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Per demanar hora programada trucar al 93 326 89 01 (cal tenir la targeta sanitària a mà) 
o per internet programació de visites.gencat.

Laborables fora dels horaris d’atenció  podeu contactar amb el CAP Josep  Masdevall 
o trucar al 112 per emergències.

Festius i cap de setmana podeu trucar a 112 per emergències o anar al Hospital de Figueres.

Oficines municipals: 

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

de les 11 h a les 14 h

Recaptació i gestió de tributs: 

XALOC: Carrer Nou, 169 17600 Figueres

Telèfon: 972 501 365

altemporda@xalocgirona.cat

Serveis tècnics: 

Dimecres de les 12 h a les 14 h

Deixalleria: 

Dimecres de 9 a 13 h

Per anar-hi fora d’horari truqueu a l’Ajuntament 

per demanar el codi del cadenat.

Treballadora i educadora social: 

Concerteu entrevista al 972 52 20 00 

(Consell Comarcal de l'Alt Empordà)

Guia de serveis

Ajuntament
Telèfon 972 53 40 69
Ajuntament ajuntament@fortia.cat
Governació, Protecció Civil, Participació Ciutadana,
Agricultura i Ramaderia alcaldia@fortia.cat
Benestar Social, Sanitat, Ensenyament i Festes
 ramona.heras@fortia.cat
Urbanisme, Esports, Habitatge, TIC 

marc.rodrigo@fortia.cat
Hisenda, Cultura, Patrimoni i Turisme

pol.meseguer@fortia.cat
Medi Ambient i Joventut joan.ventura@fortia.cat
Web Ajuntament Fortià www.fortia.cat
Blog Ajuntament Fortià www.fortia.cat/blog
Facebook Ajuntament Fortià Ajuntament de Fortià
Twitter Ajuntament Fortià @ajfortia

Brigada municipal 602 638 200 
Dispensari mèdic 972 53 41 88
Escola Pública Teresa de Pallejà 972 53 41 49
Llar de jubilats 972 53 40 22

Emergències (telèfon únic) 112
Atenció ciutadana 012
Aeroport Girona-Costa Brava 972 18 66 00
Associació protectora d’animals i plantes 972 50 23 61 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 972 50 30 88
Estació autobusos de Figueres 972 67 33 54 
Farmàcia Núria Marcé 972 53 41 67
Gas butà Mallol Hermanas 972 50 31 03
Gas Natural 900 708 709 / 900 750 750
Hospital de Figueres 972 50 14 00
Hospital de Girona Dr. Trueta (Girona) 972 94 02 00
Hospital Santa Caterina (Salt) 972 18 25 00
Renfe (informació) 912 32 03 20

Telèfons i adreces d’interès Horaris de serveis

Nota: L'Ajuntament, com a editora d’aquesta re-
vista no s’identifica necessàriament amb la opinió 
que expressen els articles signats.

Prohibida la reproducció total o parcial de la revista 
sense autorització prèvia.

ABS FIGUERES
DISPENSARI MÈDIC FORTIÀ 972 53 41 88

INFERMERIA: Dolors Golobardes

ATENCIÓ CIUTADANA: Joana Garcia

METGE: Pedro Aparicio 

DILLUNS

Vila-sacra: 
15.00 h - 17.00 h 

Fortià: 
17.30 h - 20.00 h 

NOUS HORARIS (Juny 2019):

DIMARTS

Riumors:
10.00 - 12.00 h 

DIMECRES

El Far d’Empordà:
8.00 h - 13.00 h

DIJOUS

Vila-sacra:
8.00 h - 13.00 h

DIVENDRES

Fortià:
8.00 h - 13.00 h

Telèfons dels altres centres:

Vila-sacra: 972 50 56 53 
Far d’Empordà: 972 50 29 05
Riumors: 972 53 42 72
CAP Josep  Masdevall: 972 50 23 64
CAP Ernest Lluch: 972 67 76 31
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Editorial
Sumari

Torna la Festa Major

Benvolguts veïns i veïnes,

Després d'un parell d'anys complicats, 

la Festa Major d'estiu torna amb la mateixa 

empenta d’abans. Les festes majors són 

un reflex de la vitalitat d’una població i 

de la seva societat civil. Amb les energies 

renovades i amb espectacles i activitats 

per a tothom, esperem que participeu 

de la festa, us la feu vostra i xaleu d'allò 

més. 

Un dels referents de la festa és la revista, 

que segueix amb els continguts de sempre, 

activitats, cultura, reflexió, història, 

entrevistes i amb un especial sobre els 

refugiats que han estat acollits a Fortià 

els darrers mesos. Esperem que gaudiu de 

la lectura.

Francesc, Ramona, Marc, Pol i Joan
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Activitats
TEATRE I MÚSICA

L a més il·lusionant de totes va ser la del 26 de 
setembre, a càrrec de la companyia de teatre 
de Fortià. Amb la direcció i adaptació d’en 

Quim Palmada, la Pietat Hinojosa, l’Albert Tell i l’Alba 
Wintle van representar Esperant Godot davant d’un 
centenar d’espectadors. Esperem que no triguem gaire 
a veure una nova representació del grup de casa, que 
va posar el llistó molt alt.

El 17 d’octubre l’Elenc Santperenc va representar Tics 
i Tocs, una obra de Laurent Baffie adaptada per Josep 
Pagès, davant de més de cent espectadors i fent riure 
al públic de valent. 

El 14 de novembre la companyia Tequatre va portar al 
Centre l’obra No hi ha lladre que per bé no vingui. 

Abans de les festes de Nadal, el 3 de desembre, els 
Pastorets del Monturiol van fer aixecar de les seves ca-
dires a les més de cent persones que omplien la sala. 
Va ser una representació nadalenca diferent, en clau 
humorística i que ha esdevingut una tradició veure-la 
als teatres de la comarca. Esperem retrobar-los de nou 
ben aviat!

A banda del teatre, també hi ha hagut temps per a la 
música amb la representació durant les festes de Na-
dal de la Coral Veus Blanques de Vila-sacra, a l’església 
parroquial. 

Un mes després, el 6 de febrer, el Grup de Teatre Es-
plais va representar al Centre Agrícola l’obra teatral 
Adreça desconeguda, de Kressmann Taylor, que ens va 
transportar a l’Alemanya dels anys 1930. Una obra que 
ha sigut premiada enguany i que vàrem tenir la sort de 
veure-la a Fortià. 

El 24 d’abril la companyia La Melancòmica va portar 
una obra per fer reflexionar sobre el masclisme als es-
pectadors que varen assistir al Centre Agrícola Social 
amb Elles #CosesNostres. 

Finalment, el 19 de juny es va representar La visita 
d’una inspectora, del Grup de Teatre Esplais, que va fer 
quedar intrigats a tots els assistents amb una història 
detectivesca.

Amb una programació teatral consolidada des de l’any 
2015, us volem animar a venir al Centre Agrícola Social 
i sumar-vos a tots aquells veïns i forasters que venen 
a passar-s’ho d’allò més bé a tocar de casa. Perquè la 
cultura també es pot gaudir a Fortià amb bones com-
panyies de teatre amateur.

Des de l’estiu passat el Centre 
Agrícola Social ha acollit fins a sis 
representacions teatrals. 
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ELS REIS D'ORIENT CENTENARI DE L’ANTONI 
CAPDEVILA CURIÀD es de principis de desembre, la Comissió de 

Reis, juntament amb el Consistori, es posà en 
marxa per fer arribar els patges reials a la por-

ta de l'Ajuntament i que tota la mainada pogués donar 
la carta.

Arribà la nit del dia 5 de gener i Ses Majestats els Reis 
d'Orient passaren pels carrers de Fortià veient les cases 
engalanades de tots els nens i nenes. La comitiva de 
patges arribà amb banderes i amb instruments musi-
cals. Ses Majestats saludaren des de la seva carrossa, i 
valoraren les decoracions de les cases.

Des d'aquí volem fer palès el nostre agraïment a tots 
els qui fan possible aquesta arribada, gran o petit, i 
animar a qui hi vulgui participar per poder celebrar i 
compartir aquesta màgia durant molt de temps.

E l 7 d’abril el veí Antoni Capdevila va 
fer cent anys i, com ja es va fent en els 
darrers anys, l’alcalde Francesc Brugués 

Massot va fer l’entrega d’un Segell de Fortià com-
memoratiu per celebrar l’efemèride. Dos mesos 
després, el 22 de juny, el senyor Raül Morales 
Verges, director dels Serveis Territorials de Drets 
Socials a Girona, va entregar la medalla com a 
persona centenària que entrega la Generalitat.
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Activitats
XIII HOMENATGE A LA VELLESA

D esprés de dos anys sense poder celebrar 
l’homenatge a la vellesa a causa de la pandè-
mia, el passat 22 de maig es va recuperar la 

festa de la gent gran de Fortià. Amb un format dife-
rent, es va afegir un concert a la tradicional audició 

i ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Vila de la 
Jonquera. Al final de l'acte realitzat a l'església, es va 
fer la foto de rigor amb tots els congregats nascuts fins 
a l'any 1957. El més gran de tots va ser l'Antoni Capde-
vila Curià, de cent anys!
 
Un cop feta la foto per part d'en Xavi Arnau i entregats 
els obsequis a tots els assistents, es va fer un vermut-
piscolabis a la placeta Miquel Pla, sota l'ombra, en un 
dia esplèndid. Tot i la bona acollida del format per 
motius de seguretat, aprofitem per anunciar que l'any 
vinent l'acte tornarà a la normalitat i el dinar se cele-
brarà de nou al Centre Agrícola Social.
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DIADA DE CORPUS

C om és tradicional, la diada de Corpus és diada 
de catifes, de flors, de color... Enguany, com ja 
va sent tradició en els darrers anys, aquest art 

floral s’estén al voltant de l'església i el casal i diverses 
formes: catifes, testos, murals... 

Volem felicitar a la Colla de Corpus per la seva feina 
amb la realització de les catifes de Corpus i innovant 
en alguns aspectes per tal de seguir i enfortir aquesta 
tradicional diada del Corpus.
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VI DUATLÓ RURAL DE FORTIÀ

E n aquesta edició es va recuperar la data de la 
IV edició abans de la pandèmia, la més reeixi-
da de les edicions en nombre de participants. 

Aquesta data permet tenir la Piscina Municipal oberta i 
que els participants en puguin fer ús lliurement.

Com a cada edició es van realitzar canvis per millorar la 
cursa, com ara la categoria familiar amb un recorregut 
adaptat per a mainada fins als catorze anys; o la catego-

Activitats

El passat 25 de juny es va celebrar la VI edició del Duatló Rural de Fortià. 

ria gravel per separar aquest model de bicis de les BTT, 
ja que aquest model de bicicletes és més ràpid; una zona 
amb inflables per als menuts. I, per últim, avançar la sor-
tida dels corredors mitja hora de l’habitual per la calor. 
Tot i que la cursa no té desnivells acumulats i aparen-
tment pot semblar fàcil i apta per a tothom, en el seu re-
corregut hi ha pocs espais amb ombra i cal tenir-ho molt 
present com a dificultat per als corredors dels 11 km. 

