’empresa més gran de Belfast i més de 15.000 obrers van treballar durant
6 dies a la setmana per construir aquests enormes transatlàntics.
El Titànic, seguit per l’Olympic, va passar a ser el transatlàntic més gran
i luxós del món. Mesurava 268’9 metres de llargada i va acabar costant 7’5 milions de dòlars, equivalent a més de 120
milions de dòlars actuals.
Tenia 11 plantes i per la gent de primera classe hi havia piscina, gimnàs,
banys turcs, suites amb coberta de passeig i saló particular amb xemeneia,
sala de fumadors per primera i segona classe, diferents tipus de salons
anglesos per prendre el te, salons per prendre el cafè, dos menjadors de
luxe, sala de lectura per a les senyores, biblioteca, pista de squash i, fins
i tot, sala de correus per a la gent rica que es podien comunicar des del
vaixell amb familiars i amics que es trobaven a terra. L’electricitat era molt
nova als vaixells de passatgers i al Titànic es van utilitzar 320km de cable
elèctric i més de 10.000 bombete que il·luminaven el transatlàntic quasi
de manera exagerada. Tenia 4 ascensors, tres per primera classe i un per
segona. Mai s’havia vist un vaixell que a segona classe hi hagués ascensor.
Les grans suites tenien el seu propi bany privat, un autèntic luxe per aquella
època. Els 710 passatgers de tercera classe, en canvi, compartien només
dos banyeres. Per mantenir aquest gran vaixell es van necessitar quasi 900 persones per formar la tripulació. Es va crear
de la manera més insubmergible i segura que es va poder. La part de sota del vaixell estava dividida en 16 compartiments
estancs, separats per 15 mampàres hermètiques, unes portes que es podien tancar elèctricament des del pont de comandament. Estava dissenyat per si s’inundaven dos d’aquests compartiments laterals pogués seguir surant i també fins i tot
amb quatre dels primers compartiments. I és per això que van creure que era insubmergible.
El 2 d’abril de 1912 es va sotmetre el vaixell a tot tipus de girs i maniobres, per fer certs càlculs i comprovar que tot funcionés correctament. En una d’aquestes proves es va comprovar el que tardava, anant a tota màquina, en girar; el resultat va
ser que necessitava 3’600km aproximadament. L’iceberg s’ha calculat que estava entre 450m i 1’5km quan va ser vist, per
tant, no es podia evitar l’impacte. Vuit dies després, el 10 d’abril, l’insubmergible Titànic va iniciar el seu viatge inaugural
desde Sowthampton, Anglaterra, amb destinació final a Nova York. Milers de persones es van dirigir a les drassanes per
veure el transatlàntic i moltes altres a despedir-se dels seus familiars i amics. Bruce Ismay, un dels directros de la White
Star Line i creador del Titanic durant la travessia va convèncer al capità Eduard Smith que augmentés la velocitat per fer
un nou rècord i arribar un dia abans. El capità Smith, tenia 40 anys d’experiència en porta vaixells, aquest era el seu últim
viatge, ja que després es jubilava per poder passar més temps amb la seva dona i la seva filla. Era un gran honor per a
ell que el seu últim viatge com a capità fos en el vaixell més gran del món. Tot i això, poder jubilar-se amb molt més èxit
fent un nou rècord de velocitat, tal com Bruce Ismay va comentar-li, el va convèncer.
El diumenge 14 d’abril, quatre dies després d’haver sortit de Southampton, el vaixell passava per una zona perillosa on es
trobaven icebergs. Aquella nit no hi havia lluna, tot era foscor, tot i això, el vaixell seguia navegant a gairebé tota màqui-
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na, 22 nusos. S’havien rebut telegrames d’altres vaixells dient que s’havien
aturat per la gran quantitat de gel que es trobaven en plena ruta, però no
es va donar suficient importància.
A les 11.38h, els vígies van veure davant del transatlàntic una enorme massa de gel. L’oficial Murdoch, que es trobava de guàrdia aquella nit, va
ordenar parar les màquines i girar a babord. L’impacte va ser inevitable
ja que l’iceberg es trobava massa a prop per la velocitat en que anava el
transatlàntic. L’aigua va inundar els 5 primers compartiments de la part
inferior del vaixell. La majoria de passatgers de tercera classe dormien,
però, com que es trobaven a les cobertes inferiors on va colpejar l’iceberg,
van notar la col·lisió i la majoria es van despertar. En canvi, als luxosos salons de primera classe situats a les cobertes superiors la festa seguia, gran
part d’aquests adinerats passatgers no van nota absolutament res. Thomas
Andrews, després d’inspeccionar els danys, va ser qui es va dirigir al pont de comandament i va informar que al Titànic
li quedaven dues hores. El transatlàntic dissenyat per seguir navegant tot i que s’inundessin els 4 primers compartiments,
pel fet d’haver-se inundat un més, va deixar d’existir. El capità Smith va començar a fer despertar totes les persones de
bord i fer-los pujar a la coberta amb les armilles salvavides posades. Molts dels passatgers no van voler pujar als bóts, ja
que estaven convençuts que es trobaven en un vaixell insubmergible. Als passatgers de tercera classe se’ls va tancar a les
cobertes inferiors, ja que havien d’esperar a que els passatgers de primera embarquessin. Mentrestant els telegrafistes, tal
com els havia informat el capità Smith, enviaven el senyal de socors, SOS. A bord només hi havien 20 bóts salvavides,
amb capacitat per a 1.500 persones, però n’hi havien 2.200, només n’hi havia per a la meitat dels passatgers. Poc temps
després, es va obtenir la resposta d’un vaixell, el Carpathia dient que es dirigia al lloc de l’accident a tota màquina, però
que tot i així, trigaria 4 hores en arribar. Els 8 primers bóts salvavides van començar a sortir gairebé buits només amb
dones i nens de primera classe, als homes, se’ls va informar que més tard pujarien a uns altres bóts. El vaixell va començar
a inclinar-se i l’aigua seguia pujant per les escales i passadissos de les habitacions de sota, la zona de càrrega, on es
trobaven centenars de maletes amb articles de luxe dels milionaris de primera classe, aviat va quedar enfonsada. El capità
va ordenar a l’orquestra que toquessin música alegre a la coberta de bóts, perquè la gent no es posés tant nerviosa, però,
quan l’aigua hi va arribar, van començar a tocar “Jo crec en vós, bon Déu” més de 1.000 persones van córrer espantades
a la popa del vaixell cada cop més elevada per sobre del nivell del mar.
La majoria dels supervivents dels bóts salvavides no van poder veure com el Titànic es partia en dos, ja que quan la llum
del transatlàntic va marxar, el mar va quedar completament fosc, amb l’exepció del cel il.luminat per centenars d’estrelles.
A les 2.20h de la matinada, el Titànic s’enfonsava en el seu primer i últim viatge. Els bóts salvavides havien de tornar a
buscar més gent quan s’hagués enfonsat i treure les persones que es trobessin al mar, però els oficials dels bóts, que hi
anaven un a cada un, no van voler ni acostar-s’hi, ja que al mar s’hi trobaven unes 1.000 persones cridant i barallant-se
entre elles per agafar-se a troços de restes del vaixell, si hi haguessin anat, s’haurien trobat amb centenars de passatgers
intentant pujar a cada un dels bóts salvavides i segurament l’haurien volcat augmetant així el nombre de víctimes. A poc a
poc els crits van anar callant i 1.500 perones van morir en el tràgic enfonsament. El capità Smith va morir, es diu, ofegat
al pont de comandament, resignat a morir, igual que el dissenyador Thomas Andrews. Bruce Ismay, en canvi, va salvar-se
perquè va pujar a un dels bóts salvavides. Mai més va tornar a ser acceptat en la societat, ja que hi ha supervivents que
van veure com agafava el lloc a una dona de tercera classe. A bord hi anaven 8 espanyols, 2 d’ells, formaven part de
la tercera fortuna d’espanya, Victor Peñasco i Josefa Pérez de Soto, que portaven quasi 2 anys de lluna de mel. Josefa,
va sobreviure junt amb la seva minyona, Fermina, a diferència del jove Victor que va morir amb només 24 anys. A les
4.20h de la matinada del 15 d’abril, el Carpathia, de la companyia Cunard, va començar el rescat dels supervivents.
Estava preparat per a recollir 3.000 persones, però en va trobar només 710. Els supervivents es trobaven en un fortíssim
estat de xoc. La tripulació del Carpathia va oferir les seves pròpies habitacions. Després es va fer un reconeixement per
aquella zona per veure si es trobava algun bot salvavides més o algun supervivent, però no va ser així. L’endemà, veient-se
rodejats d’icebergs, van llençar al mar 5 dels supervivents que havien mort de fred poca estona després d’haver estat
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pujats a bord. El vaixell Mackay Bennett va ser el primer en anar a recuperar
cadàvers enviat per la White Star Line. Van agafar 306 cadàvers, 116 d’ells
van ser retornats al mar perquè alguns dels mariners que anaven al Mackay
Bennett havien estat advertits i alguns fins i tot subornats, perquè agafessin
tants cadàvers de primera classe com poguessin. De segona i tercera classe
també se’n van agafar, però molts menys. Aquestes 116 persones, després
de ser lligades amb uns pesos als peus i treure’ls les armilles salvavides, van
ser tornades al mar. Eren passatgers de segona i sobretot de tercera classe,
d’aquesta manera quedava més lloc per als cadàvers de primera. Sabien la
classe social a la que pertanyien perquè alguns portaven els passatges a les
butxaques i també per la manera que anaven vestits. Al cementiri de Halifax
(Canadà), encara ara, dels 140 cadàvers que s’hi van enterrar, 43 d’ells no
han estat identificats.
Des de terra, la notícia va sorgir la mateixa nit del 14 d’abril, l’estació de ràdio de Terranova va rebre un missatge del
Titànic que deia que havien col·lisionat amb un iceberg i s’estaven enfonsant, un operador va intentar posar-se en contacte
amb el transatlàntic sense obtenir resposta. La notícia es va enviar a Halifax, i des d’allà, a Nova York. El 15 d’abril la
notícia va ser publicada al New York Times, aquest havia anat tant de pressa per imprimir l’espectacular fet, que ningú
havia tingut temps a retirar de la pàgina 11 un anunci del passatge de tornada amb el Titànic. Philip Franklin, vicepresident de la companyia White Star, negava aquest fet dient que aquest vaixell no podia enfonsar-se pels seus compartiments
estancs. L’endemà al matí, un operador va rebre dos missatges, que units, van inspirar una nova esperança. Franklin, ho
va anunciar als periodistes i reporters que es trobaven a la White Star des de feia un dia esperant notícies. “Els passatgers
del Titànic estan salvats, el Virginian està remolcant el transatlàntic a Halifax”. El que ningú sabia és que l’operador de
ràdio va barrejar dues transmissions al mateix temps, una deia que un vaixell petroler estava essent remolcat fins a Halifax
i l’altra que els pocs supervivents del Titànic estaven salvats a bord d’un vaixell de rescat. Els diaris de competència amb
el Times van anunciar de seguida que el vaixell estava salvat, tots els passatgers il·lesos i que el Times s’equivocava. Tota
aquesta confusió va ser deguda a què el Carpathia depenia d’altres vaixells per transmetre telegrames a Nova York i no
en va poder transmetre cap a la ciutat fins dies després. Però, finalment, gràcies a l’Olympic, es va saber tot. Un operador
va escoltar el seu informe que deia que només 675 persones havien sobreviscut al naufragi. A partir d’aquí, centenars de
familiars i amics que van veure les notícies a tots els diaris es van dirigir a les oficines de la White Star Line per saber què
havia estat d’aquells seus coneguts. El dijous 18 d’abril, a la nit, el Carpathia va arribar al port de Nova York, on, tot i la
forta tempesta, unes 40.000 persones junt amb centenars de policies i tots els metges i infermeres de la ciutat que no estaven de servei els van anar a rebre. Divendres al matí, el capità i tota la tripulació del vaixell salvador van ser reconeguts
com a herois.
Després de l’enfonsament hi va haver una investigació al Congrés i es van canviar moltes de les lleis marítimes. Una d’elles,
la dels bóts salvavides, que es van fer posar els convenients a cada vaixell. Les rutes marítimes es van desplaçar totes cap
al sud i els assajos d’emergència es van fer obligatoris a tots els vaixells de passatgers fins a dia d’avui. A Nova York va
començar una investigació del Senat i la companyia White Star va ser jutjada per la falta de bóts salvavides i per navegar
a quasi màxima velocitat per una zona de gel. L’enfonsament d’aquest gran transatlàntic va canviar la llei del mar i també
els dissenys de molts vaixells que es van fer des de llavors.
Amb el Titànic hi van haver moltes persones que van patir diferents visions i malsons temps abans de l’accident, un d’ells va
ser Morgan Robertson, que era un escriptor de poc èxit que cada nit somiava que anava en un vaixell enorme i senyorial
que s’enfonsava. Un dia, va decidir escriure-ho per intentar deixar enrere aquests malsons. Així ho va fer. Al 1898, 14
anys abans de l’enfonsament del Titànic, va escriure un llibre que de nom li va posar Futility. Tractava del transatlàntic més
gran i luxós del món que s’enfonsava a l’Atlàntic Nord després de col·lisionar amb un iceberg. Aquest vaixell, es deia Titàn,
tenia el mateix nombre d’hèlices, podia arribar als 25 nusos, tenia una gran escalinata, capacitat per a 3.000 persones,
s’enfonsava el mes d’abril i es deia que ni Déu l’enfonsaria, això entre moltes altres coses que 14 anys després concidirien
amb el Titànic i el seu naufragi. La casualitat de Robertson és la més impressionant, ja que el nombre de víctimes i fins i tot
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el lloc de l’accident coincideixen. Un altre cas va ser el d’un matrimoni
de primera classe, Edith i George Banderbilt, que el mateix dia 10
d’abril, quan el Titànic iniciava el seu viatge, ja tenien tot l’equipatge a
bord i a la vegada, quan es van trobar davant del transatlàntic disposats a embarcar, es van veure tots dos morint congelats i com el Titànic
s’enfonsava. Intranquils i nerviosos van decidir no pujar-hi. Gràcies a
les visions que van tenir tots dos, van poder continuar visquent junts
molts anys més de la seva vida. Hi ha més persones que tampoc van
pujar pel mateix motiu i que van poder viure i explicar-ho.
El dia 1 de setembre de 1985, cap a la 1h del migdia, el vaixell d’alta
profunditat Argo, una comissió franco-americana dirigida per Robert
Ballard, explorador de National Geographic, i Jean-Louis Michel, van
descobrir el transatlàntic a 4.000 metres de profunditat i a 625km al
sud-est de Terranova. Poc temps després de saber-se on es trobava,
altres organitzacions hi van anar amb els seus submarins i van començar a treure objectes de molt valor, però posteriorment es van establir unes lleis als Estats Units on es va declarar que RMST (associació del Titànic) era l’única autoritzada
a inspeccionar i recuperar restes del transatlàntic. Més tard, aquesta organització va crear exposicions i museus, com
ara, l’exposició que fins al setembre es troba al museu marítim de Barcelona amb objectes, entre moltes altres coses, que
van ser recuperats del fons del mar. Actualment Jesús Ferreiro és el president de la Fundació i de Musealia i resideix a la
nostra comarca de l’Alt Empordà. Del Titànic, a dia d’avui, se’n coneix cada racó. Tot s’ha inspeccionat amb unes naus
que valen milions de dòlars, tant petites com grans, i al 1998 ja hi van baixar els primers turistes pagant 32.500 dòlars
per persona en uns submarins, ja que l’aigua està completament gelada i a 4.000 metres de profunditat, no s’aguanta fora
del submarí més d’un segon per la pressió i la congelació instantànea. De totes maneres, amb aquests aparells s’han pogut
treure milers d’objectes. El passat 14 d’abril, per exemple, amb la celebració del centenari, 5.500 peces valorades en 141
milions d’euros es van subhastar en un únic lot per raons de preservació històrica. Quan els historiadors baixen al Titànic,
pensen en les vides que es van perdre. Però en canvi, els científics veuen la vida que encara hi ha, per als centenars de
microorganismes i bactèries que s’estan menjant l’acer i l’interior del vaixell. És qüestió de temps, que aquest transatlàntic
desapareixi per sempre, llavors només, quedaran les seves fotografies, records i complements recuperats. El Titànic es
un món, on moltíssimes persones en depenen i hi treballen: historiadors, exploradors del món submarí, microbiologistes,
biòlegs, etc. Tots ells grans personatges que han fet i segueixen fent grans avenços i investigacions sobre el vaixell dels
somnis, uns avenços, que han donat a conèixer infinitat de coses sobre “L’insubmergible Titànic”. A finals del 2001 es va
clavar al vaixell una placa en reconeixement a les víctimes: “Les 1.500 ànimes perdudes aquí encara parlen recordant-nos
sempre que l’impensable pot passar excepte per la nostra vigilància, humilitat i compassió”. Pocs vaixells han canviat la
vida de tantes persones. Són els anomenats herois, la gent que va quedar-se fins al final a les màquines que mantenien els
generadors funcionant i al telègraf, els que van mantenir calmada la gent, els que van pujar les dones i els nens als bóts
salvavides, totes aquestes persones que van morir amb coratge i valentia sense demanar res a canvi sabent que moririen.
Aquestes persones es van convertir en una llegenda, la llegenda del Titànic.

