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Serveis i telèfons d'interès

Ajuntament Oficines municipals................................... 972 78 81 05
Local social............................................... 972 78 84 91

Escola pública «El Rajaret».................................................. 972 78 80 35
Servei municipal d'aigües ..................................................... 9727881 58
Parròquia de Bellcaire........................................................... 972 78 82 01
Farmàcia (Lda. M. Sara Bagué) ........................................... 972 78 84 71
Consultori mèdic ................................................................... 972 76 50 05
Urgències .............................................................................. 908 09 43 33
Consultori mèdic l'Escala...................................................... 972 77 60 60
Mossosd'Esquadra.............................................................................. 088
CreuRojaTorroelladeMontgrf............................................ 972 76 11 11
Bombers ............................................................................................... 085

Horaris serveis municipals

Oficines municipals: dilluns, dimecres i divendres, de5 a8 de la tarda.
Tècnic municipal d'Urbanisme: divendres, de6 a8 de la tarda.
Assistent Social: dimecres, de6a 8 de la tarda.
Ple ordinari de l'Ajuntament: últim divendres de cada mes. Estiu, 22h;
hivern, 21h.

Horaris consultori mèdic

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9a 10 del matí.
Dimecres, de 3a4 de la tarda.
Practicant, dimarts i dijous a 2/4 de 10 del matí.

Horaris farmàcia

Laborables: d'1/4 de 10 a 1h matí i de 5h a 8h tarda.

Dissabtes: d'1/4 de 10 a 1h matí (juny-agost també de 5h a 8h tarda).

Recollida d'escombraries

Dilluns, dimecres i divendres (durant els mesos d'estiu també els dissab-
tes). A primera hora del matí.
Estris i deixalles voluminoses, primer dimarts de mes, al costat dels
contenidors.

Horaris Sarfa

Línia Figueres - Palafrugell / Sant Feliu de Guíxols
7h20'/11h05' /13h35' (dissabtes, diumenges i festius) /14h35' /19h05'

Línia Sant Feliu de Guíxols/ Palafrugell - Figueres
7h55' / 12h25' (feiners de dll. a dv. ) / 14h55. /18h40'

Festes i tradicions locals

Bandera de Catalunya.
Marxa popular del Xino-xano.
Festa de la Divina Pastora.

Festa Major.
Dinar de Germanor.
Encant de les Animes.

Divendres Sant

Dilluns de Pasqua
Dues setmanes després de Pasqua

29 i 30 d'agost
11 de Setembre

Diumenge abans de Nadal
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Cartes de lectors

Tots els lectors continueu estant convidats a du. la vostra a la

secció de «Cartes de lectors». Cal que aquestes es dirigeixin a
l'ad-eça: Revista «El Castell», Plça. dels Comtes d'Empúries,
7 77747 Bellcaire d'Empordà. Les cartes han d'anar signades,
amb un màxim de vint Unies mecanografiades i el temüm de
recepció és com a màxim un mes abans de la seva publicació.
Esperem escoltar la vostra veu.
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de vida de la revista municipal. Un selè nú nero per a la Festa e
Divina Pastora. Diades que totspodrem celebrar, coincidint a
setmana de Sant Jordi. I com afel exce cional Düdrem trobar a
parada de llibres i roses dues publicacwns es ecialment relacion -
des amb el nostrepoble. Una, l 'edició íníeara l texi de "Banclera
Catalunya" i l'altra, la novel. la "Lestran a ü saparició de la
Laura" de Josep Torrent. Dos llibres especi recomaraïs, delv
quals n'haurem. d'estar ben orgullo

De verdes i de madures cal comen ar-ne en

més negra seria el robatori quefa poques set nes esva roaui
l'Ajuntament, quan uns brètols van esbotzar la
secretari i van endur-se'n l'ordintídor i tot un

que benpoc servei elsfaran. En canvi, si (fuefa ff^
empleats municipals i, per extensió, al poble en conju 'a bre i -
lada sense cap sentit amb qual no se 'n pot feraltra cosa ue n
la i lamentar-la.

Altra cosa ha estat la celebració del vinïè cmivers ri de "j

deCatalunya-Lafidelcomtatd'Empúries". V a .e braciomarca-
da especialment per l'edició íntegra i come el text de ï'ob
Un deute pendent dejafa massa anva. er ui zua. cal fc
tots els actors i col. laboradorsperaquesta efei è 'i e, que va aconse-
guir omplir la plaça el Divendres Sant cum eu molts anys que
vèiem; per una altra, lamentar elpoc segwmen que van tenir acies
com la presentació del llibre o el concert del dissabïe amb el rup
Bitayna. Potser cal pensar que "Bandera d Catalunya" és wia
iniciativa queporta més maldecaps que no pas satisfaccions i que no
tothom creu, com expressa lajunta directiva en aciuest exemDlarde l
revista, que per mantenir aquesta tradició viva calen molts esforço
que no espoden concentrar en quatre mans incii comptades. Seriu de
desitjar que ens hi impliquéssim una mica més tots. Si no, ens podríem
trobar que lespoques mans que estiren del carro clesistissin de l 'intenï
; se n'anés en orris tot el treball d'aquests vint anys.

També ha complert el seu vintè aniversari la marxa del Xino-xano,
coetània de "Bandera de Catalunya ". El Dilluns de Pasqua p ssnte
va tomar a celebrar, amb una excel. lent panicipació i amb un mat
extraordinari, tot i lafred. Felicitats a tots plegats!

No podem oblidar de citar l'adequació de la sala del casiell ue
fins l'anypassatacollia elparvulari. Una sala ma^nífica qiie elpoble
guanyaper a tot tipus d'activitats

Des del Consell de Redacció us si gem qiie passeu molt bona
festa i que gaudiu de tots els actes com twnbé la lectura els llibres
que trobareu a la Fira, especialment Is s que hem comentai.
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Benvolguts bellcaírencs í bellcairenques

En l'espai habitual des del qual em dirigeixo cada revista a tots els veïns, en aquesta ocasió us vull parlar de dos fets ben
oposats. D'alguna manera, tal com diu el títol, n'hi ha una de freda i una de calenta. La freda és el lamentable robatori que
vam patir a l'Ajuntament ara fa poques setmanes. Realment és difícil de poder entendre com algú pot tenir tan poc cap com
per malmetre els béns de tots els veïns. És ben bé un espectacle llastimós. Els Mossos d'Esquadra tenen la poca informació
que els vam poder donar i han obert una investigació. De tota manera, ningú no arranjarà el mal fet. Un perjudici enonne per
a tot el poble del qual ningú no se'n podrà beneficiar. Què en pot fer dels disquets dels padrons de l'Ajuntament, aquesta
persona? Un fet incomprensible que ens portarà moltes hores de feina a recuperar.

La calenta, o la més agradable de comentar, és la celebració del vintè aniversari de "Bandera de Catalunya". Ha de ser
un orgull per a tots nosaltres poder participar en un muntatge únic com aquest. I tots plegats hem de ser-ne ambaixadors per
tal que cada cop sigui conegut per més gent. Tal i com vaig dir en l'acte de presentació del llibre, el dissabte 4 d'abril, cal
agrair sempre les hores i hores de feina que hi dediquen els membres de la Junta. Un agraïment que des d'aquí faig extensiu
a tots els que hi participeu de la forma més directa o indirecta.

D'altra banda, considero també molt important el fet que aquestmes d'abril s'hagin presentat dos llibres a Bellcaire. Un
és l' esmentat de "Bandera de Catalunya" i l' altre, el que el dissabte de la festa es presentarà al castell: "L'estranya desaparició
de la Laura" de Josep Torrent. En la presentació d'aquest darrer comptarem amb la presència del conseller de Govemació,
Xavier Pomés. Tots hi esteu convidats.

I per acabar, els desitjos més sincers per tal que passeu una molt bona Pesta de la Divina Pastora.

artes ors

Bonica i recordada plaça

Distíngíts senyors,
Em plau donar-vos les gràcies per l'aclariment a la Fe d'errades

de "El Castell" núm. 7. Es cert que el meu pare es deia Josep I>uig
Serra, comercialment en Pepet Giferder, persona molt coneguda a les
nostres comarques per les seves diferents activitats.

En una de les revistes, si mal no recordo la núm. 3, ja que en
aquelles dates em trobava absent, es parlava de l' antigaplaça. L' escrit
el signava un senyor, el qual aleshores no vaig saber de qui es tractava.
I per motiu de contratemps personals llavors ho vaig deixar estar. No
obstant, avui, aprofitant aqueixa avinentesa, em plau de parlar-vos
d'aquelltema.

Crec que ha arribat el moment de deixar d'argumentar sobre
aquella "boníca i recordada" contrada. Sí, només ens queden dos
canüns a seguir: el primer, és entrar en acció i fer una crida a tots els
bellcairencs -i els que no són de Bellcaire, però que totalment se sentin
com si en fossin fills-, per donarun cop de força i demostrar a la nostra
comarca que estimem el poble, i fer exactament, com férem amb el
rellotge: tomarl'alegriaquetenialanostramoltestimada"jpfacfl". La
plaça on rebem els forasters el dia de la nostra Festa Major. L'altre
camí a seguir és callar per sempre i no recordar mai més aquella gran
bellesa com era la nostra benvolguda -amb tota pena dic- plaça.

Doncs va, animeu-vos fílls del poble, que un de Valldeviàja ho
està, o deixem-ho córrer, potser serà allò nüllor.

Fill de Josep Puig i Serra

Joaquim Vilanova, alcalde
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NOGeS d'Ord'enJoaquimPuig
i GasadeUà i Mercè Soler í Puíg
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El 16 de desembre de l' any passat, Joaquim Puig
i Casadellà i Mercè Soler i Puig van celebrar les
noces d'or. El casament (17 de gener de 1947) es va
celebrar de rigorós dol, per la pèrdua del pare d'en
Joaquim, en Pepet Giferder. A la sortida del casa-
ment, que es va celebrar a la parròquia de Sant Pere
Pescador, d'on era natural la Mercè, els pocs assis-
tents van anar a esmorzar a casa la Mercè. En un

cotxe conduït per en Quim Pastor, els nuvis van
passar a deixar la flor nupcial al nínxol de Josep Puig
i Serra. El viatge de nuvis el van fer per diferents
ciutats de l'Estat, entre elles Girona i Madrid, i van
tomar a casa el 12 de febrer. Moltes felicitats!!!

La diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una commemoració secular a Catalunya. Sembla ser
que els orígens del culte a Sant Jordi es remunten al segle V. La devoció a aquest sant, però, arrelà
fondament gairebé en el moment que s'anavaformant Catalunya, en temps de la reconquesta. A partir
d'aleshores es va anar consolidant aquesta celebració que, en l'actualitat, se celebra arreu amb les
tradicionals fires de llibres i roses.

Diu la llegenda, tal i com la recopila Aureli
Capmany en el llibre "Costums i tradicions catala-
nes" editat l'any 1982 per Editorial Laia, que el
Cavaller Sant Jordi era de Capadòcia i que prop de
la ciutat de Cilena o Sirena, capital de Pentàpolis, a
la Lívia Superior, hi havia un gran drac que vivia en
un llac. Era tan ferotge que el seu alè arnbava fins
als murs de la ciutat, infectava l'aire i empudegava
la gent. Els habitants d'aquella terra, per desfer-se
de les ires del drac, havien de donar cada dia dues

ovelles al drac. Quan es van acabar les ovelles es va
haver de recórrer a les persones. El disgust de la
pobra gent, ja us el podeu imaginar. I més gran va
ser encara quan va tocar el tom a la filla del rei.
Aquest, es va dirigir al poble dient: "Preneu-me tot.
l' or i la plata, i la meitat del meu regne, si voleu ; però
deixeu-me la filla". Els ciutadans no hi van accedir,

amenaçant-lo de cremar el palau amb ell a dins si
volia ser diferent dels seus súbdits.

La filla va ser conduïda a la fera i en aquells
moments, escaigué de passar per allí Sant Jordi, que
veient la noia plorosa i desesperada es va interessar
per ella. En saber el motiu, va treure tot el coratge
que portava a dins i li vajurar de defensar-la i evitar
aquella mort segura.

IALITZAT EN CARNS A LA BRASA

Reserves: Tel. 972 78 81 40

Plaça M Catell BELLCAIRE D. EMPORDÀ

El drac va atansar-se i Jordi, sense escoltar-se a

la donzella, s'abrigà amb el senyal de la creu, i
afermant-se bé als estreps, posà la llança de punta i
empenyé el cavall cap al drac. Va aconseguir ferir-
lo greument fins a deixar-lo abatut i estès a terra.
Llavors manà a la donzella de passar el seu cenyidor
pel coll de la bèstia, que la seguia des d'aleshores
com un gosset.

Es van acostar fins a la ciutat, aterrint a tots els

ciutadans, veient com s'acostava aquella bestiota
cap a ells. I en arribar al davant del rei, Sant Jordi va
dir: "Que ningú no s'esveri. Nostre Senyor m'ha

DESBROSSADORA

JOAQUIM DANÉS 1 RIERA

NETEJA DE YORERES OE CAMINS,
RECS, MARGES 1 PABCEL.IES

Carrer Bell-aire, 3
Telèfon: 972 78 83 68 17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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enviat a vosaltres per a alliberar-vos d'aquesta
calamitat. Creieu solament en la doctrina de Jesucrist,
el Sant Baptisme i jo us mataré el drac".

La llegenda afegeix que davant aquest miracle el
rei, la seva filla i més de vint-i-dues mil persones
vanbatejar-se allàmateix. SantJordi, traientl'espa-
sa, va matar el monstre i va fer que el traguessin fora
de la ciutat. Diu que era tan gros el drac que van
caldre quatre parells de bous per arrossegar-lo.
El rei va fer constmir en honor de la Verge Mana i
de Sant Jordi una magnífica església allà mateix i al
peu de l' altar hi rajà una font d' aigua que guareix de
tota malaltia els qui en beuen.

D' aquesta llegenda actualment només en resta la
diada festiva del llibre i de la rosa. Malgrat tot, el 23
d'abril no és diada festiva a Catalunya, tret dels
municipis que la celebrin com a festivitat local.
Aquest ha estat enguany el cas de Bellcaire, després
de l'acord del ple de l'Ajuntament del mes de
setembre passat, on es va decidir canviar la festivi-
tat local de Santa Caterina per la de Sant Jordi.

El fet de fer festa local per Sant Jordi, però, no
farà que el nostre poble participi també de la tradi-
cional venda de llibres i roses el 23 d'abril, ja que
des de fa anys, aquesta tradició a Bellcaire sempre
s'ha celebrat el dia de la festa de la Divina Pastora

-quinze dies després de Pasqua-. I enguany, amb
motiu d'aquesta festa podrem tomar a la plaça dels
Comtes d'Empúries, onl'Associació dePares orga-
nitza la parada de llibres i de roses. Es una tradició
ja absolutament assumida pels veïns del poble, que
alhora poden gaudir de la Fira d'Atraccions que
munten els alumnes per recollir fons per a les seves
excursions.

Més sentit que mai tindrà enguany la diada del
llibre a Bellcaire, ja que aquest mes d'abril s'han
presentat dos llibres fets al poble o per gent del
poble. El primer és el text íntegre i comentat de
l'espectacle "Bandera de Catalunya - La fi del
comtatd'Empúríes", queesvapresentarel4d'ahnl
passat. L'altre és la novel. la juvenil "L'estranya
desaparició de la Laura", de Josep Torrent que
aquest dissabte de festa es presentarà a l'Ajunta-
ment.

Dos motius ben interessants per gaudir més que
mai de la lectura. En el cas d'en Josep Torrent,
aquesta revista inclou una entrevista on ens parla
d'aquesta novel. la i de les motivacions que l'han
portat a posar-se a escnure.

En el cas del llibre de "Bandera de Catalunya",
ben pocs comentaris podem afegir d'un espectacle
que fa vint anys que tenim entre nosaltres.

Hem inclòs també dins d'aquest paquet dedicat
a Sant Jordi, un recull d' altres llibres que es vendran
aquest any amb motiu d' aquesta festa. De ben segur
que algun d'ells satisfarà els vostres gustos de
lectura.

Abel Font
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Les novetats més importants d' aquest Sant Jordi les
podríem dividir en dos grans blocs, que es poden
distingir per les característiques dels autors. El primer
bloc, molt de moda en els últüns temps, és el que
integrenprofessionals de ciències i Uetres, que apliquen
les seves teories als problemes i situacions de la vida
quotidiana. Tres exemples d'aquest cas, moltben aco-
lUts pels lectors d'aquest SantJordi seúen"Atreveix-te
apensar" del filòsofJosep M. Temcabras, "Un tram-
vía anomenat text" del filòleg Vicenç Pagès i "El nom
delporc "del periodista Albert Om. El primer, aplica les
grans preguntes de la fúosofia universal a accions i
situacions de larealitat diària: el perquè, a on som,... El
vocabulari senzül i amè, enganxa el lector, que s' aplica
en cada moment i de fonna inconscient el que està
Uegint. El segon, qüestiona la nostra capacitat d' expres-
sió escrita, tot i la necessitat imperiosa que tenim de fer-
ho. Per a qualsevol qüestió, necessitem omplir una
instància o una sol. licitud, i pel contrari, en cap moment
de la nostra educació se'ns ensenya a expressar-nos per
escrit. L'últim autor, i el més popular per les seves
aparicions televisives, tracta del vocabulari fora de to'
uülitzat pels poiïücs de l'Estat espanyol en les seves
intervencions públiques. És un llibre de treball minu-
ciós, que es pot llegir de fonna desordenada i segons la
necessitat del moment.

El segon bloc l'integraríem dels autors reconeguts
per tots com a escriptors : Maria de la Pau Janer, Isabel
Clara-Simó, M. Mercè Roca, Terenci Moix i la nova

descoberta, com a novel. lista, Núria Esponellà. Maria
de la Pau Janer, fmalista del premi Sant Jordi amb

"Orient, Occident" ens porta dues històries d'amor
paral. leles i contraposades alhora. Una transcorre a
Barcelona i l'altra a Jemsalem. Dues cultures i dues

costums diferents per afrontar una matebca situació.
Clara-Simó ens porta la història d'un personatge

que a través de les seduccions fa resorgü- de cada
víctüna la miUor de les seves qualitats. La intriga, la
curiositat i la reflexiójunt amb un vocabulari caracte-
rísdc de l'escriptora, es troben a "El professor de
música".

M. Mercè Roca trenca el silenci de prop de cinc
anys, amb una història en la qual els personatges i la
seva psicologia són el punt central. Un polític, la gent
del seu entom, i les relacions entre ells, de vegades
sorprenents, ens captiven fins a l' última plana &"L 'àn-
gel del vespre".

Terenci Moix completa la seva biografia traslla-
dant-nos als anys seixanta. Diverses capitals d'Euro-
pa, ambientades en aquells anys de forts ideals i de
puixança econòmica, ens porten a buscar la pròpia
identitat de l'autor i de la seva relació amb la societat

i la cultura. "Extrano en elparaíso" satisfà els lectors
de "Elpeso de lapaja" que troben en aquesta obra la
seva continuació.

I la descoberta d'aquest Sant Jordi ha estat Núria
Esponellà com a novel. lista, que fms ara s'havia
expressat en el món de la poesia. La seva novel. la
intimista"Gran cafè", ens explica através de les olors
i dels paisatges de Ceret, una històna d' amor en la qual
els personatges i el seu caràcter tenen molta força.