Des de l’Ajuntament de Fortià volem agrair a tots els 
col·laboradors la seva implicació en la cursa i també a 
tots els voluntaris que ens han donat un cop de mà 
perquè la cursa fos tot un èxit. 
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LES CLASSIFICACIONS 
VAN SER LES SEGÜENTS:

EQUIP BTT MIXT:

1. MONTERO’S 
format per Eva Montero i Berni Montero 
amb un temps de 2h02:17.4

2. RUFA CC 
format per Núria Arenas Pijoan 
i David Magariño Cabeza 
amb un temps de 2h25:28.3

3. RAGAZZOS BELLOS 
format per Alba Piserra Roura 
i Carles Serra Casadevall 
amb un temps de 2h28:36.7

EQUIP BTT MASCULÍ:

1. BRODER’S 
format per Lluís Sàenz Àvila i Carles Sàenz Àvila 
amb un temps de 2h17:56.0

2. EDIBIKES 
format per Isidre Fàbrega i Carles Chacón 
amb un temps de 2h28:58.8

INDIVIDUAL GRAVEL MASCULÍ:

1. Bernat Caballero Hernàndez 
amb un temps de 2h09:45.3

INDIVIDUAL BTT FEMENÍ:

1. Natàlia Palou Arana 
amb un temps de 3h10:24.8

2. M. Àngels Casanovas Revilla 
amb un temps de 3h20:58.3

3. Maria Garcia Vivas 
amb un temps de 3h21:25.0

INDIVIDUAL BTT MASCULÍ:

1. José Luis Cruz Infantes 
amb un temps de 2h07:23.6

2. Carlos Martínez Cuenca 
amb un temps de 2h18:07.7

3. Òscar Carrasco Orriols 
amb un temps de 2h19;18.1



Número 2310 La Sibil.la

Ensenyament
Olor d’estiu

Quan ens toca fer l’escrit per a la revista del poble vol dir que ja olorem l’estiu 
i que estem encarant la recta final del curs... que, per cert, un curs on finalment ens 
hem pogut tornar a veure les cares i els somriures. Ah, i també on ens hem tornat 

a barrejar petits i grans a l’hora del pati i on les paraules “bombolla” 
i “mascareta ben posada” han anat perdent pes cada dia!  

B é, aquí us deixem un petit recull d’algunes ac-
tivitats que hem dut a terme a l’escola. Abans, 
però, volem desitjar-vos a tots un fantàstic es-

tiu, carregueu les piles fins a dalt de tot i ens tornem a 
veure al setembre.

Bones i merescudes vacances, famílies! A reveure!

CASTANYADA i “HALLOWEEN”

SORTIDES AMB BICICLETA

Com cada curs i per descobrir tot fent exercici l’entorn 
proper que ens envolta, fem diferents sortides adapta-
des a cada etapa, però amb el mateix objectiu; passar 
un dia diferent i divertit  sobre rodes!

La primera festa 
que celebrem tots 
junts a l’escola és la 
ja tradicional cas-
tanyada! Castanyes 
per a tothom i dan-
ses per amenitzar 
la vetllada i passar-
s'ho d’allò més bé.  
També hem parlat 
del “halloween”, 
que tot i no ser una 
tradició nostra, ja 
la tenim ben arre-
lada i la veritat és 
que ens encanta!

NADAL

PATGES

Quina il·lusió ens fa preparar la carta tot esperant que 
l’última tarda d’escola abans de les vacances de Nadal 
tinguem una visita d’allò més especial. Segur que ens 
portem molt bé perquè aquests patges que ens visiten 
a l’escola de Fortià mai fallen!
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LA REVISTA DE FORTIÀ
ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ

CANTADA DE NADALES

Aquest curs, per evitar aglomeracions en llocs tancats, 
vam haver de pensar un pla B per poder cantar les na-
dales que tant ens agrada que escolteu. Doncs vinga, 
ben abrigats amb gorra, bufanda i engalanats amb una 
garlanda vam omplir els carrers de Fortià d’ambient 
nadalenc.

EL TIÓ

I evidentment no podríem acabar el primer trimestre 
sense fer cagar el Tió que vam trobar al pati! Quin tip 
de menjar peles de mandarina i plàtan s’ha fet! Ara 
només quedava cantar-li la cançó i donar-li un bon cop 
de bastó! Gràcies tió, t’esperem el curs que ve!

DIA DE LA PAU

I tornant de les vacances i abans que s’acabi el gener, 
vam parlar i celebrar el dia de la Pau omplint els pas-
sadissos de l’escola de boniques grues fetes amb papi-
roflèxia. 

CARNAVAL

Pel febrer, el carnestoltes ens convida a fer tabola, que 
no pari la disbauxa, xerinola i sarau! El rei Titus no fa-
lla mai, ell ens diu les consignes per fer la setmana de 
Carnaval ben esbojarrada i acabar el dijous amb una 
rua disfressats i fent gresca i xerinola. Visca el Carnaval!



Número 2312 La Sibil.la

Ensenyament
PASQUA

EASTER EGG HUNT

LA MONA

The night before Easter, the 
bunny has hidden chocolate 
eggs at the park for the chil-
dren, next morning we looked 
for them. After, we ate all the 
eggs. We love chocolate, they 
were delicious! 

HAPPY EASTER EVERYBODY!

Aquest any hem deixat que la 
creativitat sigui la protagonista 
de la nostra mona. Teníem un 
bon grapat d’ingredients d’allò 
més bons que ben combinats 
han donat lloc a una mona bo-
níssima i xulíssima!! 

Sou uns artistes!

SETMANA INTERDISCIPLINÀRIA: 
“els invents”

Del 28 de març a l’1 d’abril l’escola es va omplir 
d’inventors i inventores! I quins invents que van aca-
bar sortint! Vau treballar d’allò més i el resultat final 
va ser espectacular! Qui sap si algun dia els veurem a 
la venda!

Plaça de Catalunya, 2 - Tel. 972 53 40 77 - FORTIÀ



juliol 2022 13La Sibil.la
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ESCOLA TERESA DE PALLEJÀ

SANT JORDI

Aquest curs, el dia de Sant Jor-
di va caure en dissabte. Així i 
tot, nosaltres no vam deixar de 
celebrar-lo i el divendres 22 es 
va convertir en el nostre Sant 
Jordi! Que bonics tots aquests 
treballs manuals relacionats 
amb roses, dracs, llibres... i fe-
licitats també als participants i 
guanyadors dels jocs florals per 
aquests magnífics poemes!

EXCURSIONS DE FINAL DE CURS

I per acabar el curs de la millor 
manera i perquè us ho ben me-
reixeu, l’alumnat d’educació 
infantil i Cicle Inicial van anar a 
Selva Aventura i s’ho van passar 
d’allò més bé. Els de Cicle Mitjà 
i Cicle Superiorvar vam anar fins 
a Barcelona per poder gaudir 
de totes les atraccions del Tibi-
dabo, va ser un dia d’allò més 
emocionant!
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Entrevista

Moisès Vidal, 
una vida a Empúries
Moisès Vidal Gironella va néixer a Fortià el 31 d’agost del 
1938. A vint-i-un anys, feia de pagès i va patir un accident amb 
una escopeta de cacera, quan ajudava el seu pare a fer llenya, 
que li va deixar una seqüela terrible: part del braç i la mà drets 
es van perdre i sempre més ha hagut de dur una pròtesi. Però 
aquest fet traumàtic no li ha impedit menar una vida productiva, 
en l’àmbit personal —al costat de la seva esposa, Mercè Costa 
Serra, i de les seves filles–, i en el professional en el jaciment 
arqueològic d’Empúries fins que es va jubilar, el 2003. A més, 
va ser regidor de l’Ajuntament de Fortià i al poble ha col·laborat 
amb diverses entitats i iniciatives. 

Com vàreu entrar a treballar a Empúries?
Un parent del meu pare era diputat a la Diputació de 
Barcelona i president de l’Ateneu de la mateixa Dipu-
tació. La meva mare, després del meu accident, el va 
anar a trobar i aquest senyor li va dir que anés a veure’l 
a Barcelona. Jo hi vaig anar, i em va dir que em do-
narien feina a la Diputació, a Contribucions, al matí, 
i que ja em buscarien alguna altra cosa per a la tarda, 
perquè per viure a Barcelona es necessitava guanyar. Al 
cap d’una setmana, em van trucar a casa i em van dir 
que hi havia una plaça d’ordenança a Empúries, que 
llavors depenia de la Diputació de Barcelona. I em va 
dir: «què et sembla?», i jo: «que visc a 20 km». I, cap a 
Empúries! Hi vaig estar d’interí tres anys i l’any 65 vaig 
entrar en plantilla per la Diputació de Barcelona, fins 
que es va signar el conveni entre la Diputació de Bar-
celona, l’Ajuntament de l’Escala i el Museu. Llavors, em 
van dir: “tu pertanys a Barcelona. Què vols fer, ara?”. 
Podia passar a la Diputació de Girona, aixi que ho vaig 
fer i m’hi vaig quedar fins que em vaig jubilar. 

Quina era la vostra feina?
Cobrar l’entrada a la poca gent que hi venia. Estem 
parlant de l’any 1965, i no hi havia ni Déu! De tant en 
tant pujava algú de mar, i mentrestant jo passejava per 
les ruïnes o llegia alguna novel·la. Amb el temps, això 
va anar canviant i ja venia més gent. Llavors, van fer 
una guixeta, a la porta, al davant de la muralla grega. 
Hi estava bé, però a l’estiu hi feia molta calor. Abans 
d’això, jo només tenia una taula i una cadira, i algun 

cop a algú se li havien emportat alguna cosa, perquè 
ens feien vendre llibres, recordatoris... Al cap d’uns deu 
anys, van fer una caseta ben feta davant la porta prin-
cipal de les ruïnes. Amb aire condicionat i tot, i llavors 
ja hi estava molt bé. Però és que, amb el temps, cada 
cop hi venia més gent, i gent, i gent!

Hi vau fer bones amistats, a Empúries?
Allà hi havia un jardiner que per a mi era com un ger-
mà, l’Estanislao Muñoz López. Vivia a l’altre cantó de 
la guixeta. Jo li deia: “si veus que tinc una cua molt 
grossa de gent, vine, que m’ajudaràs”. Jo feia un xic 
de mando, però a mi no m’ha agradat mai mandar. I 
quan l’estampida havia acabat, ell tornava a marxar. 
Això sempre passava a les hores de començar, tant al 
matí com a la tarda. Més endavant, quan venia el juliol, 
agost i setembre, jo me n’anava al museu. M’havien 
deixat triar i tot de primer vaig dir a la porta, però des-
prés vaig dir buf! I així, me n’anava al museu, picava 
les entrades...

Expliqueu-me aquesta amistat amb l’Estanislao.
L’Estanis era més que un amic. M’havia fet molts de 
favors. Quan ell va plegar, abans d’hora, perquè no es-
tava bé, li vam dir que vingués a casa, que teníem una 
habitació, i va venir i hi va estar un temps. Quan em 
vaig jubilar jo, vaig començar a trobar-me malament. 
De llavors cap aquí, he estat més temps a l’hospital que 
a casa. Em van dir que era de la pròstata; em van ope-
rar, però vaig continuar trobant-me malament. Llavors 
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em van fer proves i em van dir que tenia càncer. Jo 
vaig dir que no volia tractament, que quan s’acabés, 
s’hauria acabat, però la filla petita, que havia vingut 
amb mi, em va dir que fes el tractament, i vaig canviar 
de parer. Amb tot el que em van fer, em van reben-
tar els budells i me’ls van haver de soldar. Hi vam estar 
molt de temps. Mentrestant, l’Estanis vivia a casa, però 
ell tampoc no estava bé, perquè fumava molt i tenia els 
pulmons molt malament. Les nenes em van dir que la 
seva mare, la Mercè, tot plegat no ho podia aguantar, 
i al final l’Estanis va anar a una residència, a Palau. Em 
va saber molt de greu, molt. Quan em van deixar, vaig 
anar a veure’l. Hi anava gairebé cada dia, perquè érem 
més que amics, i més que germans. Quan va morir, el 
vam enterrar al nostre nínxol, aquí, a Fortià. 

Com la vàreu conèixer, la Mercè?
Al principi de ser a Empúries, érem tres ordenances i el 
conserge, a més de set o vuit jardiners. Allà t’hi avor-
ries, i jugàvem a cartes i coses així. A la nit sortíem, els 
més joves, amb les filles dels ordenances i jardiners, ens 
escapàvem! Llavors, hi havia la revista Lecturas, que al 
darrere tenia una plana de correspondència. I em van 
dir: “Hauríem d’escriure a aquesta revista, a dones, al-
menys sabríem què fer...”. I jo els deia: “però què voleu 
que faci, amb aquestes dones, si soc esgavellat de per 
tot...”. Però jo, tot i estant així, era més decidit. I sí, 
vaig escriure-hi, no obstant això, hi vaig posar el nom 
d’un altre, perquè pensava, a veure a Fortià què pen-
saran. Si em va escriure la Karina i tot! Però bé, un dia 
arribo i em diu un: “Ay, la que liásteis”. I jo vaig pensar, 
a veure, perquè cada dia hi havia un embolic o altre. 
Total, que entro al garatge i hi havia un pilot de cartes, 
almenys seixanta o setanta! 