35

COL·LABORADORS

L’EMPORDÀ. PATRIMONI
Sebastià Delcós
L’Empordà, terra de vent, de contrastos i de cultures. País
de pas i d’acollida, del vi i de l’oli, de cuines i cuiners.
Paradís dels paisatges i de la bellesa. Entre el blau del cel
i el blau del mar: el blanc de la neu del Canigó.
Per aturar-s’hi i gaudir-ne, per mirar, per embaladir-se i per
fruir-ne. Plè de racons i de grans espais. Fi del Pirineu i principi del Mar, on la muntanya perd alçada i on el Mediterrani
explota la seva magnificència. Per on entrà la cultura, i on
florí el neolític, el món clàssic, el romànic, la indústria del
suro, el surrealisme… Això i molt més és l’Empordà, avui hi
podem trobar més de mig centenar d’indrets d’interès cultural, històric, artístic, natural, científic, que donen identitat al
país, des de la prehistòria fins avui.

Descobriu la riquesa del patrimoni empordanès. Amb
aquest llistat es pot desenvolupar un turisme cultural, de
qualitat, que pot durar tot l’any, que ja està apunt, que el
tenim a tocar, que tots els elements d’aquest llarg llistat els
podem visitar i amb menys d’una hora tornar a tocar les
ribes de la Mediterrània.
És un gran país, amb una gran diversitat natural, enriquida al llarg de la història per les influències artístiques i
culturals de nombroses civilitzacions. Tot visitant els punts
interessants veureu que és el mateix itinerari que ha fet
l’home a través de la història, amb les seves grans etapes
i fites, del megalitisme (inscultures, dolmens i menhirs) fins
a Dalí, és la història de tots.
Ara només cal donar-la a conèixer, potenciar-la, fer-la
viva i sobretot, sobretot, estimar-la. El país s’ho mereix.