Montse Pous

EP

MONTSERRAT NADAL

Tel. 972 78 83 49 - C/ Molí, 54
17141 BELLCAIRE D'EMPORDÀ
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T/IPES variacks

Ctra. Albons, s.n

Tel. 972 78 84 91 17141 BELLCAIRE d'Empordà (Girona)

Calefacció - Aigua - Gas EIec

ANTONI
,nc, ta. ALVARADO

C/ Major, s/n
Tel. 972 78 84 92
17141 - BELLCAIRE D'EMPORDÀ
(Girona)

C/ Major, 37 - Tel. 972 76 50 23
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Abril1998 Abril1998



trevista rrent trevista

Autor de "L'estranya desaparició de la Laura"
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En Josep Torrent, natural de Bellcaire, ara té41 anys i éspolicia local a les Franqueses del Vallès. Ès
un delsprofessors amb més experiència a l 'Escola de Policia de Mollet, on va començar a donar-hi classes
fa 14 anys. Per aquesta Festa Petitapresentarà la seva novel. la "L'estranya desaparició de la Laura " al
castell de Bellcaire, a la sala que havia ocupat elparvulari. Una sala remodelada i que s'estrenaràper
a aquesta ocasió.

Quan vas començar a escriure i què et motivà?
Ara fa cap a cinc anys. No havia escrit mai res que no

fos relacionat amb la meva feüia. La Laura, la meva filla,
tenia deu anys i vaig escriure una història per a ella "El
príncep de Vikimaniscle" i va ser el regal de Nadal
d'aquell any. Aquella història, un pèl retocada, va ser
finaUsta dels premis "Ciutat d'Olot" i el Vakell de Vapor
se'n va interessar i la va editar. En quatre anysja se n'han
fet üres edicions i n'hem venut més de 6.000 exemplars.

Entre "Elpríncep de Vilamaniscle" i "Uestranya desa-
parició de la Laura" també has escrit altres contes.

Sí, he escrit dues històries més: "Duesfulles d'alzina ",
que volia ser un conte per a mainada, que no s'ha publicat;
i "Históries de dracs" que sembla que Alfaguara vol
editar ben aviat. Són tres històries d'un drac del Montgn,
un de les Medes i un d'Olot.

I "L'estranyadesaparicióde laLaura " lavaigescriure
ja fa més d'un any. També la vaig presentar als premis
Ciutat d' Olot i va ser finalista. El guanyador va ser Miquel
Desclot, si bé em van assegurar que era molt pubUcable i
es podia vendre encara millor que "El príncep de
Vilamaniscle".

Totes les narracions que hem esmentat són de literatu-
rajuveiul. Perquè?

He seguit una mica l' edat de la Laura. Amb "Elpríncep

de Vikimaniscle " em va fer gràcia escriure un conte per a
ella i en el cas de "L'estranya desaparició... " eUa n'és la
protagomsta.

Què ens en pots dir de "L'estranya desaparició de ïa,
Laura"?

Serveix una mica d'excusa per tomar al Bellcaire
medieval, a set-cents anys enrere. La Laura es rellegeix
"Elpríncep de 'Vilamaniscle" i en misterioses circums-
tàncies viatja fms a l'edat medieval. A mida que avancen
els capítols, s'intercala el diari que escriu la Laura, les
vivències a l'edat medieval i la invesügació de la desapa-
rició de la Laura, que porten directament els Mossos de
l'Escala.

Quina influència hi tenen "Bandera de Catalunya" i
l'Esteve AIbert?

D'alguna manera, la novel. la és una excusa per repren-
dre la història del comte d'Empúries i els fets que s'expU-
quen a Bandera de Catalunya, per això la dedico a l'Esteve
Albert, que ens va ensenyar una part molt ünportant de la
història del poble de BeUcaire.

A partir d'aquest Uibre, hi ha altres idees per a futurs
lUbres?

D'idees, moltes, el que manca és el temps per escriure-
les. Una que tinc bastant preparada és una novel. la sobre
el fenòmen okupa, per ajovent una mica més gran. Una
altra per a més endavant és una història d'una presó de
dones.

En tots els teus escrits hi poses molt de la teva vida
personal i professional?

Vulguis o no vulguis sempre et retrates una mica.

Quin paper hijuguen els espais concrets o personatges
de BeUcaire?

La història passa entre Bellcaire i l'Escala, la Laura és
a l'institut de l'Escala. També hi surt TorroeUa, perquè el

príncep de Vilamaniscle rep l' encàrrec del comte de matar
a Bemat de Llavià per tal que s'aturin les obres del castell
del Montgrí.

Com recomanaries el teu Uibre als vems de Bellcaire?

Dient que és la meva aportació a la història de Bitmga
i ben relacionat amb els fets que es narren a "Bandera de
Catalunya". "L'estranyadesapariciódelaLaura" ésun
llibre molt més treballat que els textos anteriors que havia
fet, amb cinc anys he après a escriure i ha quedat molt més
ben Uigat.

Quina ha estat la relació amb les editoriak que t'han
pubücat els dos Uibres?

Crec que he tingut molta sort. Cap de les dues m'ha
posat cap problema per publicar els meus lUbres. Potser a
Alfaguara hi he trobat més atenció, però a part d'això, no
em puc quebcar de El Vaixell de Vapor.

En els seus primers anys d'existència, havies estat molt
implicat amb el muntatge de "Bandera de Catalunya".
Com veus l'evolució que ha fet?

En els darrers anys la segueko molt poc. Nonnahnent
no sóc aquí per Setmana Santa. Jo crec que és molt bo que
el jovent s'hi vagi impUcant. I en la mesura que sigui
possible, mantenir-la i anar-la miUorant.

I en l'aspecte professional. Què penses del traspàs de
competències de la Guàrdia Civü als Mossos d'Esqua-
dra?

Pot ser un canvi ünportant. Per una part, és molt
positiva la negociació poiïtica del desplegament dels
Mossos i la subsütució de la Guàrdia Civil, però per una
altra el que passa és que és un desplegament una mica
forçat perquè som un país petit on no hem volgut ser mai
ni müitars ni policies. I la veritat és que està costant una
mica ti.eure cada any promocions de quasi 800 mossos.

Abel Font

RENOVACIÓ 1 DECORACIÓ D'ESTABLIMENTS
CONSULTING D'OBRES

Closa del Llop 31
Apartat de Correus 24
L'ESCALA Tel. 972 77 02 66

XAVI INVERSIONS, S. L.
CONSTRUCCIONS

Carrer del Molí, 54 17141 BELLCAIRE D'EMPORDA
Tels. 972-78 81 11 i 908-43 37 59
Fax. 972-788111

INSTAL. LAÇIONSi
ELECTRODOMÈSTICS

E

C/ Esteve Baguer, 8
Tel. 972 78 81 58

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Íi. .. Ilf

ŵ
'

CELLER CANTALLA
VI MS i Ll CORS

BELLCAIRED'EMPORDÀ
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uformació municipal ctívíta

Principals acords del Ple de
l'Ajuntament dels darrers mesos

f - . - f .

10

Desembre
Aprovació del pressupost municipal per a l'any
1998, per un import total de 43 milions de pessetes,
dos milions per sobre del de l'any anterior.
Aprovació de les noves ordenances físcals:
. Impost de vehicles, augment lineal del 2, 5%
. Taxa de recollida d'escombraries: augment lineal

de 100 ptes/habitatge, que passa de les 6. 300 a
6.400 pessetes. En la resta de quotes (industrials,
comercials, etc. ) es prendran com a múltiples els
mòduls o fraccions de 6.400 ptes.

Augment d' 1 pta. per m3 d' aigua consumida (passa
de 24 a 25 ptes/m3)

. Sanejament i mosquits. Augment de 50 ptes (de
2. 150 ptes/any el 1997 a 2. 200 el 1998).

Tots els altres impostos i taxes es regiran per les
mateixes quotes de l'any passat.

Gener
Liquidació del pressupost 1997:

. Existència en caixa a 31 de desembre de 1996

13. 272. 375 ptes.
. Ingressos totals 1997........... 37.422.215 ptes.
. Despeses totals 1997........... 32. 193.062 ptes.
. Superàvit a 31 de desembre 1997

18. 501. 528 ptes.

Febrer
Sol.licitud de subvencions a la Diputació de Girona:
1. Per a la instal.lació d'hidrants, un total de quatre,

a les obres de reforç del fenn de diversos carrers
del casc urbà.

2. Subvenció d'un màxim d'un milió per a obres de
manteniment de dependències municipals.

3. Subvenció extraordinària de fins a dos milions de

pessetes, que cobreix el 75% de la inversió
realitzada: se sol. licita acollir a aquesta ajuda les
obres de reforma dels baixos de l'edifici de

l'Ajuntament.

Obres als baixos de l?Ajuntament
Amb un cost total aproximat de 3'5 milions, en

les darreres setmanes s'ha estat remodelant la sala

gran que acollia fins el curs passat elparvulari. Unes

obres que estaran acabades per a aquesta Festa
Petita. El primer acte que acollirà l'espai remodelat
serà la presentació del llibre "L'estranya desapari-
ció de la Laura" de Josep Torrent, amb la presència
del conseller de Govemació de la Generalitat, Xavier
Pomés.

Altres obres menors han estat l'empedrat que
s'ha fet al pati, per tapar tot el camí que va des de
l' entrada fins a la capella, com també l' agençament
de l'entrada al castell.

Desguassos del carrer Msyor
Amb un cost de 2'7 milions s'han fet els desguas-

sos del tram del carrer Maj or entre el carrer Ponç Hug
i el pont Morós, per evitar que es repeteixin els
embussos que es produïen massa sovint. Per a aques-
ta obra hi ha una subvenció sol. licitada a la Diputació
de Girona per valor de 2 milions de pessetes.

Robatori a FAjuntament
A finals de març es va produir un lamentable

robatori a les dependències municipals. Uns brètols
es van endur l'ordinador de l'Ajuntament i els
disquets on s'hi guardaven tots els censos i padrons.
Un fet lamentable d'un cost proper a un milió de
pessetes, si comptem el cost de l'ordinador i també
la multitud d'hores de feina per recuperar i actualit-
zar totes les dades que hi havia introduïdes a l'ordi-
nador. "Un perjudici enorme del qual ningú no se'n
podrà beneficiar" lamenta l'alcalde, Joaquim
Vilanova.