Mercè, i com és que escriguéssiu en Moisès a Lec-
turas?
Mira, feia poc que s’havia mort la meva mare, i aquell 
estiu, el meu pare i els meus germans, que som de 
Manlleu, vam anar primer a Roses, a veure la subhasta 
del peix, i després a Empúries, a veure les ruïnes. I amb 
la meva germana, al cap d’un temps ens ho miràvem, 
i vam dir: “mira, n’hi ha un de les ruïnes d’Empúries”, 
i el vaig escriure, però jo no el tenia present de res. I si 
contesta, contesta. I va contestar! Després, ja ens vam 
enviar fotos, i per allà l’any 70, li vaig dir per quedar 
a Vic, al Mercat del Ram, que eren les festes, i un dia 
sento que toquen el timbre a casa, a Manlleu, i la meva 
germana em diu: “Mercè, a baix hi ha un cotxe amb 
matrícula de Girona”, jo baixo i me’l trobo allà. I em 
diu: “Què, decebuda?” Per la mà. I jo: “No, no!”. 

Moisès, anàveu a buscar la dona de la vostra vida?
No, no, jo no hi anava per tenir-hi una relació. Jo hi 
anava com podia anar amb altres noies... Després, ella 
va anar venint cada quinze dies a Empúries, i cap allà 
l’octubre, jo que li dic: “Ara ens ho hauríem de deixar 
córrer, perquè ve l’hivern...”, i ella em diu: “saps què 
hauríem de fer? Casar-nos...”. I jo: “ah, bueno”... Em va 
agafar tan de sorpresa...

Vàreu tenir més cites, del Lecturas?
Sí, alguna més, però jo deia que si anava amb una dona 
o em casava, havia de ser una dona que em conegués 
sense la mà. Però mira, vaig veure que ella es feia amb 
tothom i bé...

Mercè, què hi dieu?
És que jo tenia un cosí que també havia tingut un ac-
cident semblant i ja hi estava acostumada... A més, 
anàvem junts a la platja, i quan hi arribàvem, el cosí es 
treia la mà i la penjava per allà i apa, a banyar.

A Empúries, devíeu veure moltes coses.
I tant! I en un lloc així, pots fer-hi moltes amistats. 
Un cop, van venir els reis d’Espanya, que llavors eren 
prínceps. I els vaig fer pagar entrada! És que, goita, 
van venir en un 600; ell amb niqui blau i pantalons 

«Un cop, van venir els reis d’Espanya, 
que llavors eren prínceps. I els vaig 

fer pagar entrada!»

Estanislao Muñoz (esquerra) i Moisès Vidal (dreta).
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blancs, ella amb vestit florejat. Jo no anava pas amb 
l’uniforme, i com que venia poca gent, estava al dar-
rere la muralla llegint, i no em van veure. Van passar 
i jo els vaig cridar, “hay que pagar entrada” (havia de 
parlar en castellà). Van pagar i van entrar, i tot dar-
rere aparca un Cadillac negre i en baixen dos paios 
ben grassos; els demano “por favor, la entrada” i em 
contesten: “Policía”, i jo “pasen, pasen”. Llavors van 
anar fins on eren la parella, es van xerrar entre ells, 
em van mirar i es van posar a riure. Devien dir, mira a 
nosaltres ens han fet pagar i a vosaltres no. Després, 
la nena del conserge em va dir qui eren i vaig venir 
blanc. Em vaig disculpar i em van dir que era la meva 
obligació.

No sou monàrquic.
Gota, sempre he sigut d’esquerres! Un cop, el conser-
ge em va dir, no t’agradaria fer-te amb els jefes, i ve-
nir als dinars i sopars. I jo, no, li vaig dir que amb els 
treballadors, sempre que volguessin, però amb ells, 
no. Un dia va venir la Isabel Preysler, amb el seu marit, 
en Boyer. Si la veiéssiu sense maquillar, buf! En Boyer, 
me’l van presentar, vam enraonar i bé. Em van dir que 
vindria uns quants dies; no va pagar cap dia. Al cap 
d’una setmana, es van presentar uns periodistes i em 
van dir que si els deixava entrar a fer fotos a la Preys-
ler, em pagarien cinc milions de pessetes. I jo vaig dir 
que no. No he volgut cobrar mai res. Llavors, amb els 
periodistes, ve en Boyer i fa veure que paga l’entrada 
perquè hi havia càmeres. No vaig voler despatxar-lo, 
va venir un altre a cobrar. I hi he vist molta gent, fut-
bolistes, actors... molta gent. Una vegada, van venir 
unes monges amb un Citroën. Al cap d’una estona, 
miro pel pàrquing i hi havia els vestits a dins del cot-
xe. Li dic a un company: “has vist unes monges per 
aquí?”. I ell, que no. Al cap d’un moment, venen tres 
noies de la platja, en minibiquini, que ni trenta anys 
tenien, i eren elles!

I amb la Guàrdia Civil, com us anava?
La Guàrdia Civil no havien pagat mai, mentre hi era jo. 
M’havien fet molts de favors, i m’havien tret d’algun 
problema greu, perquè allà, quan va començar a venir 
tanta gent, hi havia molts de robatoris al pàrquing. 
Un cop, en van venir uns que anaven trompes i no 
volien pagar. Se’m van encarar, i per sort, van venir els 
guàrdies i els van fer marxar. Jo, de vegades, tancava 
el pàrquing i no deixava sortir els lladres. Sempre em 
deien que no fes bestieses. Un cop, hi havia un home 

que anava guaitant tots els cotxes, i vaig avisar els 
guàrdies, i es van fer un panxó de riure, perquè era 
un tinent de la secreta. També, s’ha de dir que abans 
els turistes deixaven diners i maletes i de tot a dins 
dels cotxes! Ara no deixen res! Fins que un dia que els 
guàrdies em van parar per la carretera, i vaig dir que 
s’havia acabat, que pagarien igual que tothom.

I quina relació heu tingut, amb els directors del 
Museu?
Sempre hi he tingut molt bona relació, amb tots. Per-
què tots havien sortit de les excavacions. Quan vaig 
plegar d’Empúries, vaig marxar molt bé. El director 
em va escriure una carta molt maca, on em tracta molt 
bé. I em van dir per continuar col·laborant. Però ja 
vaig dir que no.

Heu arribat a fer amistat amb visitants il·lustres 
del conjunt arqueològic?
Se n’hi podien fer moltes, però no vaig continuar-les. 
Amb Francesc Martí i Jusmet, que va arribar a ser de-
legat del govern a Catalunya, sí. Amb ell sí que vam 
fer amistat, amb el pintor Lluís Roura, que jo havia 
anat a casa seva i tot, i després venia gent que em sa-
ludaven com si em coneguessin, i jo no els coneixia... 
Però, és clar, jo no tinc estudis, perquè de petit de 
seguida vaig anar a fer de pagès, per ajudar a casa, i 

«Un cop va venir la Isabel Preysler, 
amb el seu marit, en Boyer. Si la 
veiéssiu sense maquillar, buf!»

Moisès Vidal amb uniforme.
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amb aquesta gent em sentia inferior. Un personatge 
amb qui hi he tingut molta relació és Josep Maria No-
lla —arqueòleg i autor de diverses monografies sobre 
Empúries— , una bellíssima persona. També, un dia va 
venir l’Ernest Lluch a fer una conferència, venia suat 
com una mala cosa... era molt humil i agradable. 

Heu participat en alguna excavació?
Sí, que hi he estat, però sempre com a ordenança. Un 
cop vaig trobar una peça de ceràmica, i un meu com-
pany va trobar una moneda d’or. Però no em vaig fer 
fotos... No m’ha agradat mai. Em van filmar un cop, 
per força, perquè el director m’hi va obligar. Però he 
estat en excavacions; si no hi havia gent, els ajudava, i 
he tingut molta relació amb els arqueòlegs que hi tre-
ballaven. Un cop, van descobrir una peça de marbre 
gran, un magistrat romà; el van trobar al fòrum romà, 
al costat d’una cisterna. I jo hi era. Al principi, jo no 
creia en res de tot això, allò que dèiem, mira, quatre 
pedres... però quan s’han anat fent descobriments, és 
bonic. 

També heu estat regidor a l’Ajuntament de Fortià.
Sí, no em preguntis quin any era! Feia molts anys, 
molts, que hi havia la dreta a l’Ajuntament, i vaig dir 
a uns quants de fer una llista de gent de bona fe del 
poble. Es van fer dues llistes, i jo ja ho deia que era un 
error, com així va ser, que vam perdre. Jo, el que volia 
era que guanyés l’esquerra. I fer coses pel poble. A les 
eleccions següents, ja vam guanyar, per tres vots! Jo 
no m’hi vaig posar per ser regidor, perquè treballar i 

«Un cop —a Empúries— 
vaig trobar una peça de ceràmica 

i un meu company, una 
moneda d’or»

«He volgut fer coses pel poble, 
perquè soc republicà»

ser regidor no podia ser. Però bé, hi vaig entrar. No 
teníem camp de futbol, i vaig dir: “en una setmana, 
tindrem camp de futbol”. Perquè no hi havia manera, 
ningú volia vendre camps... Vaig anar a fer unes voltes 
amb el cotxe, i en vaig veure un que anava bé. Vaig 
anar a trobar la propietària, que no ens coneixíem, i li 
vaig dir que li pagaria bé, però el camp era del pare, 
que vivia a Sant Climent. Amb l’alcalde, vam anar a 
fer-li l’oferta. Vam acabar pagant el doble del que 
valia, però necessitàvem el camp de futbol! També, 
un cop vaig anar a la Diputació de Barcelona, que hi 
solia anar un cop al mes, a reclamar que ens dones-
sin el Centre Agrícola Social, que havia estat fundat 
per republicans. I sí, vam fer els papers, i jo content. 
Vaig donar el paper a l’alcalde, per firmar, i ja no me’n 
vaig preocupar més. I aquest paper, el van esparracar. 
I això no ho he sabut fins no fa gaire! No estic gens 
content amb el que s’ha fet amb aquest local. Era un 
local magnífic i ara... A l’Ajuntament hi vaig estar 
quatre anys, i després ho vaig deixar, però hi anava 
igual encara que no en fos!

Heu col·laborat amb associacions del poble.
He col·laborat amb tothom: amb el futbol, amb el 
Centre Agrícola Social, que vàrem pintar les parets... 
Amb la quina... I no he cobrat mai ni ho he volgut mai. 
He volgut fer coses pel poble, perquè soc republicà!

Montserrat Segura Feliu
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Els Capdevila, 
germans formidables
L’Antoni i la Montserrat Capdevila i Curià són dos germans 
nascuts a Mollerussa els anys 1922 i 1939, respectivament, 
i trasplantats a Fortià fa uns quants anys. L’Antoni enguany 
ha complert els cent anys i per això l’Ajuntament l’ha distingit 
amb una placa commemorativa. Tots dos formen part 
d’una família amb una història digna de ser novel·lada i, 
a aquesta novel·la, tots dos hi farien una gran aportació. 
A descabdellar els records, ens hi ajuda el seu cosí, Josep 
Maria Capdevila, que també ens fa de fil conductor.