PREHISTÒRIA

MÓN CLÀSSIC

SALA D’EXPOSICIONS DE LA NECRÒPOLIS
DE CAN BECH DE BAIX

MUSEU DE LA CIUTADELLA DE ROSES

Plaça Major, 7 · 17707 Agullana · Tel.972.535106
www.agullana.com · E-mail: ajuntament@agullana.com

POBLAT NEOLÍTIC DE CAN ISAAC

Urbanització Can Isaac, s/n · 17495 Palau Saverdera
Tel.972.552307 (Ajuntament) · www.palausaverdera.com

Avinguda de Rhode, s/n · 17480 Roses
Tel.972.151466-972.151130
www.rosesfhn.org · E-mail: info@patrimonideroses.com

RUÏNES D’EMPÚRIES

C/ Puig i Cadafalch, s/n · 17130 L’Escala
Tel.972.770208
www.mac.cat/Seus/Empuries
E-mail: macempuries.cultura@gencat.cat

MEGALITISME

A la comarca s’hi poden visitar 139 monuments megalítics, dolmens i menhirs, que en fan la comarca catalana
capdavantera en aquest tema, tant per la quantitat: 23%,
com per la qualitat: tipologies, mides, situació…

DOLMEN DE LA CREU D’EN COBERTELLA
Situat a 300m de la carretera que va a Montjoi
17480 Roses · Tel.972.257331
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POBLAT VISIGÒTIC DE PUIG ROM (ROSES)
El Puig Rom (Accés per la urbanització Puig Rom)
17480 Roses
Tel.972.151466, 972.151130
www.roses.es · E-mail: turisme@roses.es

COL·LABORADORS

MEDIEVAL
EDIFICIS RELIGIOSOS D’ABANS DEL ROMÀNIC
(PRE-ROMÀNIC)

Escampats per la geografia de la comarca hi trobarem
una quantitat important d’esglesioles dels segles IX i X.
Entre d’altres es poden esmentar:
Sant Corneli de la Muga i Sant Feliu de Carbonills a Albanyà,
Sant Martí de Bausitges a Espolla, Sant Martí de Vallmala a Llançà, Sant Quirze d’Olmells a Llers, Sant Martí a
Masarac, Sant Esteve de Palau Sardiaca (Palau de Santa
Eulàlia), Santa Helena de Rodes al Port de la Selva, Santa
Fe dels Solers a Sant Climent Sescebes, Sant Julià de Sant
Mori, Santa Eulàlia de Palau Borrell a Viladamat, Sant
Miquel de Palol Sabaldòria a Vilafant.
Aquests edificis tenen l’àbsis de planta trapezoidal, mentre que els edificis que s’esmenten a continuació,
tenen la planta de l’àbsis de mitja circumferència utrapassada, és el que s’anomena vulgarment “de ferradura”.
Sant Miquel de sa Cirera a Cabanelles, Santa Maria de Vilajoan a Garrigàs, Sant Pere del Pla de l’Arca i Sant Martí del
Forn del Vidre a La Jonquera, Sant Genís del Terrer i Sant Silvestre de Valleta a Llançà, Sant Andreu de Vila-robau a Ventalló.

MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

Camí del Monestir, s/n · 17489 El Port de la Selva
Tel.972.387559 · www.mhcat.net

SANTA MARIA DE VILABERTRAN

C/ Abadia, 4 · 17760 Vilabertran
Tel.972.508787 · www.vilabertran.com

MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA
17754 Rabós · Tel.972.563082

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

C/ Església, 2 · 17475 Sant Miquel de Fluvià
Informació visites 666.561796 · www.santmiquelfluvia.com

ESGLÉSIA DE SANT TOMÀS DE FLUVIÀ

Plaça de l’Olivera · 17474 Sant Tomàs de Fluvià
Informació visites: Tel.972.568012 (Concepció)

SANT LLORENÇ DE SOUS

MUSEU PARROQUIAL DE CASTELLÓ I BASÍLICA
DE SANTA MARIA

Plaça M. Jacint Verdaguer, 3 · 17486 Castelló d’Empúries
Tel.972.158019-972.250519
www.basilicadecastello.com · E-mail: info@catedraldecastello.com

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL ROURE

17706 Pont de Molins · Tel.972.529264 (Ajuntament)

ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE CADINS

17761 Cabanes · Tel.972.505973 (Ajuntament)
www.monestirs.cat

CANÒNICA DE SANTA MARIA DE LLADÓ
Plaça Claustre de Santa Maria · 17745 Lladó
Tel.972.565101 (Ajuntament), 972.553750

ESGLÉSIA SANTA MARIA D’AGULLANA

Plaça Major · 17707 Agullana · Tel.972.535206

MUSEU DEL CASTELL DE PERELADA

Plaça del Carme, s/n · 17491 Perelada
Tel.972.538125 · www.museucastellperelada.com
E-mail: infomuseo@peralada.com

CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNECH
Plaça de la Peixateria, 6 · 17491 Perelada
Tel.972.538840-629.510182
www.peralada.org · E-mail: promocio@peralada.org

CASTELLS i
FORTIFICACIONS
CASTELL DE REQUESENS

17700 La Jonquera · Tel.972.193081
www.ddgi.es/cantallops.com · E-mail: cantallops@ddgi.cat

CASTELL DE LA TRINITAT

17480 Roses · Tel.972.254318 - 972.151466
www.patrimonideroses.ca · E-mail: info@patrimonideroses.cat

A mig camí de la Ctra. que puja a la M.de Déu del Mont
17733 Albanyà · Tel.972.569190 (Ajuntament)
www.salines-bassegoda.org · E-mail: albanya@ddgi.cat

CASTELL DE QUERMANÇÓ

MUSEU CÚRIA-PRESÓ I MUSEU D’HISTÒRIA
MEDIEVAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

CASTELL DE SANT FERRAN

Plaça Jaume I, Edifici Cúria · 17486 Castelló d’Empúries
Tel.972.250859- 972.250426
www.castello.cat · E-mail: turisme@castello.cat

Situat a 400 de la Ctra.N-260 Km.21 · 17493 Vilajuïga
Tel.972.530977, 609.263025 CAT (Centre d’Acollida Turística)

17600 Figueres · Tel.972.506094
www.castillosanfernando.org
E-mail: consorcio@castillosanfernando.org

37

COL·LABORADORS

CASTELL DE SANT SALVADOR

Situat a 20 minuts de Sant Pere de Rodes (670 m.s.n.m)
17489 El Port de la Selva · Tel.972.387559

SANT LLORENÇ DE LA MUGA-CONJUNT HISTÒRIC

17732 Sant Llorenç de la Muga · Visites guiades 972.569129

CASTELL PALAU DE L’ABAT

Plaça de l’Abadia, 1 · 17485 Vila-Sacra
Tel.972.507523 (Ajuntament) · E-mail: alcaldia@vila-sacra.cat

CONJUNT HISTÒRIC DEL NUCLI DE CADAQUÉS
17488 Cadaqués · Tel.972.258315

BARROC
RETAULE DE SANTA MARIA DE CADAQUÉS (MUSEU)
17488 Cadaqués · Tel.972.258877
www.cadaques.cat · E-mail: museucadaques@gmail.com

NATURAL i
CIENTÍFIC
P. N. DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

El Cortalet Ctra. Sant Pere Pescador, km.13,6
17486 Castelló d’Empúries · Tel.972.454222-972.454474
www.gencat.cat/parcs · E-mail: pnaiguamolls@gencat.cat

PARC NATURAL DE LA SERRA DE L’ALBERA

Rectoria Vella c/ Mossèn Amadeu Sudrià, 3
17753 Espolla · Tel.972.545079-972.545139
www.parcsdecatalunya.net · E-mail: pninalbera@gencat.cat

SALT DEL FITÓ (LA JONQUERA)

A 1,1 Km a vol d’ocell de l’autopista i a mitja hora a peu
del Portú, el riu Llobregat ens ofereix un salt d’aigua de
59m d’alçada. 17700 La Jonquera

PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

Palau de l’Abat-Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 El Port de la Selva · Tel.972.193191-972.193192
www.gencat.cat/parc · E-mail: pncapcreus@gencat.cat

CENTRE DE REPRODUCCIÓ DE TORTUGUES
DE L’ALBERA (CRT)
Santuari de la Mare de Déu del Camp
17780 Garriguella · Tel.972.552245
www.tortugues.cat · E-mail: crt@tortugues.cat
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BUTTERFLY PARK EMPURIABRAVA

C/ Santa Clara, s/n · 17486 Castelló d’Empúries
Tel.972.450761
www.butterflypark.es · E-mail: info@butterflypark.es

EXPOSICIÓ GEOLÒGICA CAP DE CREUS
El Far del Cap de Creus · 17488 Cadaqués
Tel.972.505973 · E-mail: turisme@cadaques.cat

P. N. DEL MONTGRÍ, ILLES MEDES I EL BAIX TER
Passeig del Port s/n Espigó de Llevant · 17258 L’Estartit
Tel.972.751701-972.752004
www.gencat.cat/parcs · E-mail: pnmmbt@gencat.cat

ARQUITECTURA RURAL: PARETS I BARRAQUES
DE PEDRA SECA
La visió que normalment té la gent de l’Empordà, és una
plana abocada al mar. Així és, però no ho és tot. El segle
XVII es roturen els terrenys amb pendent per conrear-hi,
sobretot, la vinya i l’olivera: el vi i l’oli. Les zones més
importants per trobar-hi aquest tipus d’arquitectura són:
La Garriga d’Empordà entre els municipis d’Avinyonet de
Puigventós, Llers i Vilanant, amb més de 300 barraques
de pedra calcària. I al Cap de Creus entre els municipis
de Cadaqués, El Port de la Selva, Pau, Palau Saverdera,
Roses i Selva de Mar amb barraques i parets de pissarra.