La festivitat de Nadal i totes les festes que l'envol-
ten, aquest any van ser ben prolífiques pel que fa a actes
al nostre poble, començant amb el tradicional encant de
les ànimes, seguint amb la cavalcada de reis, pessebre
vivent inclòs, passant per la missa del gall, la cantada de
caramelles pels carrers del poble i acabant amb la quina
nadalenca.

A l'encant de les ànimes, com sempre celebrat
l'últim diumenge abans de Nadal, es van tomar a
subhastar tot tipus de productes entre els feligresos. Al
crit de: "Qui en dóna més?" s'anaven succeint sacs de
patates, bosses de fruits secs, oli de l'olivar, vi de la
vinya, paneres de torrons i tot tipus de productes que els
mateixos assistents havien portat abans de començar
l'acte.

La sorpresa més interessant d'aquest Nadal va ser la
cantada de caramelles que ens va oferir la coral pels
carrers del poble el diumenge, 4 de gener. Una tradició
que originàriament es feia per Setmana Santa i que
enguany vam reviure en ple Nadal. No es van pas
espantar els cantaires de la coral i ben abrigats van
afinar la veu, mentre els veïns els obsequiaven amb un
traguet o un mos.

No hi van pas faltar els tres reis mags de l' Orient, que
puntualment van passar pel nostre poble per fer les
delícies dels més petits. I amb la cavalcada també hi va
ser present un petit pessebre vivent que es va escenificar
a l'església de Sant Joan. Abans d'anar a dormir, ses
majestats Melcior, Gaspar i Baltasar van dir unes parau-
les a tots els assistents des de l'escenari del Local Social

i van fer un primer regal a tots els nens i nenes que hi
eren presents.

I per acabar d'amanir les diades nadalenques, també
vam poder provar la nostra sort i endur-nos algun pemil
cap a casa amb la quina que es va fer al local social,
organitzada conjuntament entre el F.C. Bellcaire i
l'A.P.A. del col. legi.

/-Í77P

R E S TA U RA N T

HOSTAL DEL CAÇADOR
SOBRESTANY Per reserves:

Tel. 972 78 84 19
972 78 85 37

-^-

FRRRflTliGS RDOBS CGRERLS
C/delMolí. 12

17141-BELLCAIRED'EMPORDÀ
Tel: 972 78 81 31 11
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tivitats ctivitats
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Ja te ' vínt anys. ara què?

h^fíLi N0.
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PRAVIü ̂ ARs. L.
Ap. 235 - Tel. 972 771957 -17130 - L'ESCALA

També s'hacelebrataquestany
el sopar de dones i la marxa del
xino-xano, de les quals en paria-
rem més detalladament en la pro-
pera revista, perquè no ens han
arribat encara les fotografies.

De cara als propers dies, s'es-
tan ultimant els detalls de la troba-

da sardanista infantil, que com cada
any es farà el dia 1 de maig.

També dins el mes de maig es
farà l'arrossada i l'excursió de

"Bandera de Catalunya". L'arros-
sada fínalment es farà el diumenge
10 de maig i l'excursió el 31 del
mateix mes.

Aquest mes de maig serà altre
cop un mes ple d'activitats perquè
eldiumenge 17s'haprogramattam-
bé la festa de la gent gran. Tot un
seguit d'activitats que retratarem
en la propera revista, la de la Festa
Major.

evíures

o Tl L'ESC

Pepita Bahí Gatius

C/ del Molí, 16 - Tel. 972 78 81 30
BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Papereria tècnica

Ulleres graduades i de sol
Lents de contacte
Audiòfons
Accessoris òptics

C. Maranges, 13 - Tel. 972 77 09 86
17130 L.ESCALA

J>

}

Rda. Pedró, 10/12 - Local 1 - Tel. i Fax: 972 77 27 50
17130 L'ESCALA (Alt Empordà)

Amb la ressaca de tots els actes que van envoltar la
representació per vintè any consecutiu de "Bandera de
Catalunya - Lafi del comtat d'Empúries", ens posem
a fer el balanç d'aquesta efemèride. Finahnent hem vist
editat en llibre el text íntegre de l'obra, una edició de
gran quaUtat i que esperem que tothom se l'emporti cap
acasa. S'hafetunaexposiciócommemorativad'aquests
vint anys d'existència, amb un recull de premsa, de
fotografies, de cartells, d'objectes curiosos i ambpassa-
des de vídeos d'anys anteriors. Qui més qui menys,
tothom s'hi podia sentir reü-atat. I s'ha fet un concert de
música medieval en un espai fins ara inèdit per a
acdvitats d'aquest tipus: la Capella de Sta. Maria del
Castell. S 'ha pràcticament clos l' apartat de modemitza-
ció de la il. luminació de l'obra. Per primer any s'ha
treballat amb un equip decent i totalment propietat de
l'associació. L'Ajuntament hi ha posat tot el suport
necessari per arribar fíns on l'associació no podia am-
bar. S'ha fet... s'ha fet... s'ha fet...

I per a l'any vinent, què? Si hem de ser sincers,
l'endemà del concert, darrer acte d'aquest any, poques
ganes hi havia de pensar en l'any vinent. Abans cal ser
conscients de totes aquelles errades comeses aquest any.
I aquí venen els contres: les dues assamblees d'aquest
any han estat seguides per poquíssüns socis; hi ha hagut
excessives baixes d'actors i les altes no s'han conegut
fins a la setmana d'assajos; en els assajos hi van faltar
massa actors fins al punt que algun d'ells no va assajar
cap dia el seu paper; durant la representació hi va haver
errades gravíssimes -tot i que el públic potser no ho
notava, ho hem de tenir present per corregir-ho-; en el
concert no hi havia pas més de set actors de l'obra; etc.

En definitiva, que malgrat haver complert dues
dècades d'existència, hi ha una sèrie de siïnptomes que
fan que no ens traiem mai de sobre aquella apada que
anys enrere ens feia voler plegar. Uns súnptomes que
cremen massa energies dels qui intenten tü.ar el carro
endavant i que poden provocar que un dia la corda es
trenqm.

Els reptes per a l'any vinent creiem que s'han de
centrar en diferents aspectes. L'un és l'organització
intema. Cal crear un sistema de coordinació entre tots

els actors, de manera que cada any s'incorpori el màxim
de gent nova i es perdin el mínün d'actors. Un sistema
que eviti que els darrers dies abans del Divendres Sant
s'hagi de córrer per subsütuir aqueU actor que no hi pot

ésser. En la mesura que això s'aconsegueixi, es podran
dedicar més hores a altres tasques també importantíssi-
mes, com ara el ti-eball d'actor, o els contactes amb els

mitjans de comunicació i amb les institucions que ens
poden ajudar a consolidar "Bandera de Catalunya".

Un segon aspecte ha de ser la consciència col. lectiva;
"Bandera de Catalunya " encara no és prou de tots. No
es pot deixar tota la feina en mans de pocs, i despistar
quan s'han de fer les coses. Fa un any des d'aquesta
mateixa revista, dèiem que ja teniem l'eina de treball:
l' associació cultural coordmada per unajunta directiva.
Això no vol dir, però, que aquestajunta hagi de fer front
a tot. Encara som a temps de corregü.-ho.

I un tercer repte hauria de ser el creixement constant.
En la mesura que es vagin tancant capítols se n'han
d'obrir de nous. Mai no ens hem de mirar el melic i dir

que queja ho fem prou bé. El projecte no s'acaba mai i
hem de ser vius en idees i valents en fer-les reaütat.

Per a l' any vinent el repte principal serà l' edició d' un
CD amb els cants del trobadors i les balades de "Bande-

ra de Catalunya ", per tal que l' any 2000 es pugui cloure
la trilogia amb el vídeo de l'obra. Però els que ara
llancem aquests projectes no tenim energies il.limitades
i cal començar a pensar amb relleus dms la Junta
Directiva.

Per cloure amb un missatge d' optimisme, no podem
passar per alt que celebrar el vintè aniversari d'un
projecte de l'envergadura de "Bandera de Catalunya "
no es fa perquè sí. I si s'ha ambat fms aquest niveU, deu
ser perquè al darrere hi ha hagut un sentiment que ho ha
fet possible. Apa, doncs, feUcitats a tots, que hem de
començar a pensar amb el XXVè aniversari.

La Junta de Bandera de Catalunya, A. C.
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cola Parròquia

Durant el passat mes de març vam realit-
zar, com cada any, les colònies escolars. És
una activitat molt desitjada pels nens i que
tots esperen amb molta il. lusió. A causa de
les diferències d' edats entre els nens hem fet

dos grups. Els més petits (de P3 a 2n) vam
anar al "Mas Pagès" de Sant Esteve de
Guialbes i els grans (de 3r a 6è) al camp
d'aprenentatge de Poblet.

Pel que fa als més petits, durant els dos
dies que vam estar de colònies vam treballar
el tema de l'aigua: com l'home aprofita
l'aigua de la pluja i també a través de dife-
rentsjocs i experiències vam poder observar
i aprendre els diferents estats de l'aigua.
Potser el que més els va agradar a tots va ser
eljoc de nit que consistia en unjoc de pistes
pel voltant de la casa on hi apareixia un
personatge fantàstic, el drac "Xispa".

Amb els grans vam treballar el romànic i
el gòtic a partir d'activitats molt creatives i
lúdiques, també la vida monacal i mral dels
segles XI al XV. Els nens i nenes van parti-
cipar en totes les activitats amb moltes ganes
i molt motivats sobretot per l'immillorable
escenari de Poblet, un monestir molt ben
restaurat que et transporta sense massa es-
forç a la Catalunya medieval.