E n iniciar la conversa, és la germana qui pren la 
iniciativa. Entre la calor d’aquest inici de juliol 
i que avui els hem fet canviar els ritmes habi-

tuals, costa una mica que surtin els records més antics, 
per això, en Josep Maria els comença a preguntar pel 
trull que posseïa la família. “En teníem un a Mollerussa i 
una altre a Martos, a Jaén. L’Antòniu va ser-hi un temps 
i li va sortir una xicota allà, però no s’hi va voler casar. El 
pare i el germà van venir a casa”, explica la Montserrat. 
Aquell home, el pare de la noia, em va dir si volia la 
fàbrica de sabates, com a dot, perquè tenien sabateria, 
o el caserío, que hi tenien cavalls”. “Però, ell, l’Antoni, 
va dir que continuar així molt bé, però casar-se, no”. “El 
nostre avi va comprar els terrenys i va fundar una petita 
empresa que fabricava, envasava i comercialitzava gaso-
ses, barres de gel, coles, sabons, olis...”, aclareix en Josep 
Maria. El nom de l’empresa era “La Masia”. “Jo, allà a 
Martos hi arreglava la maquinària. Tenia 27 o 28 anys, 
hi anava amb el meu tio”. Van deixar la fàbrica de Mar-
tos per tornar a Mollerussa. “Vam agafar el mercat de 
Lleida”. L’Antoni es va incorporar a la fàbrica familiar, 
on treballaven bona part dels homes de la família, i van 
dedicar-se a reparar els camions i els cotxes de la fàbri-
ca. “Vaig fer el servei militar a Aranjuez, al cap de poc 
temps d’acabada la guerra. Hi havia molta escassedat, 
i allò era una zona rural, i hi havia patates i coses així. 
Allà hi érem els que estàvem destinats als cotxes. A casa 
veien que els nois els llicenciaven i jo m’anava quedant. 
M’agradave perquè allà hi havia cotxes, camions... Tenia 
un cotxe, allà. D’aquell cotxe en vaig fer una camioneta 
que fèiem servir per anar a repartir. Als camions els vaig 
fer uns aparatos per fora perquè poguessin carregar les 

caixes buides”. “L’Antòniu es volia quedar a Madrid, i 
el pare li va dir que el desheretaria si no tornava”, afe-
geix la Montserrat. “El nostro pare em va dir: si no vols 
tornar, despedix-te, perquè no cal que tornis més”. En 
Josep Maria ens explica que, mentre feia el soldat, com 
que tenia accés al combustible i a les peces de recanvi, 
l’Antoni va trafiquejar una mica amb aquests subminis-
traments. I per això ho anava allargant. 

Quan va tornar del servei, va llogar una casa a Molle-
russa i va posar-hi una botiga de cotxes, on venia au-
tomòbils que feia portar de Madrid. Per aquell temps, 
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hi havia una noia que li agradava, a aquell jove, però 
es va morir massa aviat. Segons ens diu la Montserrat, 
de xicotes no n’hi van faltar mai, a l’Antoni, i no és 
d’estranyar, perquè les fotos el mostren alt, elegant i 
atractiu. Una de les seves pretendents era filla de ban-
quers de Lleida: hauria heretat la banca. Amb ella ana-
va bé, però un dia que el jove va sortir a fer un tomb 
havent sopat, la va veure pel carrer, agafada de la mà 

d’un soldat. La va engegar, i tot i que ella va anar a 
disculpar-se, ell ja no en va voler saber res més. I així va 
ser que l’Antoni Capdevila no es va casar mai.

Tanta traça devia tenir amb les parelles com amb la 
maquinària i la mecànica; ell era qui es cuidava del 
manteniment de maquinària i vehicles de la fàbrica. 
Ens ensenyen una fotografia on se’l veu dalt d’una 

motocicleta, gran, que 
va construir ell mateix, 
d’una cilindrada consi-
derable. “Te’n recordes, 
d’aquesta moto?”, li 
diu el cosí. “Resulta que 
jo anava arreplegant 
xatarra a tots los pues-
tos de xatarra, per fer-
la. Quan ja vaig tenir la 
moto feta, hi vaig po-
sar uns ferros travessers 
perquè no m’agafés les 
cames, i no me la van 
voler matricular. Vaig 
haver d’anar a matricu-
lar-la a Jaén”. Fo
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Parlant, parlant, d’un armari surten unes quantes am-
polles de gasosa i sifons de la marca familiar. És tot un 
descobriment, perquè els dos germans no recordaven 
que en tinguessin tantes, i desencadena una alegria 
notable entre els membres de la família. La Montserrat 

la cara. I continue sent la millor”. 
La Montserrat recorda un Renault 
Alpine, i l’Antoni un Simca 1000. Ell 
també va tenir a veure alguna cosa 
amb l’èxit de la seva germana.  “Lo 
Simca 1000 duie el motor al darrere. 
I al davant no portave cap pes. Jo 
li posave un pes al davant. El cotxe 
clavave pel pes del darrere i aguan-
tave pel pes del davant. I los demés, 
pobrets, marxaven malament”. I riu.

Van deixar de córrer ral·lis perquè 
els germans van marxar de Molle-
russa, cap a final dels anys seixanta 
o primers setanta. Una part de la 
família ja no hi era, i els que que-
daven van decidir vendre les fàbri-

explica que pensava que, amb els 
trasllats, com tants altres objectes 
familiars, s’havien perdut o llençat. 
Són envasos de diferents èpoques, 
i ens porten records d’altres temps 
a tots. Els preguntem pel nom de 
la marca. “Hi havia una fàbrica a 
Madrid que es deie ‘La Casera’. 
Per competir amb ‘La Casera’, li 
vam posar ‘La Masia’. Jo diria que 
ere millor que l’altra”, detalla 
l’Antoni. “Segons tinc entès, hi va 
haver un judici, i el vam guanyar 
nosaltres, m’ho va dir mon pare, 
que jo era petita i no me’n recor-
do”, diu la Montserrat. “La grà-
cia que tenien el sifó i la gasosa, i 
també el gel, és que l’aigua era de 
mina, d’una deu, i era molt bona”. 
L’Antoni encara recorda alguns processos de fabricació; 
ens explica el de fabricar el gel, que resulta complicat 
d’entendre sense imatges de suport, i el del sifó: “Re-
sulta que lo sifó s’omple, i quan és ple se’n treu una 
mica d’aigua perquè allí on se n’hi treu, allí fa força, el 
gas. I això, la reixa vermella de plàstic, era per a més se-
guretat, perquè si explotave, que aguantés els vidres. 
Més endavant, ho van suprimir, perquè van veure que 
no valia la pena. No explotaven”.

Els cotxes i la mecànica van portar 
els dos germans a una altra febre: 

la dels ral·lis

Els cotxes i la mecànica van portar els 
dos germans a una altra febre: la dels 
ral·lis. L’Antoni, divuit anys més gran que 
la seva germana petita, la va ensenyar a 
conduir. “A ell li agradave molt de con-
duir, i a mi me’n va ensenyar de ben peti-
ta. Llavors, al poble es va fer una carrera 
de nois i noies, i els organitzadors van 
preguntar qui volia cooperar. L’Antòniu 
va dir: ‘ella, perquè la tinc ben ensenya-
da!’”. En van fer una colla, i la Montse-
rrat les guanyava totes, tant en categoria 
de dones com d’homes. L’Antoni li feia 
de copilot. “En el moment actual”, diu 
ell, “no n’hi ha cap que li passi la mà per 

ques. Ens mostren unes fotografies on s’exhibeixen 
diferents parts de la maquinària del trull d’oli, que 
ara forneixen de memòria i d’història una plaça de 
Mollerussa. “Vam donar la maquinària al poble. Lla-
vors, el poble va voler donar el nostre nom comercial, 
La Masia, a una plaça". L’Antoni va anar a treballar a 
França. La Montserrat, amb la Filo, l’altra germana, 
van passar a Andorra. 
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La Montserrat es va col·locar com a mecanògrafa i, 
amb el temps, es va casar amb un agent immobiliari 
belga, que era vidu i tenia tres fills petits. Ella els va fer 
de mare. 

Com van venir a Fortià —fa uns vint-i-cinc anys—, tam-
bé té història, una història tràgica. “Al meu marit, Joris, 
el clima d’Andorra no li anave bé. Vam buscar alguna 
cosa per aquí; havíem mirat una casa i havíem venut lo 
que teníem allà”. Els dos fills petits van morir en ac-
cidents d’esport. La Filo va venir amb la Montserrat a 
Fortià, per ajudar-la quan Joris va estar malalt. Quan ell 
va morir, l’Antoni va venir de França per estar amb les 
germanes i fer-los costat. Amb el temps, la Filo també 
va morir i és enterrada al cementiri de Fortià.    

Anem acabant l’entrevista i la Montserrat ens fa un 
gran regal: toca unes quantes peces lleugeres al piano. 
Tot i l’artrosi, les seves mans es desplacen ben lleugeres 

damunt del teclat, al piano blanc que té a l’habitació. 
El piano li va regalar el seu marit amb motiu d’un ani-
versari; el va comprar al pintor Salvador Dalí! A sobre 
del piano, llueixen orgulloses les copes i trofeus que 
va guanyar la jove competint a les curses, i el diploma 
expedit a Saragossa que l’acredita com a professora su-
perior de piano, la primera de la província de Lleida. 
L’Antoni s’acosta a la cambra, que hem envaït (fotò-
graf, reportera i cosí), i s’està dret al seu costat, amb 
el cos i les mans que segueixen els compassos, gairebé 
ballant. “M’agrada molt escoltar-la quan toque”, diu 
ell, amb evident orgull de germà gran. 

El dia a dia actual dels germans és tan actiu com els 
permeten els anys acumulats i les circumstàncies. Es lle-
ven tard —”per aquest carrer passen molts cotxes, i a la 
nit se senten clàxons i gent que xerra i crida”—, passe-
gen una estona abans de dinar (l’Antoni amb l’ajut del 
seu bastó), gaudeixen de la música i tornen a sortir cap 
al tard. L’afició per les quatre rodes no els abandona: la 
Montserrat no sap viure sense cotxe i l’Antoni, gràcies 
a les revistes que llegeix amb fruïció, ho sap tot del 
món del motor.   

Montserrat Segura Feliu

El dia a dia actual dels germans és 
tan actiu com els permeten els anys 

acumulats i les circumstàncies
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Monestir de Santa Clara:  
acollida i solidaritat

Asseguts a les escales d’accés a l’església, amb els arbres ombrosos i els massissos de baladres 
en flor al davant, es fa difícil pensar que en altres llocs del món ara mateix hi ha conflictes armats, 
bombardejos i patiment. Però és així, i el monestir de Santa Clara, a Fortià, ha fet un pas endavant 

per acollir persones que fugen d’aquests conflictes. 

L es dues últimes monges que el van habitar, sor 
Assumpció i sor Clara, van traspassar la titu-
laritat del monestir —ja fa alguns anys— a la 

Fundació Acollida i Esperança, amb seus a Badalona i 
la Bisbal d’Empordà, una entitat social amb una gran 
feina en el camp de l’atenció a persones en situacions 
vulnerables o d’exclusió social. En aquest moment, a 
Santa Clara hi actua igualment la Fundació Mercè Fon-
tanilles, amb seu a Barcelona i una experiència de més 
de trenta anys en el camp de la formació per a la inte-
gració social. El treball conjunt d’ambdues fundacions 
ha permès que, des del mes de març d’enguany —en 
què va esclatar el conflicte d’Ucraïna— s’hagi pogut 
acollir a les instal·lacions del monestir un total de nou 
famílies i els proporcionin, a més d’un lloc on viure, la 
pau i la calma que es respira en aquest indret, ideals 
per recuperar-se i refer la vida.

En un primer moment, es tractava d’acollir un total de 
40 persones que arribaven vehiculades des d’una altra 
fundació: un autobús amb persones refugiades que es-
tava previst que arribés en una setmana. Els respon-
sables de les dues fundacions van posar mans a l’obra 
—mai tan ben dit— per adequar l’antiga hostatgeria 

del monestir (ala est). Una feinada que Marta Casade-
vall, per la Fundació Mercè Fontanilles, defineix com a 
“faraònica”, atès que es van habilitar banys i dutxes, 
la cuina, les sales; es van pintar parets, es van instal·lar 
electrodomèstics, muntar lliteres i mobles, equipar 
amb la roba corresponent... en una setmana. En arribar 
el termini, quan ja era tot a punt després d’un tràfec 
considerable, els van comunicar que aquelles persones 
no venien cap aquí i, llavors, les dues fundacions van 
decidir posar els nous recursos d’acollida al servei de les 
diferents institucions de la comarca. Finalment, les fa-
mílies allotjades han anat arribant gairebé per un me-
canisme de boca a orella, ja que es tractava de famílies 
que, per diversos motius —com ara anar acompanyats 
d’animals domèstics—, no podien ser allotjades en ser-
veis d’altres institucions.