ETNOLÒGIC i
TÈCNIC
MUSEU MUNICIPAL DE CADAQUÉS

C/ Narcís Monturiol, 15 · 17488 Cadaqués
Tel.972.505973-972.258703
E-mail: museucadaques@gmail.com

ECOMUSEU-FARINERA
D’EMPÚRIES

DE

CASTELLÓ

C/ Sant Francesc, 5-7· 17486 Castelló d’Empúries
Tel.972.250512
www.ecomuseu-farinera.cat · E-mail: informacio@ecomuseu-farinera.cat

MUSEU DEL JOGUET

Hotel París c/ Sant Pere, 1 · 17600 Figueres
Tel.972.504585
www.mjc.cat · E-mail: correu@mjc.cat
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MUSEU DE LA MOTO DE
COL·LECCIÓ VICENÇ FOLGADO

L’ESCALA-

C/ Closa d’en Llop, 9 · 17130 L’Escala
Tel.972.770245-972.774302
www.gromus.cat · E-mail: info@motosfolgado.com

MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL

Avinguda Francesc Macià, 1 · 17130 L’Escala
Tel.972.776815
www.anxova-sal.cat · E-mail: info@anxova-sal.cat

MARAM-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PEIX
Port Pesquer, s/n · 17130 L’Escala · Tel.972.771666
www.maram.cat · E-mail: info@maram.cat

CEMENTIRI VELL DE L’ESCALA

C/ Garbí, 15 · 17130 L’Escala · Tel.972.770603

MUSEU DEL PAGÉS I EL SEU MÓN

C/ De la Força, 3 · 17474 Torroella de Fluvià
Tel.972.520560-972.579762

MUSEU RURAL FRANCESC CAUSSA

MUSEU ALBERT MOLINS

Carretera de Figueres, 13 · 17733 Albanyà
Tel.972.569190 · E-mail: albanya@ddgi.cat

MUME-MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI

C/ Major, 43-47 · 17700 La Jonquera · Tel.972.556533
www.museuexili.cat · E-mail: info@museuexili.cat

MUSEU DE L’EMPORDÀ

Rambla, 2 · 17600 Figueres
tel.972.502305
www.museuemporda.org
E-mail: infome@museuemporda.org

CENTRE CULTURAL CAN LAPORTA

C/ Major, 2 · 17700 La Jonquera
Tel.972.555713
www.lajonquera.cat · E-mail: canlaporta@lajonquera.cat

ESPAIS D’EXILI A PORTBOU

17497 Portbou · Tel.972.125161
www.portbou.org · www.memorialdemocratic.gencat.cat

C/ de l’Església, s/n · 17495 Palau Saverdera
Tel.972.530281

ART MODERN

MUSEU DE LA TÈCNICA DE L’EMPORDÀ

TEATRE MUSEU DALÍ
TEATRE MUSEU DALÍ JOIES

C/ Dels Fossos, 12 · 17600 Figueres
Tel.972.50882 · www.mte.cat · E-mail: mte@mte.cat

MUSEU DE L’ELECTRICITAT

C/ Sant Josep, 21 · 17600 Figueres
Tel. 972.500650 (Hidroelèctrica de l’Empordà)

MUSEU PERSONATGES I CURIOSITATS DE
L’ALT EMPORDÀ. MUSEU DE LA CADIRETA
C/ d’Olot, 40 · 17600 Figueres · Tel.972.501700

CENTRE ENOLÒGIC I LÚDIC CAN COLL DE
ROSES
Ctra.de les Arenes, s/n · 17480 Roses
E-mail: info@collderoses.com

MUSEU DE LES AIXETES

C/ Santa Llúcia, 15 · 17750 Capmany
Tel.972.549012 · www.grupoliveda.com
E-mail: comercial@grupoliveda.com

Pujada del Castell, 28 · 17600 Figueres
Tel.972.677500-972.677509
www.salvador-dali.org

CASA-MUSEU SALVADOR DALÍ

Port-lligat · 17488 Cadaqués
Tel.972.251015
www.salvador-dali.org · E-mail: pllgrups@fundaciodali.org

MUSEU DE L’AQUAREL·LA

Plaça Major, s/n · 17490 Llançà · Tel.972.121470
www.mda.cat · E-mail: mda@mda.cat

SALA D’EXPOSICIONS KM.7

Carretera GI-623 d’Orriols a l’Escala, Km.7
17467 SAUS-CAMALLERA
Tel.972.794535-630.916594
www.ajuntamentsaus.com

COL·LECCIÓ D’EINES SALVADOR COMAS
C/ Tramuntana, 14 · 17494 Pau · Tel.972.530073
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LES SERPS
FAUNA DE GARRIGUELLA

Xavier Capalleras Fàbrega
Les serps sempre han gaudit de molt mala fama, a vegades immerescuda, d’altres no, però el cert és que en la
majoria de persones provoca una por irracional i ancestral, sovint molt difícil d’evitar.
En el conjunt de la Península Ibèrica trobem 13 espècies
d’ofidis, d’aquestes en tenim 11 a Catalunya (85%), de les
quals en podem trobar 5 en el terme municipal de Garriguella, per tant una varietat considerable tenint en compte
la superfície del territori.
Aquestes són: la serp blanca (Rhinechis scalaris), la serp
verda (Malpolon mospessulanus), la serp llisa meridional
(Coronella girondica), la serp d’aigua (Natrix maura), i la
serp de collaret (Natrix natrix).
La gran majoria de serps són inofensives, i si no les molestem, elles sempre intentaran fugir de nosaltres; la majoria de mossegades han estat produïdes a l’intentar capturar-les o matar-les. Només unes poques espècies són
verinoses i ens poden ocasionar seriosos danys, per tant
és important saber-les identificar.
1. Serp verda (Malpolon monspessulanus)
A Catalunya l’escurçó és la serp amb el verí més potent, la

reconeixerem per tenir un cos curt (60 cm aprox.), i gruixut, un cap triangular, les pupiles verticals (a diferència de
les altres serps, que són rodones), i una franja fosca en el
dors en forma de ziga-zaga.
Les podem trobar a partir dels 400 m. d’alçada, per tant
no són presents en el nostre municipi.
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A Garriguella, de les cinc espècies que hi podem trobar,
només una és verinosa, la serp verda. Aquest és l’ofidi
més gran de Catalunya, i pot arribar a superar els 2m.
de longitud.

2. Serp de collaret (Natrix natrix)
Té les dents del verí en la part posterior de la boca i, per
això, amb una mossegada rarament en poden inocular.
La serp de collaret i la serp d’aigua viuen molt lligades als
medis aquàtics, i aquesta darrera sovint és confosa amb
un escurçó per la seva mida i disseny, això forma part de
la seva defensa, la diferenciarem però, per tenir la pupila
rodona; és absolutament inofensiva i ni tant sols ens mossegarà si l’agafem amb la mà.

3. Serp d’aigua (Natrix maura)
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Això sí, ens deixarà anar una orina pestilent que difícilment ens en traurem la pudor durant unes quantes hores.

Les serps són carnívores, depredant sobre rates, ratolins,
talpons, granotes, sargantanes, dragons, petits ocells, insectes, etc. En general solen ser uns bons aliats de l’home
en el control dels rosegadors, és per això que totes elles
estan catalogades com a espècies protegides per la legislació vigent.

4.Serp Blanca (Rhinechis scalaris)
La serp blanca i la serp llisa meridional sovint les podem
trobar prop d’entorns humanitzats (horts, parets de pedra
seca, etc.), on busquen les seves preses.

6. Escurçó pirinenc (Vipera aspis)

5.Serp llisa meridional (Coronella girondica)

Fotos: X. Santos (1,2,4); J. Ferrer (3), J. Budó (6); X. Capalleras(5)

41

COL·LABORADORS

EXPOSICIÓ
“CARES DEL MÓN”
M. Mercè Pons
Gràcies a les meves arrels familiars al poble de
Garriguella i a les meves visites a la família, vaig
tenir l’oportunitat aquest hivern de fer una exposició fotogràfica per la festa Major.
L’exposició titulada “Cares del mon”. Aquesta exposició va néixer a partir dels meus hobbies que
són la fotografia i viatjar.
Un dia vaig decidir començar a retratar els rostres
d’aquelles persones que la seva cara m’inspirava
alguna cosa especial.
Durant aquests viatges en que he conegut diferents països, m’he adonat que les característiques d’algunes cares expressen un somriure, una
tranquil·litat i una alegria que no tenim en els països mes civilitzats, i com més pobres són, menys
stress reflexen els rostres i més et demostren la seva
hospitalitat.
És per això que les experiències viscudes et fan
recordar que no és més feliç el que més té.

LLIÇÓ DE TARDOR
Pitu de Garriguella
Ocres, seques i arrugades
cauen les fulles de la vinya
quan arriba la tardor
i són portadores d’un missatge
molt senzill i entenedor.
És un missatge que recorda
Aquella nostra juventut ja llunyana
Quan tot era rauxa, força,
Empenta, primavera, salut i il·lusió.
El temps s’escola despressa
per muntanyes i pendents
i pren camins ben diferents
mai prou pensats
al llarg de la nostra vida.
I s’esmuny com pluja fina
que caiguda del cel
enseguida eixuda el vent invisible
tot marcant el pas del temps
amb sa discreta presència.
Robant-nos per sempre més
i dia a dia un petit trosset
molt preuat del nostre tresor
més estimat de la nostra curta existència.
Talment com aquelles fulles
que arribant a la seva fi arrugades
quan arriba la tardor
cauen les vinyes
fins vessar el terra humit
sense fer ja cap més fressa
i no sentint cap més dolor
però amb orgull
que durant l’any han fet algu bo.
Tots nosaltres seguirem
poc a poc aquest camí
enfilant a un infinit
ple de negror i enfosquit
que només el vent de tardor
arrossegant fulles seques i mortes
guarda per ell aquest secret.
On és el final ? On és la fi ?
Quin serà el nostre destí ?
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JO VULL SER MECÀNIC
Ignasi de Genover Gil
Ja des de ben petit sempre havia tingut una predisposició a remenar-ho tot. Cosa que s’espatllava, cosa
que jo tocava. M’encantava desmontar-ho, buscar
quin era el motiu pel qual l’objecte ja no funcionava,
què fallava! Tot i així, malgrat el meu interès, la majoría de les vegades l’unic que aconseguia era desmontar-lo i poc més, el meu succés com a mecànic
encara havia d’arribar.
Tanmateix m’era bastant indiferen en aquells moments,
per mi només eren objectes de poc valor, que jo “remenava”. Ara bé, als ulls d’uns pares que busquen
un bon futur pel seu fill, ells van veure un possible
ofici. Mica en mica van descobrir el meu interès per
la mecànica, així que van intentar potenciar-ho comprant-me maquetes de cases o motos perquè m’entretinguès i no hagués de destruir tots els aparells de
casa. Un altre indici del meu interès innat es va veure
reflexat quan m’enganxava als pantalons del pare, o
em “colava” al cotxe quan sabia que anava al taller.
Disfrutava mirant la feina que feien el Pau i el Jordi,
com remenaven les màquines, manegaven els estris…
m’encantava veure tot aquell món. I aquesta obsessió
va anar avançant amb mi dia a dia.

pondre que per ells no era cap problema tenir-me com
a aprenent un any més. El meu camí anava encarrilat.
desde llavors cada estiu he anat al taller. Quan vaig
acabar l’ESO em va tocar escollir; tenia la opció de
fer batxillerat, una idea que no m’agradava gaire ja
que no sóc una persona d’estar tancat en una classe
davant d’un llibre, i això es veia reflexat amb certs
suspesos i alguns comentaris com “falta d’interès”.
Per això en acabar l’ESO vaig buscar les altres alternatives que encaixaven més amb els meus gustos:
escoles de mecànica! La més propera a casa era la de
Figueres, vaig demanar plaça i em van acceptar.
El primer dia, vaig anar amb molt d’interès a classe,
ara ja he acabat el primer any i l’últim dia de classe
encara anava amb el mateix interès que la primera
vegada. I ara que estem de vacances, sincerament,
sempre s’agraeixen uns dies de festa, ara bé ja tinc
ganes de tornar a començar el curs i seguir aprenent
i avançant per arribar a complir el meu somni; ser un
bon mecànic.