Creiem que és molt important que es
facin activitats com aquestes, ja que a més
dels temes que allà vam treballar i vam
aprendre, el fet d'anar de colònies va més
enllà. No és només aprendre uns continguts
detemiinats sinó que es fomenten tota una
sèrie de valors com són: fer-se més respon-
sables i autònomsja que han de tenir cura de
les seves coses; aprenen a organitzar-se í a
seguir unes normes i uns horaris i es fomenta
també la companyonia entre els nensjaque
s'ajuden els uns als altres.

En definitiva, aprenen a conviure amb els
seus companys/es i a fer-se una mica més
grans i responsables fora de l'ambient fami-
liar i escolar.

Les mestres de Bellcaire

el nom anterior a Bellcaire

Quan feia temps que treballava a l'arxiu del
Bisbatja em sabia de memòria, com aquell qui diu,
els noms actuals de totes i cadascuna de les parrò-
quies de la diòcesi. Però un bon dia, repassant
documents medievals vaig parar ment en una parrò-
quia per mi ignorada: St. Joan de Bedenga.

De primer vaig creure que Bedenga era algun
poble desaparegut del mapa. Però no. L'antiga
parròquia de Bedenga continuava existint si bé amb
un altre nom; era ni més ni menys que la nostra
parròquia.
En l'article anterior us deia que el nom Bellcaire
aplicat al nostre castell i al nostre poble ens consta
documentalment des del 1303; en aquest repassaré
des de quan es canvià Bedenga per Bellcaire; quant
temps conviviren els dos noms; i quin és el docu-
ment més antic on hi consta el nom de Bedenga.

otes escrites del Bedenga antic

Hi ha una bona colla de documents amb el nom

Bedenga. Seguint Joan Badia Homs aL'arquitec-
tura medieval de l'Empordà; I-Baix Empordà
esmentaré els anys 881, 1002, 1182, 1279 i 1280; i
del recentment publicat Colomers 2000 anys de
Pere Pau i Cos, l'any 1115:
. Any 881 (17 de maig). Es un procés de la causa
entre el bisbe Teuter, representat per Estremir, i
Andreu, sobre la possessió d'unes terres situades
entre Ullà i Bedenga, amb la subsegüent partició de
les terres conteses. En aquest document surt dues
vegades Bedenga: 1 . de villa que dicitur Quartu que
vocant Bedenga (de la vila que es diu Quart i que
anomenen Bedenga) i l. Infra ipsas villas Uliano et
Quarto que vocatur Bitínga(\) (dins les mateixes
viles d'Ullà i de Quart anomenada Bitinga(!)).
. Any 1002 (desembre). El Papa Silvestre confirma
al bisbe Odó de Girona les possessions del seu
bisbat i les esmenta. ". .. et ecclesiam. Sancti lohan-

nis que est in Bedenga " (i l' església de St. Joan que
és a Bedenga). J. M. Marquès, que publicà el
Cartoral de Carlemany, on es troba aquest docu-
ment, escriu Bendenga per Bedenga; no hi ha dubte
que el Cartoral diu Bedenga, però el Dr. Marquès

adverteix en la introducció que con-egeix el text
d'acord a un pergamí del s. XII del mateix arxiu.
. Any 1115. Relació d'albergs i procures del comte
d'Empúries. Original a ACA Liber Feudorum
Maior, 707. "... de Uliano, et a Moror et a
BEDENGA...(... d'V\la, i de Moror i de Beden-
ga... ). Citat per Pere Pau Cos en el llibre Colomers
2000 anys. Més crec que per error Bedenga ho
escriu Bedenda.

. Any 1182. Pere Alsius a "Asociación literaria de
Gerona", 1882, pàg 227. Segons Joan Badia Homs.
"...BIDINGA".
. Anys 1279 i 1280. Rationes decimamm Hispa-
niae. Citat per Joan Badia Homs. ". .. BEDENGA".

Com a conclusió d'aquests documents, ja ens
consta l'existència de Bedenga en l' any 881i aquest
era el seu nom nonnal i habitual. Es tracta d'un

temtori, un topònim, i probablement també d'un
poble, ja que se'ns diu que és vila i església.

Dels noms Bitinga i Bidinga m'inclino a creu-
re'ls com a males grafies de Bedenga. El Bitinga el
cita el document del 88 1, però abans, el mateix ens
ho havia escrit Bedenga. Si volguéssim relacionar
el Bitinga amb Bidinga que surt al document de
l'any 1182 voldria fer menció que actualment, per
aquestes terres, es canvia la e per la i, i això em fa
preguntar: ̂,no seria queja en aquell temps es feia?
pelque fa al canvi de la d per la t no li donaria massa
importància per tractar-se les dues de consonants
dentals i que en el llenguatge parlat es poden con-
fondre.

I pel que fa al Bendega del document de l'any
1002, que aporta el Dr. Marquès, m' inclino a què es
tracta d'un error del copista del segle XII; és un cas
únic (cap altre cop surt Bendega).

Bedenga i Bellcaire segons la guia de
l'arxiu comtal d'Empúries.

No tenim a l' abast aquest arxiu. Sevilla és massa
lluny. La Guia del Archivo Condal de Ampurias
d'Antonio Sànchez Gonzàlez, pàg. 253, a part de
distingir Bedenga i Bellcaire, els anys deles respec-
tives documentacions són diferents, cosa que cal >
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arróquía Hist'ri

tenir en compte. Així "del lugar de Sant Joan de
Bedenga" hi ha documentació del 1219 al 1312;
mentre que "del lugar de Bellcaire" n'hi ha del
1302 al 1510. La mateixa guia, a la pàgina 199 toma
a tractar de Bellcaire. Ara és sobre el lloc i tenne de

Bellcaire, el molí, la batllia. .. (no esmenta per res
Bedenga); però, fixem-nos, comença l'any 1321.

D'aquesta guia se'n pot deduir que Bellcaire i
Bedenga són un territori; que Bedenga va unit amb
Sant Joan; que Bedenga ja compta per la cúria
comtal el 1219; que B edenga deixa de tenir constàn-
cia el 1312; que B ellcaire s ' esmenta per primer cop
en la guia el 1302; que Bellcaire i Bedenga no van
units en la guia; que Bellcaire i Bedenga coexistei-
xen només onze anys (del 1302 al 1312); que
Bellcaire no va unit amb Sant Joan.

Bedenga i la seva identitat o trans-
formació en Bellcaire segons les visi-

tes pastorals de l'arxiu diocesà de
Girona.

En les primeres visites pastorals de Bellcaire,
això és, les que van de l'any 1314 al 1350 la nostra
parròquia era simplement la de St. Joan de Bedenga.
Amb altres paraules, en elles no es diu enlloc que el
títol de la parròquia fos Bellcaire, tot i que el
visitador visita la capella de Sta. Maria del Castell,
el qual anomena amb el nom que coneixem.

Al contrari d'aquestes, les dues visites pastorals
que segueixen i que corresponen als anys 1367 i
1377, el nom de la parròquiaja és Bellcaire, amb la
particularitat que en les dues no cita per res Beden-
ga.

D'aleshores ençà, sempre hi constarà Bellcaire.
Sis, però, encara diran que la parròquia és Bedenga
afegint-hi tot seguit que equival a Bellcaire; això és,

entre aquests dos noms en dues hi trobem "alias"
(=d'altra manera) o "seu" (=o). Vegem aquestes
particularitats: 1402 i 1420, St. Joan de Bedenga
alias de Bellcaire; 1511, 1514 i 1524, St. Joan de
Bedengueso de Bellcaire; 1569, St. Joan de Beden-
gao deBellcaire. Segueixenapartird'aquestany25
pastorals més i en elles la parròquia és simplement
la de Bellcaire.

A partir d' això, les conclusions que en trec és que
en les primeres dècades del castell de Bellcaire la
parròquia segueix essent de Bedenga i no consta en
elles que el Bisbat la reconegui per Bellcaire. Serà
en la segona meitat del segle XIV quejaconsta com
a Bellcaire. Al principi d'anomenar-se la parròquia
de Bellcaire no s'esmenta Bedenga. L'adquisició
del nom de parròquia de Bellcaire no esdevé quan es
traslladà l'església parroquial del vell temple de St.
Joanalasalagrandelcastell(1657), sinódos segles
abans.

Altre cop, a principis del s. XV, i més endavant
de nou, s'esmenta Bedenga, però serà junt amb
Bellcaire, dient-nos aleshores ben explícitament
que parròquia de Bedenga equival a parròquia de
Bellcaire. L'última visita en la que perdura Beden-
gaés lade 1569.

I a tall de resum, podem dir que tenim constància
de Bedenga des del 88 1;que elnom de Bellcaire no
el trobem escrit per pnmer cop fins el 1302, quanja
era edificat el castell; que a la documentació comtal
sembla que hi desapareix Bedenga el 1312 mentre
que Bellcaire hi perdura; que a la documentació de
les visites pastorals apareix la parròquia de Bellcaire
el 1367 i que a partir del 1402 la parròquia de
Bellcaire equival explícitament a la de Bedenga;i
que el 1569 s'esmenta per últim cop Bedenga a les
visites pastorals.

Josep Riera i Berga

FsteveAIbertielCasteUde eUcaire
Notes fínals

Es necessari fer menció del conflicte que es produícap
als darrers anys de vida de Ponç Hug IV, l' any 1311, quan
una galera emporitana va embestir un vaixell venecià (1).
I encara, l'any de la seva mort, el 1313, el rei d'Aragó,
Jaume II, va ocupar núlitarment el comtat d'Empúries.

També que en els darrers anys de vida de Ponç Hug IV,
els frares predicadors dominics, que havien sorgit com a
rèplica catòlica al catarisme, ocuparen l' antic palau com-
tal a Castelló d'Empúnes com la seu del seu monestir de
St. Domènec, segons consta documentabnent en les
cartes particulars del seu domini comtal (2), que també
comprenia l'església parroquial de Sta. Maria (3) i del
convent de monges de Sta. Clara (4), també a Castelló
d'Empúries. El 1215, a l'entom de St. Domènec es va
consdtuir a Tolosa de Llenguadoc la primera comunitat
(fe FOrdre dels Germans Pecadors, a l'anomenada
Maison de l'Inquisítion.