El treball conjunt d’ambdues 
fundacions ha permès que, des de 

que va esclatar el conflicte d’Ucraïna, 
s’hagi pogut acollir a les instal·lacions 
del monestir un total de nou famílies
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“Ens agradaria aprofitar aquest espai per donar les 
gràcies a tothom. Vam poder equipar 40 places gràcies 
a les aportacions de la gent de l’Empordà i la Garrotxa. 
Vam fer una crida a la comarca demanant materials i 
ens n’ha arribat de persones particulars, però també 
d’empreses, càmpings i hotels. I va venir gent a ajudar-
nos. Ha estat una operació en horitzontal, una cosa 
molt de germanor, i per això volem que quedi constàn-
cia del nostre agraïment”, diuen la Marta i en Roger, 
treballador de la Fundació Acollida i Esperança que 
s’ocupa del dia a dia i del manteniment del monestir. 

«Vam poder equipar 40 places 
gràcies a les aportacions de la gent 

de l’Empordà i la Garrotxa»

Aquesta solidaritat té molt a veure amb la feina de tre-
ball social que les monges clarisses van fer en el seu 
moment. “Molta gent que venia a fer aportacions o a 
ajudar ens deia: nosaltres coneixíem les clarisses...”. La 
gent del rodal se’n recorda molt, i amb afecte, de sor 
Assumpció i sor Clara. 

El projecte, passats uns mesos, evoluciona i creix. A pri-
mers de juliol, han obert l’antiga casa del capellà (ala 
oest) i l’han adequada també per a l’allotjament; és una 
casa gran, amb cinc habitacions, en la qual es troben re-
allotjades tres famílies. Algun dels membres d’aquestes 
unitats familiars ha aconseguit feina i, per tant, tenen 
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ingressos, per la qual cosa poden pagar un lloguer so-
cial, lloguer que es destina a cobrir part de la despesa 
corrent de l’equipament. Tot i que continuen compar-
tint espais comuns, les famílies que ja viuen en aquesta 
part del monestir gaudeixen d’una major privacitat, per 
bé que no perden el contacte amb la resta d’ocupants. 

A banda de l’allotjament, les fundacions proveeixen 
altres serveis als nou arribats. D’una banda, el fet de 
recollir aportacions de menjar envasat els ha permès 
disposar d’un rebost que aprofiten sobretot les fa-
mílies que disposen de menys recursos. També els fa-
ciliten la relació amb l’Ajuntament de Fortià de cara 
als empadronaments. “Amb l’Ajuntament de Fortià 
hi ha molt bona coordinació. Ens ha facilitat molt 
l’empadronament i l’escolarització de la mainada. El 
mateix dia, ja tenien empadronament, que és impres-
cindible per escolaritzar les criatures, i l’escolarització. 
Ara van a casal d’estiu, però tots tenen plaça a l’escola”. 
L’Ajuntament, a més, ha habilitat un punt de recollida 
de producte fresc que cada dia va a buscar en Roger. 
L’escola Teresa de Pallejà de Fortià també ha fet una 
bona feina amb la mainada, i els ha facilitat materials 
perquè puguin continuar treballant amb les mares a 
l’estiu, de manera que mainada i mares puguin apren-
dre algunes paraules i es puguin comunicar. 

I, també, hi ha un acompanyament d’ambdues funda-
cions envers els nous residents en el dia a dia: si cal 
anar al metge, si sorgeix algun problema de caràcter 
administratiu... I es vehiculen les ofertes de feina que, 

«Els va molt bé treballar 
i relacionar-se. Quan no treballen, 

els baixa l’ànim»

a poc a poc, van arribant per a aquestes persones. Al 
moment de tancar la revista, ens informen que totes 
les persones refugiades adultes han trobat feina. 

Preguntem als representants d’ambdues fundacions 
com van els ànims entre les persones que són al mones-
tir. “Hi ha de tot, és clar, però la processó els va per dins. 
Però jo crec que ajuda força que les mares vegin que els 
nens estan bé, i els nens, com que van a l’escola i al casal 
i juguen i fan activitats, estan bé”, diu en Roger. “Jo veig 
que els va molt bé treballar i relacionar-se. Quan no tre-
ballen, els baixa l’ànim”, puntualitza la Marta. 

La guerra a Ucraïna acabarà, i tant de bo que sigui aviat. 
Preguntem a en Roger i la Marta pels plans de futur per 
a quan la situació actual trobi una sortida. Ens expliquen 
que l’objectiu és continuar oferint projectes socials. Pro-
jectes en l’àmbit de l’assistència, recuperar l’horta ecolò-
gica, projectes educatius i ocupacionals... En definitiva, 
donar continuïtat al monestir i a la tasca que en el seu 
dia van engegar les germanes clarisses des d’una pers-
pectiva social, assistencial i mediambiental.
 

Montserrat Segura Feliu
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Connecta’t al Fortià Natura!

Durant els últims mesos en el  grup de Whatsapp de Fortià Natura s’han comentat 
diversos temes i organitzat diferents activitats relacionades amb l’entorn natural de 

Fortià i aquest és un petit resum del que s’ha parlat i s’ha fet. 

L ’octubre de 2021 es va  donar la notícia  d’un  
jove de voltor comú (Gyps fulvus) que va aparèi-
xer molt a prop de Fortià. L’animal segurament 

estava desnodrit i no podia volar. Aquest exemplar va 
poder ser capturat per part dels agents rurals i es va 
portar al centre de fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.

Durant el novembre de 2021 es va crear el projecte: Bio-
diversitat de Fortià de l’aplicació i-naturalist, un projec-
te que té per objectiu catalogar les diferents espècies 
d’animals i plantes  que trobem i identifiquem al mu-
nicipi de Fortià. Ara com ara, ja portem unes 581 espè-
cies fotografiades i catalogades. Aquest és un projecte 
de ciència ciutadana en el qual pot participar tothom 
qui vulgui, només s’ha de donar d’alta a l’aplicació i-

El passat mes de gener, dins els actes de la Festa Major 
de Fortià, es va organitzar una nova sortida ornitolò-
gica pels voltants del poble, per conèixer els ocells co-
muns que podem veure més habitualment. 

El 28 de gener diferents famílies del poble varen par-
ticipar en el cens d’ocells de jardí que es va organitzar 
per l’Institut Català d’Ornitologia i que té per objectiu 
comptar durant un cap de setmana a tot Catalunya les 
diferents espècies d’ocells que podem trobar al jardí de 
casa nostra.

El 5 de febrer es va organitzar un taller de caixes nius, 
que va tenir molt d’èxit i en el qual hi va participar 
molta gent. Es varen construir diferents caixes nius per 
a ocells passeriformes que es varen instal·lar en jardins 
particulars i parcs urbans del poble. Durant la prima-
vera s’han fet un parell de revisions de les caixes i la 
majoria han estat ocupades per pardal comú (Passer 
domesticus) i Pardal xarrec (Passer montanus).

naturalist i penjar 
fotos dels animals 
i plantes que es 
veuen pel municipi 
de Fortià. 

Al desembre es va 
tornar a instal·lar 
novament  la men-
jadora d’ocells a la 
zona del Parc infan-
til  de la urbanitza-
ció Rec del Molí i va 
estar operativa tot 
l’hivern. 
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El dia 19 de febrer es va organitzar la projecció del 
curtmetratge “Ulises”. Aquest curt explica la història 
de la famosa orca Ulises del Zoo de Barcelona i que va 
comptar amb la presència del seu protagonista Albert 
López, cuidador de la famosa orca Ulises que viu a Vila-
sacra i que ens va explicar un munt de coses responent 
a les preguntes del públic assistent.

I durant el març també es va co-
mentar i parlar molt l’observació 
de grups de Grues (Grus grus) 
que s’anaven veient travessar el 
cel per sobre Fortià durant la seva 
migració cap al nord d’Europa. 

El 16 d’abril es va organitzar una 
petita activitat de plantada de 
plantes aromàtiques a diferents 
escocells del poble. L’activitat va 

tenir èxit i de cara l’any vinent  ja s’ha decidit  repetir-la 
en altres indrets. La plantació d’aquestes plantes té una 
doble finalitat, per una banda, una funció decorativa i 
ornamental, però per l’altra una funció de millora de la 
biodiversitat, ja que la presència de plantes aromàtiques 
millora la biodiversitat.

Diferents dies, alguns dels veïns que estan al grup de 
Whatsapp de Fortià Natura han anat enviant fotos de 
diferents animals i plantes que s’han anat veient, com 
la foto aquesta reineta (Hyla arborea) que va fotogra-
fiar la Piti al seu jardí durant el mes de març.
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A finals de maig i  principis de juny es va participar en 
la setmana de la Natura, aquest any amb l’organització 
d’una exposició, al Centro, de fotos de papallones co-
munes de la plana empordanesa. Aquesta exposició es 
va acompanyar d’una xerrada sobre la vida de les pa-
pallones. Altres activitats que es varen organitzar va 
ser una sortida per conèixer les aranyes del municipi 
i una activitat de seguiment de papallones nocturnes.

Finalment, cal esmentar que durant el curs escolar tam-
bé s’han organitzat diferents activitats amb els alum-
nes de l’Escola de Fortià. Amb els més petits de l’escola 
es va fer una revisió de les caixes nius que es varen 
instal·lar a la zona del Parc Bosc. I amb els escolars de 
cicle inicial, el 6 de maig es va participar en la jornada 
Clean Up Day, on es va fer una neteja de deixalles a la 
zona del rec del molí. 

A més, amb els alumnes de cicle mitjà es va portar a 
terme la instal·lació d’un petit itinerari botànic des de 
l’aparcament de la Casa Gran fins a la zona verda de la 
urbanització Rec del Molí, on s’han etiquetat amb el 
seu nom, espècie, família i un codi QR informatiu dife-
rents plantes que podem trobar a la zona.

També a finals de curs, amb la participació de pares, 
mestres i escolars es va construir un hotel d’insectes al 
costat de l’escola.

Totes aquestes activitats s’han anat organitzant amb la 
iniciativa de diversa gent durant l’any, i moltes han es-
tat possibles gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
de Fortià i, en algunes concretes, hi han col·laborat al-
tres entitats com IAEDEN, Empordà i-nat o l’Associació 
Catalana d’Entomologia. 

Si hi ha gent interessada a participar més activament 
al grup o formar part del grup de Whatsapp podeu 
enviar un correu a fortianatura@gmail.com.  

Joan Ventura Linares



juliol 2022 29La Sibil.la

LA REVISTA DE FORTIÀ

ELS DALÍ DE FORTIÀ
Per ERIKA SERNA COBA

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

N ingú dubta de la mobilitat de 
les persones entre poblacions i 
països, són moviments migra-

toris interiors i també exteriors, encara 
menys nosaltres que vivim en un espai 
fronterer des del Tractat dels Pirineus del 
1659, on l’intercanvi de persones i d’idees 
ha estat constant al llarg dels últims se-
gles. La família juga un paper important, 
igual que ara, en l’èxode rural. Han estat, 
i som, societats dinàmiques, en continu 
moviment, amb el traspàs d’informació 
entre el món urbà i rural, així, se sap on 
vendre les collites, on comprar manufac-
tures, robes i teixits, aliments, reparacions 
d’eines... Davant d’aquesta evidència no 
ens pot sobtar trobar una família a mitjan 
segle XVIII residents a Fortià i amb el cog-
nom Dalí. La consulta del llibre parroquial 
de matrimonis de la parròquia de Sant Ju-

lamalla, que el seu pare havia comprat el 1767 per 50 
lliures, gravada amb un cens anual d’una lliura que ca-
lia pagar al doctor Miquel Vila de Figueres, a més de 
l’obligació de plantar sis oliverons per vessana, fet que 
no va complir i així el 17841 es va veure obligat a renun-
ciar a aquest tros de terra. 