Van anar passant els anys i jo encara acompanyava
el meu pare al taller. Els treballadors ja em coneixien, i es van adonar del meu creixent interès. Un dia
em van preguntar si de veritat m’agradava la mecànica, si volia formar part d’aquell món, i lògicament la
meva resposta va ser que sí, acte seguit em van fer la
proposta que jo sempre havia esperat: “que t’agradaría venir a aprendre durant les vacances?” Sense cap
dubte el meu cap es va moure afirmativament. Aquell
dia va ser un dels millors dies de la meva vida.
Quan va arribar l’estiu i vaig acabar l’escola, vaig començar la meva etapa d’aprenent al taller. Els primers
dies van ser difícils de seguir ja que no dominava el
vocabulari, les tècniques, els instruments…Però m’era
indiferent perquè només pel simple fet d’estar allà era
un somni fet realitat, i aprendre formava part del somni. M’esforçava per fer la feina bé i ràpid, recol·lectant i enmagatzemant tot el que el meu nou professor
m’explicava, memoritzant els errors, buscant noves
fites, aprenent.
Quan es van acabar les vacances, a mi només em preocupava una cosa; poder tornar el pròxim estiu. Els
meus esforços van ser recompensats quan em van res-
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ELS SOMNIS D’UN DORMILEGA 7
“007, CON LICENCIA PARA ROBAR”
Joaquim Soler

Aquesta nit he tingut un seguit de malsons. No he pogut reposar, em dormia i em despertava, somiava, i tornava a somiar,
quin neguit, el tema era sempre el mateix: em robaven.

Malson núm. 1:

Somio que estic feliçment casat i amb un parell de mainades. Que amb la meva parella vàrem comprar un pis fa
temps quan les coses anaven bé, i com és normal en aquests
casos vàrem posar tots els nostres estalvis, vam fer una hipoteca per pagar-l’ho, i la meva mare que és vidua, ens va
avalar amb el seu pis. Desprès de la tira d’anys de pagar
religiosament cada mes l’hipoteca, (primer tots els interessos,
desprès l’amortizació del capital) ens trobem amb que degut
a la crisi ens hem quedat tots dos sense treball, i passats dos
anys al acabar-se’ns el subsidi d’atur, no hem pogut afrontar
el pagament de l’hipoteca. Degut a això el banc ens ha desnonat, no ha volgut ni negociar una pròrroga de la hipoteca,
ni que continuèssim al pis pagant un lloguer, ens han fet tirar
al carrer com gossos. Després de perdre tot el que hi havíem
posat i pagat, resulta que encara hi quedava la major part
del crèdit inicial, ja que primer es cobren tots els interessos, i
quan aquests estan liquidats es comença amb l’amortització
de capital pròpiament dita. Resultat no tenim pis però tenim
que continuar pagant l’hipoteca. De moment la meva mare
ens ha acollit al seu pis, el pitjor de tot és que com que ens va
avalar, el seu pis responia per el nostre, i com que no tenim
recursos, també ens desnonen a tots del pis de la meva mare.

Malson núm. 2

Somio que desprès d’anys d’estalvis per tenir uns calers
per quan em jubilés, el meu banc de confiança de tota la vida
em va proposar invertir- los en un fons d’opcions preferents
que havia de donar-me un interès més elevat del que em donava el tenir-los a termini fix, els diners els podia retirar quan
volgués si és que algun dia en tenia necessitat. Tot perfecte,
menys el fet que ni jo, ni per el que es veu el banc ens haviem
adonat en la lletra petita, i resulta que aquest calers no els puc
treure fins l’any 9000. En queixar-me i reclamar al banc que
no era el que m’havien dit, la seva resposta va ser que primer
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em tenia que haver assessorat. Assessorat ! Si cada cop que
anava al banc els empleats de torn m’informaven i em volien
assessorar sobre el que tenia que fer amb els meus diners.
O sigui que desprès de pagar comissions fins i tot per quan
passes per davant d’una sucursal (espereu les noves targetes
intel·ligents, que ja veureu), resulta que he de demanar un
assessorament extern perquè no em puguin fotre els assessors del banc. Que bé no ? Ara resulta que segons diuen,
em van oferir un producte “tòxic”. I bé, i els senyors del banc
d’Espanya amb el seu president en cap?, i els senyors del
mercat de valors?, i els senyors governants ? És que només
serveixen per cobrar sous astronòmics i dietes fabuloses de
les nombroses entitats i consells administratius als que pertanyen?. I d’aquella famosa llei d’incompatibilitats que hi havia?,
Que s’hen va fer d’ella “se murió porqué no interesaba que
existiese” o què?. Així de clar, amb la de feina que han de tenir guanyant diners, perquè preocupar-se del que ens pugui
passar , al cap i a la fi també podem passar per alguna de
les seves assessories, que ja ens acabarien de repassar.

Malson núm. 3

Somio que vivia a Lorca quan va passar el terratrèmol
de fa dos anys, vaig perdre tot el que tenia, vivenda, mobles,
records. Per sort en vàrem sortir vius, hi hagué qui no va tenir
tanta sort. Ara estem de lloguer i paguem l’hipoteca d’un
habitatge que no tenim, on hi havia el bloc de pisos en el que
vivíem ara hi ha un solar, el pitjor es que l’assegurança ha
pagat l’indemnitzacio que han cregut oportuna, i no podem
disposar dels diners perquè el banc els té bloquejats, diu que
els hi devem calers de l’hipoteca i que per tant no ens els pot
donar, tampoc ens paguen interessos. O sigui que nosaltres
si en podem pagar d’interessos però ells no. Quan em paro
a pensar recordo que sempre que succeïa algun desastre a
altres països, des del nostre, i en qüestió de pocs dies el Govern de torn o les múltiples ONG’S que tenim s’afanyaven a
recollir diners per enviar-los als països afectats, moltes vegades perquè es perdessin a última hora abans d’arribar als
necessitats, fins i tot varem enviar ajuda als Estats Units. No
sé si es que som un país de quixots, o de llepa-culs. I bé, ara
qui ens ha ajudat a nosaltres? o és que un terratrèmol aquí no
afecta com si es allà. Recordo també les promeses que ens va
fer Govern, oposició i demés. Promeses de que ens ajudarien
i no ens oblidarien, sembla que la memòria d’aquesta gent
dura el que dura fer-se la foto amb els afectats.

COL·LABORADORS

Malsons 4-5-6-etc

Somio que estic a l’atur perquè l’empresa en la que treballava ha fet fallida desprès de no pagar-me el sou durant
mesos, tant li fa que sigui d’un ex-president de la CEOE com
que sigui d’algun rumasero reincident que no pagava a Hisenda, ni a la Seguretat Social, ni abans ni ara, el fet es que
ells continuaran nedant en l’opulència, i jo en la pobresa.
Somio que perdo els estalvis de tota la vida perquè la directora d’una Caixa qualsevol la ha arruïnat, i a més s’ha
auto-adjudicat un sou fabulós de per vida, l’acomiaden i té el
morro de reclamar els calers que diu que l’hi han fet perdre.
O que el constructor o la immobiliaria que hauria
d’entregar-me el pis que ja estic pagant amb hipoteca desapareix i em deixa penjat. N’hi ha més, però crec que ja està
be.
I a tot això em pregunto que passarà quan els bancs tinguin
que començar a pagar l’allau de plans pensions que varen
contractar amb la gent. Podran?