A partü. del 1308 va haver-hi una Capelïania de la
capelïa de Sta. María. del Castell de Bedenga, benefici
senyorial del comtat d' Empúries documentat al'Arxiu de
ïa Fundació Casa Ducal de Medinaceüi (5), en docu-
ments des de 1308 a 1658 (6).

PonçHugrVvamorirl'anyl313.L'hereu,PonçHug
V, dit Malgaulí, fou el comte d'Empúries XH i el
Vescomte de Bas. Va tenir una filla pòstuma amb Isabel
d'Aragó (7), Marquesa, que va morir al poc temps de
néixer. Al no haver-hi successors, el comtat emporità va
passar a \a. Corona d'Aragó en la persona de l'infant Pere
Trastueque, vescomte de Cardona, mentre el vescomtat
de Bas es va trasmeüre a la Casa de Cabrera.

Els altres fiüs de Ponç Hug IV foren el primogènit

Huguet, casat amb Sibil. la de Narbona, mort sense tenir
successió (8) el 1309, en vida del seu pare, i Blancaflor,
casada amb Jofre de Foixà, de la casa comtal de Foix.

El comte Malgaulíhavisi fet testament el dia de les 4
nones d'agostde 1321 (9). En aquesttestamentnomena-
va successor al vescomte de Cardona, Hug Folc I, en cas
de morir la criatura que havia de tenir la seva esposa. Però
el vescomte de Cardona va pennutar el títol comtal al
1325 amb 1' infant Pere d'Aragó, quatregènic de Jaume H,
i comte de la Ribagorça, a canvi d'unes baronies al regne
de València.

D'aquesta manera, al quedar-se la Corona d'Aragó el
comtat d'Empúries, desaparebda un estat medieval de
prop de nou-cents quilòmetres quadrats, que limitava
amb els anücs comtats del Rosselló, Girona i Besalú i que
havia durat des de l'any 812 fins al 1325.

Jaume II va envair el comtat emporità novament en
temps del comte MalgauU, que vahaver deretractar-se. Es
donava la circumstància que el comtat de Foix, on es
casaria Blancaflor d'Empúries, havia estat als entoms de
l' any 1200 un nucli düüsor molt important del catansme.
En aqueUa època, la Inquisició havia donat l'ordre, el
1269, per tal que Amau de Castellbó, l'avi del comte de
Fobc Roger Bemard, al mateix temps que la seva fiUa
Ermessinda, comtesade Foix, fossin desenterrats i crema-

des les seves ossamentes per haver emparat i protegit els
càtars dins dels seus dominis senyorials, puk en les terres
d'aquest comtat hi havia establertes Uiurement diverses
cases de perfectes d'aquesta església de Bonhomes.
Esclarmonda de Foix, germana del comte, s'haviainstal-
lat a Pàmiers en una casa de dones perfectes que ella >
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dirigia i on rebia visites del seu nebot, el futur comte de
Fok. Esclannonda estava acompanyada per la seva cu-
nyada, la comtesa de Foix FiHpa, pubc el seu marit, el
comte de Foix, havia fet edificar aquest convent càtar
femení. Una gemiana del comte de Foix era membre de
l'Esglésía deïs Vaïdesos, també perseguida per la Inqui-
sició catòMca i especiabnent pels dominics (10).

L'Església catòlica obligava a destmir les cases dels
càtars i dels valdesos, circumstància que en nombroses
ocasions no es compUa. El papa Gregori Dí, a partir de la
seva elecció el 1227, va reactivar i reforçar aquesta
mesura de força, ampliant la destmcció dels edificis veïns,
quan tenien murs contigus, a fi de convertír a cada veí en
un vigüant dels altres. Gregori K va aconseguirfmahnent
que aquesta llei canònica fos incorporada al dret civil.
Així, el 1228 Milà va destruir les cases dels perfectes i de
les perfèctes i al febrer de 1231 aquesta legislació va ser
inscrita alsEstatuts que va redactar el senador de Roma,
Annibaldo; el març de 1232, a la Constítució de Ràvena
de Frederic II; el Concili de Tolosa del Llenguadoc de
1229 va acordar que els auxiliars dels bisbes catòlics
escorcollessm cada casa i cada sobteïramsospitós, igual-
ment que els porxos i les golfes i tots els amagatalls
possibles, afideprocediralasevadestmcció, totordenant
als senyors feudals a fer el mateix en els seus dominis i al
febrer de 1233 va ser promulgat un edicte de l' arquebisbe
de Tarragona que estenia a la Corona d' Aragó lainstitució
d'abatre les cases; el 20 d'abril de 1233, un edicte del

Comte de Tolosa Raimon VII ordenava que fossin "diru-
antur " (desti-uïdes) totes les cases en les quals a partir de
la Pau de París hi hagués estat present -viu o mort- un
heretge, seguint el dictat del bisbe de Tolosa que aquestes
mesures draconianes s'imposessin per mitjà dels poders
civüs.

Pere Anüel, bisbe de Narbona, va decretar en els seus

Estatuts contra els heretges, que va promulgar el primer
d'octubre de 1234, l'ordre que les cases en què s'hagués

detingut aherètics ovaldesos fossin destmïdes defundis
diruantur (enterrament), d'acord amb les decisions del
ConcilideTolosadelLlenguadoc, de 1229 (11). D'aquesta
manera foren demoUts nombrosos edificis i enderrocats

alguns castells.
És possible que l'acceptació per part del comte Ponç

Hug IV dels dominics a Castelló d' Empúries, prenent per
seu el local del palau comtal, correspongués a una manera
d'evitar l'enderroc d'aquest edifici, que havia albergat
heretges, com també es pot interpretar que fes testament
que la seva mare fos enterrada en una capella que manà
construir amb el seu finançament (donació de deu nül
sous) a l'església dels donünics de Girona, com a mesura
d'evitar les ires draconianes de l'Orde de St. Domènec,

puix encara el Concili de Beziers de 1246 va redactar per
a l'ús dels inquisidors, unDirectori de trenta-set capítols,
en què el seu trenta-cinc estava enterament dedicat a
l'embargament dels béns dels herètícs, la destrucció de
les cases on haguessin estat -vius o morts- i a la confisca-
ció del sòl en què estaven edificades, donant-se la cir-
cumstància que vuit anys després, el Concili d'Albi va
recoUir aquestes mesures imperatives al seu canon sisè.

Ponç Hug hauriapres la decisió d' edificar d' obra nova
el seu mausoleu com a capella de Sta. Maria de Bedenga,
entre d'altres raons que abans comentàvem desconèixer,
per evitar ser inhumat en un sarcòfag dins d'un espai que
hagués estat freqüentat per persones considerades heret-
ges, com devia ser el temple de Sta. Maria de Castelló
d'Empúries, no fos que els seus ossos anessin a parar al
foc de la Inquisició per haver rebut sepultura en un inà-et
edificat que fos considerat, com succeïa, una sinagoga de
Satan. De fet, encara el 15 de maig de 1252, el papa
Innocenci IV promulgava la seva butUa ponüfícia en què
s'obligava a destmir aquests edificis herèdcs, prohibint-
se en aquesta ocasió, la possibilitat de reedificar en el seu
solar. El 29 de maig de 1254 es va exhumar els ossos de
Nazario, veU bisbe de l'església càtara de Concorezzo, >

que havia mort feia una dotzena d' anys i enterrat al castell
de Gattedo, per part de la Inquisició de la Llombardia, tot
exigint, aquestpapa, que fossin enterament enderrocades
les torres d'aquest castell i totes les estances que servien
de redós a aquest bisbe càtar i als seus fidels. Finaünent,
el setembre de 1308, un any abans del testament de Ponç
Hug IV, al poble de Montaillu, a prop del famós reducte
càtar de Montsegur, la Inquisició va destruir els tallers i
edüicis per a les labors agrícoles, amimant aquestapobla-
ció pagesa. Per altra part, els estudis arqueològics fets al
castell de Montsegur demostren que va ser totalment
enderrocat i bastit de nou per la casa dels Lévis, que va
rebre el seu domüü senyorial per decisió del Tractat de
Pans de 1229, abans de la caiguda de Montségur, el 16 de
març de 1244 en mans dels creuats d'Hugues des Arcis
(12). L'actual castell deïpug de Montségur és una obra
militar posterior al refugi càtar i no hi ha cap estmctura
visible anterior al març de 1244.

Quan el 1308, el comte Ponç Hug TV disposava la
Capellania de St. Maria de Bedenga i al 1309 feia el seu
testament, tots aquests terribles esdevenimements pesa-
ven al seu ànim, tot recordant que havia Uuitat contra el
papat al costat del rei Pere el Gran l' any 1285 en la Croada
de Felip l'Ardit, i s'havia enfrontat amb els monjos
benedictins de Sant Quirze de Colera i de Sant Pere de
Rodes, que havien pres pardt pels croats francesos. Pere
el Gran i el seu pare Jaume I havien perdonat al Comte
Hug V (13), pare de Ponç Hug TV, després de la guerra de
1274 entre el comte i la Corona d'Aragó, a causa que
Jaume I a otorgar a Figueres la seva carta reial, circums-
tància que va ser considerada com una ofensa al comte
d'Empúries.

Però encara que havia acompanyat al rei Jaume II des
de Sicüia fms a Catalunya, a la mort del rei Alfons el
Franc, el nou rei s'enfrontà aviat amb el comte emporità
i s' establí el repte del castell del Montgri amb els casteUs
emporitans deBeUcaireiAlbons, encaraquefinahnentva

fer costat a Jaume H en la batalla naval del Cap d' Orlando
(14) i també, després, en l'esquadra contra Granada.