L’investigador hispanista Ian Gibson, especialista en 
García Lorca i més endavant del pintor Salvador Dalí, 
recerca els avantpassats familiars del famós pintor 
figuerenc i els troba al municipi de Llers, on un pri-
mer Pere Dalí apareix documentat el 1558 entre els 
habitants anotats almenys de la branca cadaquesen-
ca. Seguidament, Joan Dalí —que semblaria fill de 
l’anterior— compra el 1591 un solar, que més tard he-
retaria el seu fill Gregori i el nét amb el mateix nom; els 
Dalí el vendrien el 1699.2  Sempre apareixen citats els 
Dalí de Llers com a treballadors de la terra. 

lià i Santa Basilissa de Fortià, dipositat a l’Arxiu Diocesà 
de Girona i consultable on line, recull l’anotació del ma-
trimoni entre el jove treballador de la terra, Anton Dalí, 
fill de Ramon Dalí, també treballador de Vilabertran, i 
Úrsula Calsiner, amb Anna Batlla, donzella de Torroella 
de Montgrí, filla de Bernat Batlla de Crespià i de Ma-
riàngela Batlla. Aquest matrimoni es va celebrar el dia 
3 del mes d’octubre del 1756. Més endavant apareix 
inscrita la nena Elena Sibecas Dalí, filla de Pere Sibe-
cas i de Magdalena Dalí l’agost del 1764. No tornem a 
descobrir cap més persona d’aquesta nissaga a Fortià, 
però al Far d’Empordà, el 1760, Jeroni Dalí es casa amb 
Dorotea Ribes del Far. A Riumors, el 1798 sabem de les 
núpcies entre Pere Dalí Soler de Riumors amb Francesca 
Pagès Auró de Vilajuïga, on el nuvi diu ser fill d’Anton 
Dalí, segurament emparentat amb el que unes dècades 
abans residia a Fortià. Aquest Pere Dalí de Riumors va 
renunciar a una feixa de garriga de tres vessanes a Vi-

1 ACAE. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Verdalet, núm. 797, escriptura del 24 de febrer del 1784.

2 IAN GIBSON. ‘La vida excessiva de Salvador Dalí’. Barcelona. Empúries, 1998. Pàg. 32.

Història
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L’Arxiu Diocesà de Girona conserva un procés de l’any 
1634 contra el domer de Terrades, Jaume Dalí, per amis-
tançament amb una dona. El cognom Dalí apareix força 
escampat per molts indrets de la comarca, encara que 
actualment no és gaire present.

El segle XVIII grosso modo és una etapa de bonança, 
en especial la segona meitat. Segons Pierre Vilar, la po-
blació de Catalunya entre el 1717 i el 1787 va créixer al 
voltant de l’1% anual. Diversos autors, però, consideren 
que aquest ritme de creixement és impossible i el situen 
al voltant del 0,6%. El redueixen, per tant, a la meitat. 
En el cas que ens ocupa, Fortià va passar de 186 habi-
tants que consten el 1718 als 327 del Cens de Florida-
blanca del 1787. Aquest increment es va donar gràcies 
a un elevat i constant creixement vegetatiu (uns naixe-
ments que, amb més o menys intensitat, no van parar 
de créixer vers unes defuncions que, en termes generals, 
sempre es van ubicar per sota). Aquest equilibri, però, 
era molt fràgil. Qualsevol conflicte bèl·lic, inclemència 

climatològica, període de males collites o l’arribada de 
qualsevol epidèmia (algunes d’elles endèmiques a la co-
marca), es traduïa en episodis amb una mortalitat catas-
tròfica elevada. En especial la segona meitat del segle 
XVIII hi ha un creixement prou sostingut de la població 
acompanyat en la posada a conreu de noves terres, és el 
segle d’expansió de la vinya per la comarca. En general, 
hi ha una estratificació social marcada pel diferent accés 
que tenen a la terra: jornalers o bracers —sense terra—, 
emfiteutes —que se’ls estableix a poques vessanes—, 
masovers —que disposen d’animals de tir i algun capi-
tal— i els propietaris. Suposem, sense massa fonament, 
que els Dalí serien treballadors emfiteutes que treballa-
rien la terra, bàsicament gra d’aresta, amb contracta-
cions de quatre o cinc anys renovables, on, com a mitja-
na, es pactava una partició de la collita d’un terç. Així és 
com van arribar a Fortià noves famílies durant dècades, 
encara que els Dalí en concret no acabaren d’estar-s’hi 
durant generacions, segurament no anirien massa lluny 
i d’altres famílies vindrien.

Per POL MESEGUER BELL
Doctor en Història

L’HERÈNCIA DE L’ONCLE JOSEP 
GIMBERNAT, DOMER DE FORTIÀ

D urant prop de cinquanta anys el prevere Josep 
Gimbernat va exercir de domer de la parròquia 
de Fortià. Durant la segona meitat del segle 

XVIII es va repartir les funcions bàsiques de l’església for-
tianenca amb els sagristans que hi exerciren. Gimbernat 
consta a la documentació parroquial des del mes de juny 
de 1754, oficiant un matrimoni poc després de la seva 
arribada. La seva llarga estada al poble va permetre que, 
fins i tot, arribés a comprar propietats urbanes i rústiques 
a la dècada de 1770 a la família Puig de Fortià. A la seva 
mort, el 15 de setembre de 1802, als 77 anys, els seus 
béns van passar a mans del seu nebot Joan Gimbernat 
Vilar, pagès hisendat d’Ordis, d’acord amb l’acceptació 
de l’herència feta l’endemà de la mort del clergue.

Aquesta informació ens ha arribat gràcies a les capbre-
vacions fetes per Joan Gimbernat Vilar i el seu fill Pere 
a la Pabordia de Fortià i el Far del Monestir de Sant 

Pere de Roda, la institució que administrava les rendes 
del cenobi a Fortià, el Far, Riumors, Vila-sacra i Castelló 
d’Empúries. Les capbrevacions eren els reconeixements 
de domini que l’emfiteuta feia al senyor directe i on es 
feia una descripció de les propietats o drets i el que se 
n’havia de pagar. Poc després de la mort de l’oncle, els 
monjos benedictins van encomanar un nou capbreu de 
les rendes que tenien per la Pabordia de Fortià. És per 
això que l’any 1804 els emfiteutes que tenien cases, te-
rres i drets en nom del monestir van declarar totes les 
propietats que tenien establertes. Era un fet recorrent 
per tal de mantenir actualitzades les dades i tenir al dia 
el que els religiosos havien de cobrar. 

A tal efecte, Joan i Pere Gimbernat es van personar el 7 
de maig de 1804 a la notaria d’Esteve Camps, de Castelló 
d’Empúries. El procurador de la Pabordia, Josep Torrau-
ba Oliva, escrivent de Castelló, els va prendre declaració 



juliol 2022 31La Sibil.la

LA REVISTA DE FORTIÀ

de les poques propietats a Fortià que havien heretat de 
l’oncle. Els testimonis de l’acte foren el notari Camps i 
l’escrivent Narcís Colomeda. En el seu cas havien de re-
conèixer les finques que la institució havia establert a 
l’oncle l’any 1776.

Primer de tot van declarar una casa o casalot i el seu pati, 
situat a la part de tramuntana, situada al Puigdevall de 
Fortià i que abans havia estat un pati o solar, prop de la 
casa de Joan Alsina Puig, pagès del lloc de Segueró (a 
l’època era anomenat Mas Puig, l’actual casa rural) i si-
tuada a l’est de la casa que era del Domer. Temps enrere 
aquesta casa havia estat un pati (solar amb una antiga 
casa enderrocada) de la família Puig. Tot plegat afron-
tava a sol ixent amb el viaró que anava de la casa de la 
Doma a l’església parroquial. A l’altra banda del viaró hi 
havia l’hort de la Doma de la mateixa església. A migdia 
(sud), la propietat afrontava amb la mateixa casa de la 
doma i a ponent (oest) amb el paller del Mas Puig. A 
tramuntana afrontava amb la casa del Mas Puig i amb el 
llenyer de la Doma. Per la casa i el pati contigu prestaven 
cada any un cens de dues gallines bones el dia de Nadal. 

La segona propietat que van reconèixer va ser un tros 
de terra erm, que servia de llenyer de la casa, situat a la 
part de tramuntana de la casa i pati. Tenia una amplada, 
d’est a oest, de cinc canes i dos pams (uns 8 m). A sol 
ixent afrontava amb un viaró que anava a la Doma. A 
l’altra banda del viaró hi havia el Cementiri parroquial. 
A migdia afrontava amb el pati reconegut anterior-
ment; a ponent amb la casa del Mas Puig; i a tramunta-
na amb la placeta de l’església parroquial. Per al llenyer 
prestaven un cens anual d’un quartà d’ordi bo, net, sec i 
rebedor a mesura d’era, dels que quatre feien una quar-
tera barcelonina. 

La tercera propietat era un quadró de terra, que tenia 
una cabuda de mig quartó de vessana, que abans ha-
via estat un solar de Joan Alsina Puig. La terra estava 
situada al terme de Fortià i afrontava a sol ixent amb 
una terra de la Casa de la Doma. A migdia, amb una 
terra de Marià de Sabater, de la ciutat de Cervera, que 
abans havia sigut de Josep de Vilanova, de la ciutat de 
Girona, i encara abans havia estat de Miquel Pau Vila-
nova, del lloc de Capmany. A ponent afrontava amb la 
carretera dita de la Pedra Dreta, que anava a l’Estany o 
Prats de Fortià, altrament dits la Pedana i Estany Baden-
ga. A tramuntana afrontava amb un carrer que a l’altre 

costat tenia la casa de la família Mas i part amb la casa 
de la Doma. Per aquest quadró prestaven una gallina 
bona i rebedora per Nadal. Aquesta peça de terra fou 
motiu de controvèrsia, atès que el sagristà Salvador Es-
teva l’havia sembrat de farratges, tot i no ser propietat 
de la parròquia. Davant d’aquest greuge, Joan i Pere 
Gimbernat van declarar que no pagarien fins que el sa-
gristà no deixés de treballar-la. Finalment, van declarar 
dues vessanes de terra al terme de Riumors, al territori 
anomenat Terratrèmols, antigament Terramala. A sol 
ixent afrontava amb la carretera del Cortalàs i prestaven 
anualment un cens d’un quartà d’ordi el dia 1 d’agost, 
dia de Sant Pere i Sant Feliu.

Aquesta petita mostra d’un dels molts capbreus que hi 
ha de la Pabordia de Fortià permeten mostrar la impor-
tància d’aquests documents i de la molta informació 
que contenen per estudiar l’evolució de la propietat i de 
l’urbanisme de Fortià. Gràcies a les capbrevacions con-
servades de la Pabordia i d’altres senyories amb drets a 
Fortià, des del segle XIV fins al XIX, es pot conèixer amb 
força exactitud qui vivia al poble i com era l’estructura 
de la propietat a Fortià i al veïnat de Fortianell.

Gràcies a les capbrevacions conservades 
des del segle XIV fins al XIX es pot 
conèixer amb força exactitud 
qui vivia al poble de Fortià
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Racó de l'art

LITERATURA
De com ser un bon cortesà, 

passant pels manuals de bones maneres, 
fins a les revistes femenines (II)

C ontinuem amb la temàtica del capítol anterior 
(publicat en l’últim número de la revista). És a 
dir, analitzant els manuals de comportament: el 

codi de la civilitat. Aquest codi pretén esmenar la natura, 
apartar l'home de la seva animalitat per aproximar-lo al 
fet humà. Es busca educar la humanitat en les conductes 
públiques. Amb aquesta finalitat es demana decòrum 
i compostura, disposicions que manifesten “respecte i 
excel·lència” per als nostres iguals i que s'han de reflectir 
en tots els nostres actes. Així, Giovanni Della Casa, a “El 
Galateo” (tractat de costums), convida a “l'home cortès 
i de bons costums” a menjar amb els “coberts de taula”, 
norma que fa extensible a qualsevol que es disposi a viu-
re, no a les soledats, “sinó a les ciutats i entre els homes”, 
signe inequívoc que el codi de la civilitat traspassa els 
murs dels palaus, estenent-se per tots els àmbits socials. 
Fins i tot Erasme de Rotterdam, a De la Urbanitat en Les 
Maneres dels Nens, aconsella que no es fiqui mà a “totes 
les regions de la font” perquè és signe d'intemperància, 
igual que desaconsella (perquè “no és elegant”) llançar 
“fora de la gola” els aliments prèviament mastegats. 
Aquest mateix autor assenyala en aquesta obra la im-
procedència d'escatinyar la closca de l'ou amb les ungles 
dels dits, menys encara entremetent la llengua; amb un 
ganivet “es fa més decorosament”. 