Bonson

Somio que estem dormint a casa tan tranquils i de sobte
ens assalta una banda organitzada de delinqüents molt perillosa i violenta de “ciutadans de països de l’est” desprès de
estovar-nos ben estovats perquè els diguem on tenim guardats els calers, se’n van enduent-se tot el de valor. Alel·luia
per fi només ens hauran fotut per una temporada, no pas
per tota la vida. Si els agafen tampoc els faran gaire res,
uns pocs anyets a la presó i renyar-los perquè no tornin a fer
més el trapella. A tots els altres ni això, no fos el cas de que
s’ofenguéssin.
“Moraleja” Si tienes que robar a alguien roba a un trabajador, un pobre o un jubilado, que no tienen defensa, no robes
a un poderoso porque esto está penado por ley.
Per sort acabo despertant-me. Per un moment i fins que m’he
adonat de que tot a estat un malson, he estat completament
aterrit i amb la angoixosa sensació de que m’havien robat la
vida. De que m’havia convertit en un esclau dels bancs, sense
futur ni esperança, que el Govern passava de mi i d’altres,
preocupats per poder continuar al poder sense molestar als
“putos” banquers, al gran capital, ni a les multinacionals, que
a la Justícia tampoc li preocupi gaire el que puguin fer ni la
gent de calers, ni els veritables delinqüents, que sembla que
nomes estigui feta per marejar a la gent que es guanya la
vida treballant , i al pobre indefens.
El que no puc entendre de cap manera és com els banquers,
governants i jutges poden dormir tranquilament per la nit,

tal vegada sigui pel fet que són gent molt pietosa i devota, i
que tenen el més profund convenciment de que si en l’últim
moment de les seves regalades vides, es penedeixen de tots
els seus pecats, com que Déu és infinitament misericordiós,
els perdonarà tot el que han fet, o deixat de fer. Jo la veritat
és que sóc agnòstic, però si estés al seu lloc no podria dormir.
Per sort res d’això m’ha passat a mi. Però: i si m’estés passant? Com està passant a tanta i tanta gent. Encara que només sigui per empatia per les nits em costa dormir bé.
D’estar en el lloc de tota aquesta caterva que ens està asfixiant, uns per lladres, altres per incompetents, i els que queden per no fer res, no estaria tranquil tampoc, pensaria amb
el que deien els vells, que si s’estira molt una corda al final es
trenca. I que totes les revolucions que hi ha hagut a l’Història
de la Humanitat s’han esdevingut quan la gent no han tingut
res a perdre.
Tampoc no evito pensar amb en Toni d’Olot, en circumstàncies normals no aprovaria el que va fer, però posat a la seva
pell, el tema canvia, no sé què el va dur a fer el que va fer,
peró tal vegada desesperat i veient que encara s’en reien
d’ell va decidir a falta de que ho fessin d’altres, prendre’s la
justícia per ell mateix. Per un moment em dóna per pensar
que si a aquest país hi hages més Tonis d’Olot potser les coses
serien diferents, i el Poder més respectuós amb els ciutadans
de a peu.
Una última reflexió: els governants per llei haurien de passar
dos mesos a l’any com la gent més necessitada, els jutges
haurien que ser escollits per votació popular com als Estats
Units, dels que només es copia el que interessa, i ni el Senat
ni les Diputacions haurien d’existir, seria un gran estalvi pel
país, a més s’hauria de posar una llei d’incompatibilitats que
garantís que els governs servissin al Poble i no als interessos
de les Corporacions.
Entre el senyors Artur Mas, Felip Puig i quatre consellers més
guanyen a l’any més d’un milio d’euros entre sous i dietes,
a càrrec dels contribuents, dels quals molts d’ells no arriben
a guanyar-ne mil al mes, o sigui que aquests sis senyors es
reparteixen el sou de vora mil treballadors, el Sr. Benach,
ex-president del parlament a més de jubilar-se als 51 anys
i no als 67, ho fa amb una pensió de 10.000 euros al més
durant quatre anys i de 7.000 per la resta de la seva vida,
és clar que així han de retallar els sous i el que calgui de les
prestacions socials dels demés.
Per ara m’estimo més no tornar a dormir-me; Em fa por.
(Acabat a primers de Maig de 2012, desprès “El Diluvi”)
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ESPARRACAR LA VIDA
Joan M. Pau i Negre
En un moment de la nostra existència ens arriba la
necessitat de fer neteja a fons d´armaris, calaixeres,
estants, arxivadors...
A mi ja m´ha arribat aquesta obligació i a base de
moltes hores vaig reduint a mínims els meus arxius
de plànols guardats al llarg de quasi cinquanta anys
de treball. El que sembla fàcil no ho és. O destrueixes
tot com si fos efecte d´una guerra o un tsunami, per
exemple cremant-los , abans hauríem dit llentçantlos a la riera ( quin disbarat ecològic tan llargament
admès i practicat ! ) o guardes el que encara té un
valor documental, històric, sentimental, o que objectivament ens ho sembla. I un cop decideixes aquesta
opció comença una frenètica activitat que té visos de
misteri, recança, enyor, sorpresa, records de bones
relacions comercials i d´amistat, d´altres de melangia
doncs molts dels meus clients ja no hi són i també de
moments per oblidar com poden ser els treballs no
cobrats o d´altres que em varen provocar tota classe
de problemàtica no desitjada.
Tots aquests plànols tenen una història no sempre tancada i llunyana. La seva contemplació encara que sigui una ullada em porta moltes imatges més vives que
les dibuixades. Algunes les vull recordar, magnificar
, recrear-les en el pensament si cal i d´altres esborrar
de la meva vida.
Quan m´ha tocat repassar la meva feina lligada a
Garriguella les sorpreses han estat abundoses. Varen
ser molts anys d´exercir com a tècnic municipal i ja se
sap que per l´Ajuntament passa de tot. És un mirall
de la vida dels pobles.
Alguns plànols i documents m´han portat a la memòria moments difícils de no poques intrigues palatines i d´altres més populars, diguem-ne de “carrer “.
Quin gust que dóna llençar a la paperera totes les
vivències ingrates que sempre t´esquitxen el verí dels
altres , dels seus odis, les seves rancúnies, les seves
rivalitats polítiques o ideològiques. No obstant les positives, les agradables, les del bell record...amb quina
pena t´en desprèn´s, passes pàgina malgrat tot, i lluites per no oblidar-les mai.
Però la vida és irrepetible, no es pot rebobinar. Els
records bons: satisfacció pels treballs ben aconseguits, obres de construcció prou dignes, actuacions en
el món del voluntariat. Vermuts amb clients, vinets de
Garriguella ( naturalment ) amb els amics al Cafè Colon al final de la jornada amb converses reposades,
comentaris jocosos, acudits i alguna xafarderia.
I tot en un paper dibuixat o escrit, pilots de paper que
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formaven part de la història de Garriguella, part de la
meva petita història. Que la tramuntana no tingui pietat d´ells. No tot es perdrà en la destrucció. La tinta
en que varen ser traçats era indeleble i em va quedar
empremta al cor com un tatuatge...Garriguella serà
sempre per mi: bons amics, bons records.

Foto: Joan M. Pau
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PESSEBRE VIVENT DEL ROSSELLÓ
Henri Jonca
Parlar del Pessebre vivent del Rosselló a Garriguella, va
ser per mi una gran joia, i la vostre rebuda em va commoure molt…
De cada costat de l’Albera, tenim la mateixa llengua, la
mateixa cultura i la mateixa visió de Nadal: el pessebre
de l’Esteve Albert és aquí per desmostrar-ho. Esteve era
un poeta, un escriptor i un director de teatre de talent, tota
la seva obra n’és el testimoniatge: els qui l’han conegut es
recorden d’un home afable, sensible, fent poc cas de les
contingències materials, visionari i visceralment afecte a
la història, a la tradició i als costums catalans. És tot això
que li va permetre d’escriure aquest magnífic Pessebre.
D’entrada, el volgué senzill, dirigit cap als petits, els humils, sense fioritures, sense extravagàncies. Per ell, el missatge de Nadal era contigut principalment dins la crida
de l’àngel als pastors: què podria ser més humil que un
pastor, més autèntic, més apte per sentir el cant dels estels,
la crida de l’àngel? Com deia l’Esteve: «no és un rei en el
seu palau que podia veure i sentir tot allò, però ben bé els
pastors, perquè són en contacte directe amb la naturalesa
i els seus misteris…»
Esteve, que es meravellava contemplant una flor o un
xai petit fent gambades per una prada, posà en re-

lleu l’alegria del poble qui, a l’anunci de la naixença
divina, seguí sense preguntar-se l’estrella que conduí
fins a Betlem. Aquesta visió de la Nativitat que ens ha
deixat Esteve, és la que propagava a l’edat mitjana,
els misteris de Nadal, actuats a la plaça de les esglésies, sobretot a Catalunya, on la fe ingènua dels nostres
avantpassats situava el Pessebre a l’Albera, al peu del
Canigó, al mig d’una naturalesa salvatge, sota d’un cel
estelat com ho són totes les nits sobre la nostra terra
catalana…
Ja fa 50 anys que actuem aquest Pessebre. Roger Campredon, Jordi Barre, Joan Guiu Candille, jo i molts altres mai hem descuidat aquest missatge de Nadal que
l’Esteve ens va donnar com la flama d’una fe que mai s’ha
d’apagar. Avui, Esteve, Roger i Jordi ens han deixat per
sempre i llurs ànimes vagabundegen per les estrelles: mes,
a cada Nadal, són enmig de nosaltres per cantar i pregar.
«Avui la neu i gebre cobreix la terra arreu, quan en humil
Pessebre ve al món el fill de Déu» diu la cançó, demà
a l’Albera, a Garriguella un Pessebre potser s’actuarà :
llavors, Esteve, Jordi i Roger, per estar amb nosaltres, com
els àngels, baixaran del cel per anunciar la nova de la
vinguda del Salvador…