Ponç Hug IV davant que el comtat d'Empúries tenia
moneda pròpia des del temps del comte Gausfred I, havia
prohibit la circulació de la moneda de la Corona d'Aragó
i augmentat el preu de la sal en els seus dominis (15) als
füncionaris de la Corona d'Aragó, mentre que els seus
subdits protagonitzaven aixecaments populars contrafun-
cionaris de Jaume H, però aquest rei va obligar-lo a
soünetre' s davant seu, aTarragonael 1306. Endefuütiva,
Ponç Hug FV tenia a l'Església Catòlica i a la Corona
d'Aragó en contra seu, arruinant-lo i ofegant-lo a tots
nivells, com havia passat amb el seu pare i també passaria
amb el seu fill.

Miquel-Dídac Piflero i Costa

Notes:

1. Documentació de l'Arxiu Ducal M.eàinacelü. Simó Rodriguez,
Maria Isabel, Un conflicto entre Ponce Hugo, conde de Ampnrias
y los venecianos, Historia, instituciones y documentos, Volmn IV,
SeviUa, 1977.
2. Documentació de VADM dels anys 1304 al 1381.
3. Doc. de l'AOMdels anys 1225 al 1370.
4. Doc. del'AOMdelsanysl311 al 1508.
5. Sànchez Gonzàlez, Antonio, El Archivo Condal de Ampurias,
Girona, setembre 1993, Colunma-El Pont de Pedra, pàg. 274.
6. SeccióCatalunya General: Empúries, lligall 49, núms. 293 a 305.
7. LligaU 79, núm. 10173; lUgaü 80, núm. 10191.
8. Va morir a l'any 1341.
9 .Arxiu DucalMedinacelU, Empúries, Uigall 56, núm. 7918, i lligall
61. num. 8897.
10. Fou mort en una disputa emodonal pel cavaller Pere de Sexà.
11. Roquebert, Michel, Mourira Montségur, volum 3 de L'Epttpée
Cathare, Toulouse, 1989, Edidons Pnvat.
12. Roquebert, M., op. cit, pàgs. 438 a 440.
13. Roquebert, M., op. cit., pàg. 441.
14. Roquebert, M., op. cit., pàgs. 441 i 442.
15. Vamorirell277.
16. Ponç Hug tenia el seu germà Huguet, comte de Bas, al costat de
Frcderic de Sicüia. en l'altre costat d'aquesta contesa bèl.Iica.
17. Tenia les salines comtals, especialment als entoms de Castelló
d'Empúries.
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arració lub de tbol eHc

Coincidintambaquestnúmero7de "ElCastell", laMa. delMarLavado, quel'anypassatjavapublicar
la narració "Unafulla o una noia", guanyadora del concurs de redacció "l'Aula", convocatpel "Diari
de Girona", ens hafet arribar un nou text. Una crua història titulada "Ametlles amargues".

80

L'Amèlia era una noia que vivia a Girona al
1936, durant la Guerra Civil. Era d'una familia de
rojos i sempre es veien amenaçats pels exèrcits
feixistes. El seu pare i una colla més de rojos es
revelàven continuament contra ells. Cada dos per
tres hi havia baralles. L'Amèlia es quedava sempre
sola, perquè la seva mare havia mort de càncer. Ella
es submergia enmig d'aquella solitud silenciosa,
trencada pels sorolls incògnits de la nit en aquell
casalot fosc i humit.

Una nit, el seu pare va sortir per ofegar les penes
en l'alcohol. Era molt mal gastador. A la mínima
que les seves mans acariciaven diners, el veien
envoltant un got de vi a la tabema de "Cal Manel
Roig". Allà es trobaven tots els rojos i la majoria de
les vegades els sorprenien els feixistes a cops de pal.
El seu pare havia de tomar a casa corrents com un
boig per no rebre. Però aquella nit va ser diferent: va
tomar molt borratxo. L'Amèlia queja era al llit, va
sentir com trucaven a la porta molt bruscament i el
seu pare sense saber el que es feia va obrir. Hi va
haver silenci per uns instants, però es va interrom-
pre per uns crits gmixuts de veu d'home, gemecs i
crits plens d'angoixa i dolor que l'Amèlia escoltava
amb el cap mig tapat amb el llençol. Els crits i els
gemecs es van desfer en les parets d'aquell casalot,
però aquella quietud va durar poc. Algú pujava
l'escala, podia sentir cruixir la fusta menjada pels
corcs. L'Amèlia suava i tremolava. Amb el cap sota
el coixí intentava fugir d'aquell infem, però per
molt que ho intentés, sentia aquells passos que cada
vegada s'acostaven més al final de l'escala i ella
s'acostava més al final de la seva vida com a flor

d'ametller i començaria com la clova d'una ametlla
que porta un petit fruit jove i tendre a dins.

Aquella nena tenia una mirada perduda i bellu-
gadissa que mai no sabies on mirava, tenia un nas
aixafat, que quan l'Amèlia li donava la papilla
s' embmtia el nas i plorava i plorava fins que la seva
mare no l'eixugava. Era tant petita, amb les cames
i els braços tant prims que semblava que havia de
morir qualsevol dia. Sempre que l' Amèlia li donava

menjar i aigua del biberó li treia tot. Fins que un dia
la portà a un metge i li digueren que aquella nena
tenia deformacions físiques. Tenia l'estómac tan
petit que se li havia de donar el menjar ben a poc a
poc i només deixar-li fer un glop d'aigua en acabat
dels àpats. Tota ella era petita, i li deien Roseta.

LapobraAmèlia estava envoltada de desgràcies.
Qui li hauria dit que aquell fmit que portava a dins
era amarg, petit, sense suc per assaborir i no pas
tendre com tots els fmits dels altres ametllers? El

pare de l'Amèlia encara bebia però ara, agafant el
got només amb una mà, 1' Amèlia a vegades pensava
que si aquella nit li haguéssin tallat les dues mans,
avui no hauria de traginar un problema més en una
de les seves dèbils branques: la cirrosi del seu pare
i aquell petit fruit amarg absent de tot el món
exterior. Aquests dos pugons feien emmalaltir més
i més aquell arbre jove amb tan sols dinou anys.

El pare de l'Amèlia empitjorava més i més.
Passava les nits gemegant i suava tant que es queda-
va moll i tremolava de fred. Les febrades li arriba-

ven als 40°. L'Amèlia l'ajudava tant com podia,
però a vegades no podia amb tot. La Roseta li
plorava i a ell li venien tremolors molt bmscos.
Quan finalment tot es calmava es posava al llit,
tapada fins el cap per tomar a intentar fugir d' aquell
maleït infem. De sobte tomava a sentir aquells
passos lents i sorollosos, tomaven a cmixir les
fustes de l'escala i a grinyolar la porta de la seva
habitació com a les pel. lícules de por que anava a
veure els diumenges a la nit amb la seva amiga
Angels. Sentia com algú començava a aixecar els
llençols i li acariciava totes les parts de la seva pell
blanca i fina com el vel que portava la seva mare el
dia del casament, i que guardava tan ben guardat al
calaix de dalt del tocador.

Ma. del Mar Lavado

(Continuarà en el número 8 de El Castell)

AngelHuertas - Jugador delprimer equíp del C. F. Bellcaire

"Abans de retírar-me, m'agradaria
que l'equip tornés a Segona Regíonal"

Angel Huertas, conegut com en Xato, va néixer a Bilbao arafa 32 anys. Allà va veure néixer la seva
aficiópelfutbol. Vajugarambl'equipjuvenildelDeusto iambelZamudioaPrimeraRegional. L'any 1989
va venir a viure a Torroella de Montgríi el seu cosí, en Carmelo, el va convèncerperfitxarpel Bellcaire.
Amb l'actual, jafa nou temporades ininíerrompudes quejuga amb el C. F. Bellcaire i és eljugador més
veterà de laplantilla. Reconeix que no li queden massa anys en actiu, tot i que abans de retirar-se voldria
que el club tornés a Segona Regional.

Què hi has trobat, a Bellcaire?
El miUor del club i del futbol és la gent que t'envolta, els

amics i tot el que sobrepassa el camp de futbol. Abans que res
som unapinya i fas amics tant dins el club com en pobles veïns.
L'afició? No pots esperar que vingui tot el poble al camp. No
tothom té els mateixos gustos i en un poble com BeUcaire, que
no amba als 500 habitants, tampoc tothom ha de ser afeccionat
al fútbol. Puc estar ben content del tracte que he rebut aquests
anys, tant dels direcúus com dels diferents entrenadors.
Com valores l'estructura actual del club?

Crec que el gran valor del C.F. Bellcaire són els equips
inferiors. M'agrada molt la gran quandtat de mainada que es
veu al camp entrenant. L'estmctura crec que és molt bona..
Però el problema pot ser, de vegades, que els pares saben
millorque els entrenadors el que cal al seus fills. Arribaunpunt
en què no es respecta prou l'entrenador.
I respecte la marxa del primer equip al Uarg d'aquesta
temporada?

A tothom li agradaria pujar a segona regional, però crec
que per sobre d'aquest objectiu hi ha el de passar-s'ho bé
jugant a futbol. Si aquest any no pugem haurà estat per errors
propis. Gairebé cap dels jugadors hem estat al nivell que
podnem estar. Tret de poques excepcions com en Pitu Serra,
en Raúl Pretel, en Femando Pabna o l'Albert Alonso, que
precisament no haviajugat mai a futbol, només haviajugat a
futbol sala, i el seu rendiment ha estat molt bo. Hi ha gent que
toca molt bé la püota però que aquesta temporada no ha rendit
com era d'esperar.
Quina és la teva relació amb l'entrenador, en Pedrito
Heredia?

Esmoltdifícild'opinarquanparlesd'unamic. Peròm'agra-
da molt com planteja els pardts. A prindpi de temporada ens va
recalcar que oblidéssim l'ascens de categoria. Ens deia que ens
dediquéssim a jugar i a gaudir dels partits. Si guanyàvem i
quedàvem al davant, doncs, fantàstic. Però per damunt de tot,
que hi havia d'haver bon ambient. I crec que aüs.ò s'ha aconse-
guit. I si no som més amunt ha estat per errades pròpies.

Creus que hijuga poca gent del poble a l'equip de tercera
regional?