En definitiva, conductes abans considerades usuals, com 
menjar amb les mans i netejar-se amb l'avantbraç (o 
no netejar-se…) escopir a terra i tapar-ho amb el peu, 
“amenitzar” els banquets amb sonors eructes i pestilents 
ventositats, rebre les visites fent les necessitats o donant-
se lavatives, o gaudir dels plaers del llit amb estentori 
jadeig i desmesurada cridòria, van donant pas al senti-
ment del ridícul, així com al d'embaràs i vergonya, lligats 
aquests últims a la decència. 

El procés civilitzatori en comporta un altre, el de la in-
dividualització, tant en la singularització de la conducta 
com en la separació gradual entre les persones, expres-

sada de forma física i simbòlica, en el delit dels plaers —
una altra vegada...— de la taula. Així, a la moderació i a 
la proporció que han d'observar els comensals, s'uneixen 
novament les recomanacions d'Erasme, que demana que 
no es donin molèsties ni amb el colze ni amb el peu o 
la proscripció, per la qual advoca Della Casa, de beure i 
menjar en got i plat aliè. La separació s'adverteix al con-
trol gestual, atribut de qualitats morals; una altra vega-
da, Erasme ens indica que “inclinar el clatell i encongir les 
clavícules” és signe de desídia, i que “fer enrere el cos” és  
de supèrbia. Així i tot, és en el control de l'expressió és 
on més obertament s'evidencia aquesta separació. 

No és productiu per a l'home civilitzat perorar sobre si, ni 
interrompre l'altre, ni tafanejar en llibre estrany. Profitós 
és, en canvi, servir-se d'ambages i eloqüències que ex-
pressin el tacte i el distanciament que es va imposant a la 
relació. S'aconsella no ser arrogant, no avorrir, ni ser ca-
rregant. El respecte a l'altre és, invariablement, allò que 
justifica aquestes barreres. Aquest guardar les distàncies 
no implica angoixes ni pors. Encara no. La “construcció” 
de l'imperi de la màscara segueix el curs. Després del de 
la civilitat, ara correspon el torn al codi de la politesse, o 
com prefereix anomenar-lo Helena Béjar, de la “prudèn-
cia política”. Igual que passava amb el de la civilitat, el 
codi de la prudència, és una aparença de virtut el paper 
del qual interpreta la noblesa cortesana (ara palatina). 

A “Caractères”, del crític La Bruyère, es defineix la poli-
tesse com allò que consisteix a “fer assemblar l'home per 
fora com hauria de ser interiorment”, i a “posar certa 
cura perquè, gràcies a les nostres paraules i les nostres 
maneres, els altres estiguin contents amb nosaltres i amb 
ells mateixos”. Si abans es tractava de defensar normes 
i prohibicions per la presència d'éssers externs, d'una 
coacció que la presència del proïsme imposa i que obeeix 
al raonament social del “respecte als altres”, des d'ara se 
substitueix per un procediment d'observació psicològica. 
Així, el tacte ja no fa referència tant a la distància entre 
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els comensals, sinó que expressa la creixent rigidesa de la 
norma social, subjecta a l'avaluació de l'opinió. 

Som als segles del barroc; el XVII (particularment) i el 
XVIII, i l'escenari on té lloc aquest joc psicològic és la cort, 
l'espai de l'experiència total, l'àmbit del gaudi i del so-
laç, però també el terreny on es pot prosperar. L'època 
barroca vol dir, sintetitzant en extrem, un moment trans-
cendental de canvi social; la transició del feudalisme al 
capitalisme, cosa que suposarà l'abandonament d'un 
món, l'Antic Règim i accedir a un altre de nou, el Mo-
dern. Evidentment, aquesta gran mudança no estarà 
exempta de grans tensions i profundes crisis socials. I, el 
que s'ha anomenat home modern, comença a ser cons-
cient que les coses no van gens bé. Més encara, comença 
a especular que podrien anar molt millor. Aquesta cons-
ciència de malestar i de pessimisme antropològic pro-
fund, es reforça en els períodes en què es manifesten 
amb més virulència les disfuncions socials, conflictivitat 
probablement produïda, en part, per la pressió de la in-

vigorós efectisme en aquesta obra, exercint eficaçment 
com a principi fonamental en la instrucció asceticomo-
ral que conforma tota la Idea d'un príncep politicocristià 
amb el que, al final, les Empreses no són sinó un manual 
de representació per al príncep al “gran teatre del món” 
el destinatari del qual és, en aquesta ocasió, el príncep 
Baltasar Carles. Però arriba Gracián i el saber polític ad-
quireix una nova dimensió. 

Efectivament, el nou significat que sembla desprendre's 
d’“allò polític” a l'obra de Baltasar Gracián admet poder 
parlar de “política de cadascú”, identificant-se amb el 
saber pràctic de l'home, de manera que els seus escrits 
són interpretables com a manuals que instrueixen en el 
“saber viure”; “art de vida” que no només és “art de po-
lítica”. Així, l'aragonès Gracián, que va escriure nombro-
ses obres —que no es poden despatxar ni en un ni en tres 
articles (ni tan sols en un únic assaig…)— democratitza 
a l'Oracle Manual i Art de la Prudència, la moral aristo-
cràtica, deixant els preceptes de l'alta política a l'abast 

Erasme de Rotterdam.

tervenció, sota nous patrons d'actuació, 
d'aquests mateixos individus amb no-
ves aspiracions, ideals, creences, etc., 
que, en un nou entramat de relacions 
econòmiques, exerceixen sobre el marc 
social. Així doncs, i en aquest context, 
són diversos els autors que, seguint 
l'estela dels manuals renaixentistes —
però, naturalment, des de la perspec-
tiva barroca— d'educació de prínceps, 
van escriure amb la intenció de contri-
buir al bon govern. 

A Espanya, un dels destacats va ser Diego de Saavedra 
Fajardo; a les seves Empreses polítiques, s'observa que 
una de les seves preocupacions més importants és que el 
Príncep, com si es tractés d'un actor davant dels seus es-
pectadors, representi a la perfecció el seu paper, donant 
a entendre, per la seva indumentària i els seus actes, la 
transcendència de l’exercici del seu ministeri. Així, reco-
mana que el príncep “ha de cuidar intensament la seva 
presència davant del públic, s'ha de mostrar davant seu, 
encara que no amb excés, s'ha de deixar veure amb abso-
luta prestància i total dignitat i des de lluny”. Hi ha una 
extrema preocupació per l'artifici, sobretot pel visual; els 
enganys, l'aparença i la invenció, tan íntimament units a 
la cultura barroca, bé sigui a l'arquitectura, com a la plàs-
tica, la poesia, novel·la o teatre, es revelen en tot el seu 

de tot aquell que vulgui triomfar a la 
vida social: “És essencial el mètode per 
poder i saber viure”. Per conduir-se a 
l'univers cortesà calen tres regles; la 
primera, estudiar l'art de l'observació 
del proïsme: “Cal tenir estudiats els 
subjectes com els llibres”. La segona, 
inferida de la primera, consisteix en 
l'art de la manipulació gràcies al co-
rrecte escrutini de les passions alienes. 
La tercera, basada en el control dels 
propis afectes, el codi de la prudència 
insisteix en una conducta racional que 

moderi les passions, “portells de l'ànima” que poden 
desbaratar la presentació adequada en l'estricta regula-
ritat de la cort. 

La idiosincràsia és inherent a les aparences, per això aques-
tes han d'estar sota control sever per tal d'emmascarar-
la. S'entén així la importància social de l'artifici. Amb el 
codi de la prudència comprovem, doncs, com la vida pú-
blica va prenent un marcat caire psicològic, que anirà a 
més amb el codi de l'autocontrol —propi de contextos 
socials igualitaris— iniciat al final de la Il·lustració, que 
recorre el s. XIX i arriba fins als nostres dies. 

Josep Lluís Burón Alegre 
Antropòleg cultural
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Temporada 2021-2022
Aquest any hem aconseguit de nou tenir totes les categories amb 

un total de 7 equips i 110 jugadors (104 nois i 6 noies).

Club Esportiu Fortià

S ’han inscrit 2 equips de 
benjamins al Consell Es-
portiu Alt Empordà, on 

han desenvolupat una bona tem-
porada, assolint els objectius mar-
cats a l’inici de temporada, pel que 
fa a formació i desenvolupament 
dels nens/nenes.

Els equips aleví, infantil, cadet, ju-
venil i 4a Catalana, han competit 
a les diferents lligues organitzades 
per la Federació Catalana de Fut-
bol, fent una bona temporada i su-
perant els diversos entrebancs que 
han sorgit al llarg de la temporada 
(covid, lesions, etc.).

Us informem que l’any que ve, 3 
dels nostres jugadors sortits del 
planter: Dídac García, David García 
i Erard Romans, formaran part de 
l’equip de 4a Catalana, complint 
així un dels propòsits d’aquesta 
junta directiva, que és la de formar 
jugadors perquè arribin al primer 
equip.

Hem d'agrair, una vegada més, 
l'esforç i el comportament exem-
plar de tots els pares i mares, grà-
cies a la seva implicació i ajut s’ha 
pogut desenvolupar la temporada 
d’una manera magnífica.

La família continua creixent i, grà-
cies a les xarxes socials, ja soms 317 
seguidors al Facebook, també hem 
reactivat el nostre instragram ce-
fortia i twitter @CeFortia, us ani-
mem a seguir-nos si encara no ho 
heu fet!

El 2 de juliol vam tornar a celebrar 
la festa de final de temporada, els 
nens van poder gaudir d’un matí 
de piscina acabant amb un bon di-
nar de germanor.

Ens complau informar-vos que la 
nostra jugadora Laura Macau 
deixa el club per incorporar-se a la 
disciplina del GIRONA FC; des del 
club volem desitjar-li molta sort en 
aquesta nova aventura!

També volem, des d’aquí, agrair a 
Pau Rosell, que aquest any deixa 
l’equip de 4a Catalana, el compro-
mís, la implicació i l’esforç durant 
tots aquests anys que ha estat al 
club, Gràcies, Pau.

Per acabar, volem agrair personal-
ment la vostra implicació a tots els 
que feu possible que aquest pro-
jecte continuï endavant: pares, 
mares, jugadors, tècnics, socis, pa-
trocinadors, junta directiva, Ajun-
tament... això fa que al CE FORTIÀ 
puguem dir que nosaltres sí que 
som més que un club.

Som una gran família!!!

CE Fortià

Podem dir que 
el CE FORTIÀ 
sí que som més 
que un club!
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CONSELL PARROQUIAL
Com ja és habitual, els mitjans informatius (?) han obviat la notícia. 
El fet és que el Papa Francesc ha convocat una consulta a l’Església 

(un “sínode”).  Això ja és usual, el que és insòlit és que la consulta no es limita 
als bisbes, sinó que va adreçada a tots els batejats i a escala mundial. 

I quina és aquesta qüestió que preocupa tant al 
papa fins al punt de voler consultar-nos a tots? 
—potser preguntareu. Doncs es tracta, ni més ni 

menys, d’una banda, que cada u pugui expressar la 
seva opinió sobre els problemes de l’Església i, en segon 

No hi ha espai en aquest escrit per exposar els pro-
blemes que els assistents vam percebre que afecten 
l’Església, ni, d’altra banda, en tenim nosaltres la so-
lució o la capacitat de decisió. És més interessant, com 
dèiem, veure com podem millorar el nostre caminar 

lloc, de veure com podem mi-
llorar el nostre caminar junts 
com a parròquia. 