“Jordi Barre (a l’esquerra) i Henri
Jonca canten la Nit de Nadal – Església dels Dominicans de Perpinyà
- 2009”
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SUCCESSOS TRÀGICS DEL SEGLE XIX
Josep Playà Maset
Ens queixem de la crisi econòmica del segle XXI, però
ens oblidem que en el segle XX hi va haver una guerra
civil, dues guerres mundials i altres crisis com el crack del
29 o les postguerres dels 40. I que en el segle anterior la
inestabilitat va ser permanent. Pensem només en el segle XIX a Garriguella: va patir la guerra del Francès, tres
guerres carlines -amb ocupacions i saquejos del poble-,
enfrontaments interns entre conservadors i progressistes,
baralles amb pobles veïns que acabaven amb morts i ferits (una cançó popular encara recorda els enfrontaments
amb Vilamaniscle), la multitudinària romeria a la Mare
de Déu del Camp (1887) que es va tancar amb greus
aldarulls,... I tot això sense comptar altres crisis de preus o
les plagues de l’oïdium i la fil·loxera, que van fer marxar
més de mig poble cap a les amèriques. En aquest context
de violència tampoc es estrany que es donessin alguns
successos dramàtics, dels quals donarem compte dels tres
més sagnants, ara que ja són història.
El primer d’aquests fets va tenir lloc poc després de la
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guerra del Francès (també coneguda com de la Independència). Antoni Sucarrat ho explica d’aquesta manera en
la seva inèdita “Crònica de Garriguella” : “Un sujeto cuyo
nombre quiero callar vivía amancebado con una casada
y una noche el marido, con otro a quien he conocido,
sorprendieron al seductor y le degollaron. El marido fue
preso, pero habiendo logrado escapar se refugió en la
iglesia, lugar sagrado y en que según la legislación de
aquel tiempo se gozaba la impunidad de todos los delitos. Allí permaneció por espacio de tres años teniendo
para espaciarse todo el cementerio en el que se quedó
por fin para siempre”. Se’n sap poca cosa més. Segons
la tradició, l’home, refugiat a l’església de Santa Eulàlia,
rebia menjar de la família i sortia al cementiri vell per la
porta que connectava des de l’església. En morir va ser
enterrat allà mateix (el nou cementiri no es va construir
fins al 1901).
El segon succés va ser conegut com “el martiri de Rosa
Sucarrat” i va passar a la Mare de Déu del Camp. El
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mateix cronista ho explica així: “En el día 10 de agosto
de 1849, habitando el Santuario D. José Vilert, sacerdote exclaustrado, en compañía de su ama Rosa Sucarrat,
siendo las nueve de la mañana y estando esta sola en
casa fue asaltada por tres hombres sanguinarios quienes después de haber cometido con ella los más brutales excesos y habiéndola martirizado cruelmente (...) la
asesinaron. Todavía la infeliz víctima sobrevivió algunas
horas a su martirio, las suficientes para poder declarar
el nombre de uno de los asesinos con cuya indicación
dentro de poco días fueron presos los tres autores de
tan horrendo crimen, uno de los cuales fue condenado
a muerte que sufrió en Figueres en garrote vil y los otros
dos a 20 años de cadena”. Mossèn Salvador Anticó afegeix en el seu “Historial de Garriguella” que la persona
que va ser penjada era “un habitant solitari del mas Butarós”. Gràcies al professor Pep Vila, de la Universitat de
Girona, hem pogut saber que a la Biblioteca Municipal
de Montpeller es troba un llarg relat de Casimir Franco,
de Castelló d’Empúries, veí de Castelló d’Empúries, especializat a versificar aquests tipus de tragèdies i crims
sanguinaris. En aquests fulls, publicats l’any 1950, es
diu que l’assassí es deia Josep Salbatella, conegut com
Butarós, i era natural de Vilamaniscle, de 36 anys, tot
i que vivia a Vilabertran. Fou executat a Figueres el 31
de maig de 1850. Segons aquest relat poètic va ser
una dona que visitava el santuari qui va trobar a Rosa
Sucarrat. Encara va ser a temps de confessar-la el vicari
Guimbernat i ella de denunciar l’assassí al regidor Joa-

quim Badosa i a l’agutzil Dusans. Va sobreviure dues
hores més, sense deixar de repetir “un dels tres, Butarós
és”. L’assassí va fugir al bosc quan va saber que el buscaven, però al cap de dos dies el va detenir el sometent
dirigit per Felicià Escarrà. “Mateu-me abans no ho faci
el Govern”, els va dir l’assassí, però van preferir dur-lo
davant la Justícia. Dos amics van ser detinguts com a
còmplices. I “a vista del pueblo mil, / expiró en garrote
vil” diu el poema. “Así paga lo que dicta / tan criminales agravios, / y purga los desagravios / de la pública
vindicta”.
El tercer fet sagnant del segle XIX es va produir el 26
de juliol de 1880. Segons el diari “El Ampurdanés” (1
d’agost de 1880), “en la noche del martes fue muerto de
un tiro en las inmediaciones de Garriguella un pastor. Se
atribuyó el hecho a una venganza. Cuatro son los presos
por sospecha de participación en el crimcn”. En donava
més detalls, el cronista Sucarrat: “Siendo la 9 y _ de la
noche, fue cobarde y alevosamente asesinado entre Noves y Garriguella Juan Grau, pastor y carnicero de este
pueblo, de un tiro de revólver, dejando huérfanas a su
esposa y cuatro hijas de corta edad, sin que hasta ahora
se haya podido descubrir el agresor”. Sembla que inicialment es va culpar a un altre pastor, però una de les filles
del mort mai s’ho va creure i no va parar fins a descobrir
el culpable. Per fer-ho es va traslladar fins Amèrica, on
va aconseguir la confessió d’un home de Garriguella que
havia marxat a aquell continent, teòricament per fer fortuna, però en realitat fugint de la Justícia.
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AMB LA CRISI A COLL
Manuel Seco
Rector

LA RIQUESA CONSISTEIX MOLT MÉS A GAUDIR QUE A POSSEIR (Aristòtil)
Estava desolat. Assegut en un vell i brut banc de la plaça, reposava inconscientment els seus colzes en les
cames i arropava el cap entre les mans. Era la viva imatge de la desesperació i l´abatiment després de l´execució de l´última sentència judicial. Era la tercera. Havia perdut dos dels seus negocis, dos fruiteries obertes
amb la incansable suor de tota la família, i ara la seva casa, el seu niu i el mut testimoni dels fatigosos desvetllaments, havia esta executada en pública subhasta.
No sabia què fer. S´havia quedat sense tot el que constituïa la seva raó de ser. La força juvenil i la il·lusió
s´havien evaporat, fagocitades per un misteriós Saturn. Derrotat, se li presentava un futur immediat sense horitzó; ni tan sols tenia un forat on poder reclinar el seu cap aquella nit. Ni ell, ni la resta de la família. Les sortides tancades i, el més greu, la seva vida, viscuda amb alegria contagiosa, ara començava a no tenir sentit.
Estranyes idees vestides de negre es bressolaven en les seves reflexions, i tal vegada no hagués necessitat més
que l´última empenta.
De moment, però no per molt temps, li quedava el cotxe que també en breu cauria abatut per una nova sentència que aprofitarien els carronyers que pul·lulen sempre al voltant de la carn ferida.
Aquella nit no es pot dir que dormís. Ja va ser suficient passar-la assegut en el seient del cotxe, acompanyat
per l´esposa que tantes forces havia gastat per aixecar honradament el que de cop havien perdut a causa de
la crisi.
Amb prou feines van creuar paraula en les llargues hores de foscor. En el dens silenci, van ser testimonis muts
dels profunds sospirs que de tant en tant cadascun emetia per omplir el pulmons de l´oxigen que la tristesa,
la impotència i la desesperança els buidaven.
Molt de matí, a l´albada, amb el cos adolorit per la forçada posició durant tantes hores, un i l´altra sortiren
del cotxe estirant la seva malparada musculatura. El sol començava lleument a il·luminar des de l´horitzó,
però per a ells tot continuava en penombra.
La crisi! Què dimoni era la crisi?
Els diaris anaven plens, en la televisió havien sentit parlar mil vegades d´aquest esdeveniment mundial, però
mai havien arribat a entendre el complicat mecanisme que l´havia generat i l´estrany argot amb què intentaven explicar-ho.
Solament sabien d´ella per les seves conseqüències: regulacions d´ocupació, es a dir, treballadors al carrer,
tancament continu de petits i mitjans negocis, increment constant de l´atur amb el seguit de pobresa que es
generava, cues incomptables de persones que s´apropaven a qualsevol de les institucions publiques o privades que tenien a be alimentar-los humanitàriament… Molt de drama, un immens dolor que s´anava cernent
lentament, i lentament enverinava bona part de la població.
Sense posar massa atenció als tecnicismes amb que els especialistes feien ímprobes esforços per esclarir-ho,
sempre van intuir que hi havia elements mai suficientment explícits. En la seva senzillesa comprensiva, perquè
solament entenien bé el discurs amb que venien les seves taronges i les seves pomes, sempre van sospitar qui
eren els causants del fenomen que finalment a ells els havia bufetejat amb desesperant acritud:
- la manca d´honradesa en aquells que gestionaven l´economia mundial.
- la voracitat de molts per enriquir-se a costa de qui fos i d´una manera legal o il·legal.
- la deïficació dels diners com a poder alliberador de totes les deficiències humanes.
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- el dispendi econòmic de qui havia caigut en
la tramposa xarxa de comprar tot l´imaginable sense tenir possibilitats.
- el comportament imitatiu de les classe més
humils, perquè les facilitats amb que era estimulada la innata voracitat humana els havia fet creure que, ara sí, tots havíem arribat
a ser igualment rics...
No podien anar més enllà en l’anàlisi del problema,
però pot ser no estaven massa lluny de la realitat.
Passaren dies bevent a glops la seva tristor, i el
temps, que tot ho ressitua, va aconseguir anar esmorteint la insofrible passió. Trobaren un tènue consol en el pensament que del no-res havien sortit, i
que el que havien arribat a tenir fins no feia gaire
temps, no era més que el producte del seu esforç i
de la seva il·lusió.
És veritat, ja no podien girar el sentit de la història,
però a mida que passava el temps entraren lentament en una fase d´equilibri que els va permetre
plantejar-se, més serenament, preguntes que, si en
alguna ocasió fugaçment se´ls podien haver ocorregut, amb la mateixa celeritat les esborraven del
pensament.
En aquelles hores properes a la vivència d´una situació límit, no solament no defugiren les preguntes,
sinó que fins i tot es van entretenir en formular-les
el més acuradament possible:
- no seria més productiva per a la societat
l´honradesa que la immoralitat ?
- enriquir-se a costa de la pobresa i de la ruïna dels més innocents podia ser un comportament acceptat silenciosament pel sistema?
- era necessari tenir-ho tot i gaudir de tot sense les mínimes possibilitats de fer-ho raonablement ?
- es segur que els diners tinguin la capacitat
de salvar l´home de les seves innates febleses ?
- no seria millor aprendre a gaudir del poc
que es tenia, que aspirar envejosament a tenir-ho tot de forma tan irracional ?....

I així mil preguntes més van enfortir lentament els
fonaments amb què volien construir una nova vida a
poc que se´ls donés una petita oportunitat.
Malgrat l´infortuni, podien estar d´enhorabona. Es
sobreposaren al cop que els havia situat perillosa
i molt properament al no-res, i recuperaren part
de l´optimisme que necessitaven per recomençar a
construir una nova forma de viure, fonamentada en
valors més profunds.
Havien salvat la seva situació personal, havia nascut una nova família, decidida a implicar-se en la
construcció d´una societat més justa i més humana.
Simplement, havien arribat a la conclusió que les
crisis no són situacions definitives; destrueixen una
ornamentació social buida de contingut, i alliçona
perquè la intel·ligència humana pugui ser creadora
de noves solucions.