Aquí hi ha un problema. No és que surtm pocs jugadors
dels equips de base, sinó que pleguen molt aviat. Hi ha prou
jugadors sortits del C.F. Bellcaire com per tenir un equip a
primera regional, però pleguen massa aviat, es perden. Molts
d'ells podrien haver ambat a categories molt superiors si s'hi
haguessin dedicat. No ho entenc.
I què caldria per evitar afatò?

A nú em sembla que això es poàia arreglar inculcant molt
més compromís des de la base. Els jugadors han d'aprendre
des de les categories infenors que el club és una enütat seriosa.
I no serveix com a excusa que no poden dedicar més temps a
entrenar per culpa dels estudis. Si n'hi ha prou ganes, hi ha
temps per a poder compaginar-ho tot.
Quants anys et queden en actiu al futbol?

El cosjano em respon com abans i no crec quejugui gaires
temporades més. Però m'agrada molt ijugaré fins que pugui.
No m'agradariaretirar-me sense veure el Bellcaire altre cop a
Segona Regional.
Tu et vas crear com a jugador al País Basc i Uavors vas
arribar a Bellcaire. Veus moltes diferències en la manera
d'entendre el futbol entre un Uoc i l'altre?

Al País Basc hi ha molta serietat a l'hora de preparar els
entrenaments i els partits. Allà, quan es juga un parüt, es juga i
prou. Aquí, a la més mínima es munta una tangana. I a Bellcaü.e
n'hem vistes moltes. No vull pas dir amb això que sigui culpa
delsjugadors de casa. Lamajoria de vegades han estatjugadors
d' altres equips qui han provocat la baraUa. Una altra diferència
ünportantque vaig notar quan vaig ambar a aquíva ser els preus
astronòmics que es pagaven als jugadors de categories regio-
nals: jugadors d'equips de Primera Regional cobraven fa set o
vuit anys tant comjugadors de 3a Divisió al País Basc.
T'hasplantejatd'entrenaralgunequipuncopdeixisdejugar?

Es una cosa que m'agradaria molt, però hauria de ser amb
nens moltjoves d'entre 10 i 11 anys. Tot i això, si no ho faig
és per problemes de feina i de mandra.
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treteniments La recepta de l»à

Encreuat núm. 4 de Bellcaire ^a recepta de Bellcaire

oritzontals 9 10 11 12

1. Nom que pren l'espina de peix quan es petrifica al mur de Sant Joan
(dues paraules). -2. Com aquell qui no vol la cosa./ Un donut. - 3. El
burro de casa també ho fa. / No escoltaven la proposta del mestre. /
Anvers prosaic. - 4. No pas gens malalt. / Creu. / Les arts marcials no
tenen ni cap ni peus. / Efecte de treure el sopar quan se t'ha posat
malament. - 5. Ens fa la "pirula" aconsonàntica. / Vocal triplicada. / De
bon..., gentilment de culs. - 6. Es decideixenper una de les altematives
possibles. / Nota musical. / Veïnat de la Tallada. - 7. "... d'escurçons,
que ataqueu amb traïdoria". / Faci un ou. - 8. Un altre que també ho fa.
/ Una de les de la costa de l'Estartit. / Lletra pronunciada amb el nas de
caps per avall. - 9. Es mou com un rèptil. / Més que una expressió de
sorpresa, és una salsa escapçada. / Aquest punt també existeix, ens
cantava en Serrat. -10. Les sigles d'Izquierda Unida i de Terroristes
Graciosos. / Herba d'hort, famflia de les umbel. líferes, tal com la
pronunciemacasa. /Peraquestpunthisurtelsol. -ll. Allàons'hibaten
els cereals, afegint-hi el primer en números romans. / Està sense cap ni
peus. / Esses escuades. - 12. Com aquell que pluralitzés aquest any.

Verticals
1. Provocarien. - 2. Barrejat amb vi i sucre fan un berenar ben bo. /
Regidor de cultura de Bellcaire. / En pocs mesos tots en portarem algun
a la butxaca. -3. Comença a exercir-ne l'usdefruit. / Imitar als terroris-
tes. - 4. Nom popular del suèter. / Acció per la qual tants homes i dones
van ser cremats a la foguera i sense lletres inútils ! - 5. Sastre amb la cua
del frac retallada. /1 no féssim pas l'... per la vinguda. / Catorzena lletra
de l'alfabet. - 6. Segrega llàgrimes. / Dau sense el número u. / Cruel fi

Sopa de Bandera
Amagats en tots sentits, hi trobareu nou (9) personatges de

l'obra "Bandera de Catalunya".
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del pollastre. - 7. Mimarà. / Aprovada. - 8. Antiga denominació de la
Unió Europea. / ..., ijo no sé per què. / Les seves fibres s'usen com a
matèria tèxtil. / Les cinc romanes. - 9. Anna escuada. / Entre la essa i
la u. / Feu bunyols. -10. Tot sense forat. / Semblant a l'argelaga. / Oui
de per aquí. -11. No em feu por! / Aquesta se'n surt prou bé. / Al del
Bellcaire hi ha el Montgrf. -12. Ells en són. / Si heu ambat fins aquí,
és que existeix.

Solucions a I'encreuat núm. 3.
Horitzontals: 1. Encantsde. 2. Nua. / Soroll. 3. Zona. / Ma7 E.
4. E./Ala./Caos. 5. Flora.Ma. 6. Si./Rosca./N. 7. Casteiï. /1. 8.
Ecs. / Sia. / Am. 9. Riota. / Pare. 10. JosepSolés.
Verticals: 1. Enze. / S. / ERJ. 2. Nuo. /Ficció. 3. Canal. /Asos.
4. A. / Alors. /Te. 5. Ns. / arotsaP. 6. Tom. / Asei. / S. 7. SraC.
/ Qapo. 8. Do. / Aval. / Al. 9. El. / Oi. / Are. 10. LesAnimes.

Solucionsa la sopa de motius: Melons, Minguet, Pepeta,
Petit, Talla, Tirol. la, Titus,

OBRES i RESTAURACIONS

>
-^

Ctra. de l'Escala, s/n
Tel: 972 78 81 62 - Fax 972 78 83 57

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

est núm. 7 de "El Castell" barreja ingredients de mar amb
casolana. Un aaimaló tan suculent com l'escamarl

wesent al galliner de pràcticament cada casa no fa pa
rt un plat presentat amb un nom tant senzill com el
at, però, és autènticament deliciós. I més si, la mà q
le là Quimeta de Cal Ferrer, que és qui ens ha expli
onvidats a enviar-nos les vostrcs receptes. Només de
acs, mans a la cuina i que aprofiti!!!

t (pí a4persones):

-tomata

grans d'all
-7-8 ametUes torrades

- fulles de juHvert
-un pollastre trossejat

escamarians

(el nombre d'ingredients sempre és aleatori
depenent del gust personal de cada cuiner, si
bé les quantitats que indiquem poden ser
suficients).

reparació:

Co per rossejar I Ilastre.
L'introd ímalacas! laambunAmiqueta
d'oli. mpariantderossejardstrossos
de poll^tre: no cal deixar-Ios gaires mi-
nuts.

Tot seguit preparem el sofregit Trosse-
gem la ceba ben petita i la posem a la
cassola, d'on n'haurem tret abans el po-
llastre rossejat. Vigileu-la sovint, que no es
cremi. Hi ha qui, per evitar que s'enganxi
més del compte hi afegeix un raget d'ai-
gua. Un cop rossejada hi afegim la tomata
i ho remenem sovint fins que quedi cuita.

Un cop el sofregit a punt, ja podem
tornar els trossos de pollastre a la cassola
i cobrir-los d'aigua. Cal deixar-ho que faci

I xup-xup durant prop d' iia hora,
nent de la cuina de càda casa. Sk pre
tenim el recurs de punxar la cam amb un
forquilla o un ganivet per comprovar si és
cuita. Quan la cam és a mig fer podcm
posar els es s, que han de coure
un quartet d'hora.

Mentre la cassola va fent, calpreparar
la picada. AI morter hi barregem tres o
quatre grans d'all, dues fulles dejulivert,
i un graoat d'ametlles (set o vuit). També
hi podem afegir un trosset de pa torrat,
que ho acaba de completar. Ho piquem
ben picat amb la mà de morter.

Quan la carn estigui ben cuita, per so-
bre hi tirCTn la picada i ho deixem coure
cinc minutets més.

En prindpi, ja hauríem de tenir el plat
a punt. Sempre va bé, però, tastar-ho per
si cal afegir-hi sal.

La Quimeta també ens ha explicat que
un bon secret per tal que èl plat de pollas.
tre amb escamarians acabi d'agafar més
consistència és preparar-lo el dia abans de
servir-lo. Si es fa així, la carn agafa molt
més el gust del sofregit i la picada. Només
cal que tinguem present quin dia ho volem
fer i posar-nos a la cuina la vigflia. D'aqi
ta manera el dia que ens ho hàgi de
meiyar només caldrà posar la
foc per escalfar el pollastre i en be
minuts tindrem a taula un plat a
qual us en Uepareu els dits. on pr

al

els
tf»
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a la Plaça dels Comtes d'Empúries
"TUMBALALAIKA"
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atí^ ^ 11 Ofici solemne amb Ç
%esl2 Alaplaça: ESCOLAR D'ATRACCIONS I FIRA LL IDE

LA ROSA.

Tarda a les 5 >- Futbol 3a Regional: BELLCAIRE-CAMALLERA.

Tarda a les 6 >- Tres SARDANES plaça.

Seguidament > GRAN CONCERT I BALL DE FI DE FESTA al Local Social.

Sardanes, concert i ball, a càrrec de la Cobla-Orquestra ELS MONTGRINS.
Durant els dies de lafesta hi haurà a la Capella de Sta. Maria EXPOSICIO D'ESTRIS DEL
CAMP EN MINIATU .

PIaça Comtes d'Empúries núm. 1
Tel. i Fax: 972 78 81 05