La primera part és interes-
sant, per ajudar a captar els 
“signes dels temps”. I és que 
tots els cristians tenim la ma-
teixa dignitat i hem estat ba-
tejats en un mateix Esperit. 
Es tracta, doncs, de deixar 

junts com a comunitats parroquials. 

En aquest aspecte, es va fer una 
anàlisi de la situació per part dels as-
sistents (no gaires, tot s’ha de dir) i 
es van proposar línies d’actuació. I, 
sobretot, perquè la cosa no quedés 
amb paraules i bones intencions, sinó 
que es plasmés en actuacions concre-
tes, es va decidir crear un “Consell In-
terparroquial”. 

que l’Esperit parli i així que el conjunt expressi el “sen-
sus fidei” (el “sentit de la fe”) de l’Església. I la segona 
encara més, ja que afecta el dia a dia de les nostres 
comunitats.

Responent, doncs, al desig del Papa, els bisbes han tras-
lladat als rectors l’execució d’aquesta consulta. Pel que 
fa a nosaltres, ho hem concretat en dues reunions, que 
aplegaven les parròquies de Vila-sacra, Vilatenim, For-
tià i Riumors, i que van tenir lloc els passats 15 de gener 
i 5 de març. 

Es tracta d’un Consell “obert”, el que vol dir que 
tothom hi pot venir i participar. Ens reunim al local 
de catequesi de Vila-sacra. El dia i hora sortirà oportu-
nament anunciat al Suplement del Full Parroquial. La 
pròxima reunió tindrà lloc, si Déu vol, el dissabte 16 de 
juliol, a les 10.30 del matí.

Tots som Església. Participa-hi!

Mn. Manel i Mn. Jordi  
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Salut

El Document de 
Voluntats Anticipades 

(DVA)
Què passaria si patim una malaltia que, arribat el moment, no ens deixa explicar 

com volem que sigui el final de la nostra vida? Com podem assegurar-nos que les cures 
que rebrem llavors seran les que realment volem?

F a cinc anys vaig fer una xerrada divulgativa al 
Casal del Far d'Empordà sobre la importància 
d'omplir el Document de Voluntats Anticipa-

des (DVA) i aquesta mateixa setmana un pacient m'ha 
fet recordar que a la gent de Fortià no se li ha expli-
cat mai. Les imatges de persones connectades a respi-
radors que hem vist durant la pandèmia de la COVID 
ens ha mogut quelcom a dintre imaginant que podíem 
ser nosaltres aquells éssers plens de tubs i que no vol-
dríem passar per això. El DVA és una declaració en què 
la persona explica per endavant, quan encara pot fer-
ho, el tractament mèdic que voldrà rebre en el cas que 
algun dia una malaltia l'incapaciti per expressar-se. 
D'aquesta manera, si el document es registra oficial-
ment i això queda reflectit en la vostra història clínica, 
si arriba el moment que no podeu decidir per vosal-
tres mateixos, un representant decidit prèviament per 

vosaltres, podrà fer valer aquest document i la vostra 
voluntat i els metges i resta de familiars estem obligats 
a respectar-lo. El primer que s'ha de fer és tenir clar el 
que volem que es faci si arriba el moment. No tothom 
té clar això per endavant. Val a dir que, igualment, si 
canviem d'opinió en l'últim moment, sempre preval-
drà l'última paraula nostra, excepte si no podem pren-
dre decisions per nosaltres mateixos (una demència 
avançada, per exemple). Després caldrà pensar en algú 
que pogués ser el nostre representant, és a dir, la per-
sona que defensarà la nostra opinió davant la presa de 
decisions complicades (respirador automàtic, donació 
d'òrgans...) i allò que vam expressar en el document. El 
representant que designem no necessàriament ha de 
ser un familiar, però òbviament ha d'estar d'acord amb 
el "nomenament". A vegades va bé escollir un amic 
per alliberar d'aquesta responsabilitat als fills.
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A Espanya i a Catalunya existeix fa anys un registre 
de DVA al que les persones que l'omplen poden fer 
arribar aquestes últimes voluntats i el nomenament de 
representant. Per fer-ho hi ha dues maneres: anant a 
un notari i signar-ho allà o bé anar al CAP Josep Masde-
vall de Figueres a registrar-ho. En aquesta última opció 
(gratuïta) s'exigeix que el pacient vingui acompanyat 
de tres testimonis (i que almenys dos d'ells no tinguin 
vincles familiars o patrimonials) per garantir que la 
persona expressa lliurement el que vol. Els testimonis 
només han d'anar aquell dia a l'acte de signatura por-
tant els DNI i posteriorment no tindran cap responsa-
bilitat sobre el DVA. Des del CAP s'enviarà al registre 
i al cap d'unes setmanes figurarà en la nostra història 

clínica compartida. Si teniu pensat anar a fer-ho, ens 
ho comenteu al consultori i concertarem una visita en 
el CAP amb la persona adient per al registre.

El DVA es pot redactar com es vulgui, i expressant qual-
sevol aspecte que ens preocupi, tan sols no pot con-
tenir instruccions que no siguin "legals" (a Espanya 
ja tenim una llei d'eutanàsia que no es podria saltar 
mitjançant aquest document). Ja existeixen documents 
redactats com a exemple, només hem de marcar les 
nostres voluntats i es poden fer servir lliurement. A la 
pàgina oficial de la Generalitat n'hi ha un que es pot 
fer servir com a model: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/
voluntats-anticipades/model-orientatiu-de-dva/

El DVA es pot refer i modificar quantes vegades es vul-
gui (fins i tot revocar) i la figura del representant es 
pot canviar també (imagineu-vos que el representant 
és la vostra dona i us divorcieu, o un veí i aquest marxa 
a viure a França...).

Per tot això us recomano que l'ompliu i el registreu. 
Els drames humans que hem viscut durant la pandè-
mia són una excusa més que suficient per fer-ho. Ens 
han recordat com de fràgils soms, independentment 
de l'edat. És increïble que encara ens costi tant parlar 
de la mort amb els nostres éssers estimats, quan l'hem 
viscut tots de tan a prop. No espereu a ser massa grans 
o a la següent pandèmia per fer-ho, parleu-ho a casa i 
feu el pas!

Pedro Aparicio
Metge d’atenció primària del dispensari de Fortià
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Opinió
Think Globally, Act Locally

“Pensa Globalment, Actua Localment” és la dita que Paul McCartney va fer viral 
durant la seva gira mundial “New World Tour”. Vaig anar al seu concert a Barcelona 

el 26 d’octubre del 1993, les seves paraules em van impactar aleshores; amb el 
transcurs del temps, són encara més rellevants en tots els sentits.

P ensava que viure a For-
tià, a prop dels Aigua-
molls de l’Empordà i 

lluny del soroll, era tot un pri-
vilegi fins que el dia de Sant 
Silvestre del 2021 uns caçadors 
em van despertar; amb els seus 
trets van matar un pobre ocell 
que passava just per la zona on 
poc abans havien passat veïns 
de Fortià fent la Cursa de Sant 
Silvestre.

Qui va dir que els humans són superiors a la resta 
d’animals?

Només sabem que la història continua repetint-se; si no 
aprenem a respectar la natura, ella acabarà amb nosal-
tres. Tothom pensa que el canvi climàtic és un greu pro-
blema global, però només una minoria ha començat a 
actuar localment. 

Els petits gestos provoquen grans canvis: canviant els 
nostres hàbits de consum podrem aturar l’obsolescència 
programada. Cap Estat del Benestar pot justificar la des-
trucció planetària que estem presenciant. El Sentit Comú 
ens diu: “cap llei hauria de justificar cap injustícia”.

Fins quan continuarem evadint responsabilitats i mi-
rant cap a una altra banda?

Com sempre, la resposta està flotant en l’aire... Viure 
connectant amb l’empatia ens permet comprendre el 
món que ens envolta.  Els humans i els animals amb 
els quals compatim la terra, tothom mereix  una “vida 
digna i una mort digna”; tal com expressava el tema 
emblemàtic del Paul McCartney “Live And Let Die” (viu 
i deixa morir).

Juanjo Alfonso Bermejo

Aquell dia vaig perdre la paciència, em vaig enfrontar 
als caçadors que, tot orgullosos de la seva captura, em 
van dir que la seva llicència de caça els permet matar 
ocells...

Això vol dir que les lleis estan fetes per als homes en 
detriment de la natura i la resta d’éssers vius?

Com va dir Albert Einstein: “Només l’estupidesa huma-
na supera l’infinit de l’Univers”.

Probablement, sota la Justícia Universal, aquests caça-
dors serien considerats uns criminals.

De la mateixa manera, que tots els grangers tenen 
llicència per continuar fent negoci a costa de sacrifi-
car animals i contaminar l’ecosistema... Quina mena 
d’humanitat pot tolerar aquest maltractament siste-
màtic?

Disculpeu la meva ignorància, lluny de voler insultar 
la vostra intel·ligència, amb aquesta reflexió només 
voldria parar atenció en l’abús que estem fent de la 
terra.

Fa temps que a casa nostra no consumim carn per una 
qüestió d’ètica i salut. 
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LA REVISTA DE FORTIÀ

INGREDIENTS
• 200 grams de costella de porc a daus
• 100 grams cansalada fresca
• 2 botifarrons de ceba
• 4 tomates madures (una de grossa)
• 2 patates a rodanxes
• 150 grams de cigrons cuits
• 1 cabeça d'alls sencera
• 1 culleradeta de pebre vermell
• 250 grams d'arròs bomba
• 500 ml de brou de pollastre o verdura
• Oli d'oliva

• Safrà

• Sal

VARIANTS

• Podeu posar aigua directament en lloc de brou.
• Hi podeu posar tot el sobrant de la carn d'olla 
(vedella, gallina, pilota, cigrons, etc.).

ARRÒS AL FORN

Prepareu els ingredients i poseu a escalfar una cassola de fang. Tireu-hi un bon raig d'oli d'oliva i col·loqueu-hi la cabeça d'alls. Ara, saleu la carn i afegiu-la a la cassola. Deixeu que la carn es dauri i mentrestant, talleu la tomata grossa a rodanxes gruixudes. Peleu i talleu les patates a rodanxes i ratlleu la resta de tomates. Si voleu, afegiu-hi una cullerada de pebre vermell.

Doneu la volta a la carn, que es faci bé per totes dues bandes. Prepareu els cigrons cuits i poseu a bullir el brou. Com a mínim, el doble de quantitat de l'arròs. Quan la carn estigui a punt, reserveu-la juntament amb l’all. En el mateix oli, poseu a fer les patates. Només caldrà que agafin una mica de color. No cal coure-les de dins, això ja ho farà el forn. Les reserveu també. I finalment, daureu una mica els botifarrons, però poca estona perquè no rebentin i reserveu-los. En el mateix oli, a foc baix, poseu una mica de safrà i hi tireu la tomata ratllada. Tireu una mica de sal per la tomata 
i, mentrestant, prepareu una tassa d'arròs per persona aproximadament. Quan la tomada sigui 

ben cuita, gairebé 
caramel·litzada, tireu-
hi l'arròs i remeneu-
ho durant un parell o 
tres de minuts. Que el 
gra s'impregni bé dels 
aromes. A continuació, 
ja podeu afegir el cigró 
cuit. Remeneu i aboqueu-
hi la carn i les patates 
reservades. A continuació, 
distribuir-ho bé dins la 
cassola i aboqueu-hi el 
brou bullent. Ara, poseu-hi 
per sobre els botifarrons, 
la tomata a rodanxes i la 
cabeça d'alls enmig. Tot 
seguit, enforneu. Hi haurà 
d'estar uns 25-30 minuts, a 
uns 215-220 graus. Passat 
aquest temps, ja tindreu 
l'arròs perfectament cuit i 
ben saborós.

PREPARACIÓ

Gastronomia

Recepta de Pol Meseguer Bell