Vilamaniscle, 9
17780 GARRIGUELLA
Tel. 972 552 065 - 972 530 651
e-mail: giberts@telefonica.net
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L’EXPERIMENT TEATRAL
Mònica Bazán
El meu interès pel teatre va arribar tard. Corria la primavera de l’any 2000 quan uns amics em van proposar
anar a veure un monòleg d’un escriptor uruguayà interpretat per una actriu de la mateixa nacionalitat, Andrea
Fantoni -premiada com a actriu revelació al seu país-,
en una sala alternativa barcelonina. L’espectacle es titulava “Te casarás en América”. Em va fascinar el text, la
senzilla posada en escena i la interpretació delicada i
acurada en els petits gestos, una delícia. Em vaig adonar que el teatre que havia vist fins ara, senzillament, no
estava a l’alçada.
Aquell mateix estiu em vaig apuntar a un curs de teatre
de dues setmanes… i a l’octubre ja estava començant
els meus estudis teatrals a La Casona de Barcelona. Una
escola que creu en l’actor creatiu a tots els nivells, en una
feina teatral global, tenint en compte tots els elements
que poden intervenir en la creació teatral.
A partir d’aquí només quedava portar a terme tot el que
havia après en els tres anys que va durar la formació.
El primer projecte no va ser fàcil. “Les criades” de Jean
Genet no és un text fàcil. És llarg, complex, complicat,
ple de rics matissos. La feina va ser llarga i molt dura,
amb periodes eufòrics i d’altres decebedors, amb molts
canvis. Però finalment va nèixer la primera “criatura”,
aquesta primera experiència teatral. I després d’aquesta
les següents fins arribar a la darrera: els “Monòlegs” de
la Franca Rame i el Dario Fo.
Experiments Teatrals Empordanesos neix a finals de l’any
2011 amb la intenció de portar a terme els monòlegs
per dona escrits pel premi Nobel de literatura Dario Fo
i la seva muller Franca Rame. Uns textos escrits als anys
70 però que segueixen vigents, malhauradament, avui
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en dia. Els textos giren en torn a la condició femenina,
sempre amb la comicitat i ironia que caracteritza als
autors. Uns monòlegs parlen del entorn familiar i laboral
i d’altres tenen un caire més social i polític i retraten set
tipus de dona ben diferents.
En aquest “experiment” hi participen com a actrius set
dones de l’Alt Empordà, en concret de Figueres, Peralada, Vilanova de la Muga, Vilajuïga i Espolla, algunes
professionals i d’altres amateurs. La direcció és a càrrec
de Mònica Bazán i Gregorio Rivero, actors i directors.
Els monòlegs que hem preparat, en català i castellà, són:
“La mujer sola”, “Una mare”, “El despertar”, “Jo, Ulrike, crido”, “La madre pasota”, “Monòleg de la puta
al manicomi” i un fragment de “Totes tenim la mateixa
història”. Alguns d’aquests monòlegs els interpretarem el
dijous 16 d’agost a la sala Polivalent dins les activitats
de la Festa Major de Garriguella.
Us hi esperem!
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TURISME A GARRIGUELLA
www.turismegarriguella.cat
A Garriguella ha nascut una nova eina de comunicació,
una pagina web a on es pot trobar tota la oferta turística
del poble: www.turismegarriguella.cat
Amb aquesta iniciativa els empresaris vinculats al sector,
pretenem mostrar al visitant les excel·lències de Garriguella com a destinació turística de qualitat i contribuir
a la dinamització del poble.
Garriguella disposa d’un ampli ventall d’oferta en allotjaments (Hotels, Hotels amb SPA, cases rurals de diferents modalitats, càmping amb bungalows,…), nombrosos restaurants amb una oferta gastronòmica molt
variada, un local d’oci nocturn amb música en directe,
pioner a la comarca. Es gairebé obligada la visita familiar al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera i
també es poden visitar varis cellers , trulls i productors
d’oli i degustar els vins i olis produïts al poble de qualitat
reconeguda per nombrosos premis nacionals i internacionals i que s’estan exportant a mig mon (EEUU, Japó,
Dinamarca, Noruega, Holanda,…)

viatger pot crear la seva pròpia ruta amb el detall de tot
el que es trobarà a la web de Itinerannia, www.itinerannia.net. Aquest tipus de turisme porta cada any molts
visitants al poble, sobretot anglesos i americans i són
nombrosos els establiments que se’n beneficien directa
o indirectament.
La nostra il·lusió es donar a conèixer el nostre poble internacionalment, la web te traducció automàtica a varis
idiomes i esperem que serà un vehicle important per la
promoció de Garriguella.

Als comerços del poble s’hi poden trobar els millors productes del país: excel·lent mel de l’Albera dels abellaires
locals, les millors carns de la comarca, extraordinari
peix del Cap de Creus, fruites i verdures fresques de
petits productors,…
La situació geogràfica de Garriguella també es privilegiada amb una oferta de proximitat quasi inesgotable:
platges i Parcs i Paratges Naturals d’increïble bellesa
que permeten gaudir de la natura o practicar tots tipus
d’esports, i nombrosos espais d’interès cultural o lúdic.
El turisme de senderisme mereix una menció apart, per
la seva importància creixent els últims anys. Una xarxa
de camins de més de 2.500 km que travessa les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà; els camins
estan tots senyalats i amb manteniment permanent i el
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CLASSES D’AERÒBIC, STEPS, TONIFICACIÓ
I ESTIRAMENTS A GARRIGUELLA
Marta Juan Vilanova
L’aeròbic és un dels esports que ha guanyat més seguidors en els últims anys, ja que al ser un esport que
es practica amb música i té molta diversitat en els moviments això fa que sigui atractiu per als qui desitgen
passar-s’ho bé fent esport, ja que és una modalitat que
busca posar-se en forma d’una manera divertida, al
ritme de la música.
Tot i que, vist des de fora, sembla que hi hagi una gran
dedicació al darrere d’una classe, els moviments són
senzills i els passos fàcils de seguir. Si bé, en un principi, es concedia gran importància a la coreografia i es
deixaven de banda l’escalfament o la correcció postural, les necessitats dels usuaris i l’aparició de lesions
han aportat canvis. Els monitors són conscients que cal
dedicar uns minuts a fer estiraments, vigilen com es fan
els exercicis i divideixen les classes en diferents nivells,
perquè no tothom pot seguir un mateix ritme.
Els objectius de la pràctica d’aquest esport són “el
treball cardiovascular, la millora en la coordinació de
moviments, la tonificació dels músculs i l’alliberament
de tensió”. La classe d’aeròbic s’inicia amb un escalfament per tal d’elevar de forma gradual les pulsacions
cardíaques. Consisteix en un ball a ritme moderat que,
a mesura que transcorrin els minuts, anirà augmentant d’intensitat amb aixecament de braços i cames,
moviments ràpids i flexions. De la mateixa manera,
la intensitat s’anirà reduint a fi que disminueixin les
pulsacions. Després, es treballarà la tonificació del
músculs amb exercicis de tríceps, pectorals, glutis i
abdominals. Un cop realitzats els estiraments finals hi
haurà temps per al descans i la relaxació.
Un dels components bàsics és la música, ja que els
exercicis i els passos s’estructuren d’acord amb les
característiques de les cançons que sonen durant la
classe.
L’ús del calçat adequat és un factor important per evitar
lesions en tots els esports. En aquest cas, el més apropiat és utilitzar sabatilles dissenyades especialment per
a la pràctica de l’aeròbic o bé per treballar amb step.
Aquest tipus de calçat ofereix amortiment i absorció
de l’impacte gràcies a una càmera d’aire allotjada a
l’interior de la sola, a l’hora que protegeix els turmells.
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Pel que fa a la roba que cal dur a la classe, cal tenir
en compte que ha de ser una roba còmoda i confortable que permeti el moviment amb total llibertat i amb
teixits transpirables que permetin una bona regulació
de la temperatura corporal.
Encara que al principi ens costi seguir el monitor, amb
unes quantes sessions aconseguirem mantenir el ritme i
la coordinació. “És molt important que l’alumne tingui
clar que el primer dia no podrà seguir el ritme, tot i
que el monitor l’ajudarà en aquesta progressió”.
De moment, les dones es mostren més predisposades
per a la pràctica d’aquest esport, però aquesta tendència està canviant. Molts homes es comencen a interessar per l’aeròbic a pesar que alguns encara consideren “que es fan coreografies complicades, es balla,
i que això del ball és per a les noies”.
A la pràctica de l’aeròbic més tradicional s’estan afegint d’un temps ençà nous conceptes com els steps, el
funky, el hip-hop, etc.
Steps:
Els exercicis es fan en unes taules que es col·loquen
a terra i que poden tenir diverses alçades. Tot i que
bàsicament s’hi treballen les cames, també s’hi poden incorporar altres exercicis i coreografies. Un dels
avantatges d’aquesta pràctica és que el ritme cardíac
no disminueix ja que encara que només baixem i pugem l’step continuem movent-nos.
A Garriguella actualment s’estan impartint classes
d’aeròbic i steps, les classes es fan tots els dilluns i dimecres de l’any (menys els mesos de juliol i agost), es
fan dos sessions, la primera a les 19:30 h i la segona
a les 20:45 h.
Si voleu millorar i mantenir la vostra salut, estar més
actius i de bon humor, apunteu-vos-hi!!!!
Per més informació al respecte poseu-vos amb contacte amb: Marta Juan Vilanova
Martajuan1983@hotmail.com
(mòbil 665508254)

www.hotelgarriguella.com
Restaurant obert tot l’any
Menú del dia al migdia a 13,50€
Menús a 25,90€, 31,90€
Tancat el dimecres
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Plaça de l’Església, 2 - 17780 Garriguella - 972 531 807 - info@hotelgarriguella.com - web: www.hotelgarriguella.com
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