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Centre mèdic Santa Pau ......972 680 264
Servei d’Urgències..............................112
Centre mèdic Can Blanc ......972 274 093
Hospital Comarcal...............972 261 800
Farmàcia … .........................972 680 159

  
Consell Comarcal ................972 274 900
Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa ...........972 266 644
Mossos, Bombers,
Emergències ........................972 266 644

  
Taxis .............972 680 467 / 629 560 286
TEISA..................................972 260 196

    
Ajuntament..........................972 680 002
Ajuntament Can Blanc ........872 980 144

www.santapau.cat
Jutjat de pau ........................972 680 002

  
Escola Joan Maragall ...........972 680 059
Llar d’Infants ...................... 649 925 971

  
Servei d’avaries ....................900 194 998
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CROSCAT

LA REVISTA DE SANTA PAU

2A ÈPOCA

EDITA:
AJUNTAMENT DE SANTA PAU

COL·LABORADORS:
Albert Reixach, Carme Salvador, Francesc Ricart,
Francesc Collelldevall, Tura Soler, Esther Badosa,  Joan
Brosa, Imma Clos, Pep Companys, Albert Badosa, Martí
Collelldevall, Carles Ramon, Jordi Puig, Mia Pagès,
Dolors Batlle, Cristina Capó, Albert Planas, Margarita
Colldecarrera, Equip docent de l’escola Joan Maragall,
Sandra Batlle, Charo Ramírez, Jordi Espadalé, Jaume
Berga, Armand Planas, Esteve Miràngels, Ferran Teruel,
Arnau Vergés, Jacint Garrigolas, Maribel Pons, AFA
Escola Joan Maragall, Xavier Planas, Pilar Segura, Joan
Comamala, Anna Riera, Francesc Comí.

DISSENY GRÀFIC:
MAGDA DISSENY, SL - Magda Pujolàs

IMPRIMEIX:
Gràfiques Garrotxa, SL

DIPÒSIT LEGAL:
GI-1072-2001 Ajuntament de Santa Pau

PORTADA: XAVIER PLANAS

AGRAÏMENT:
Volem agrair a l’Ajuntament de Santa Pau, a la Diputació de
Girona, i a tota aquella gent que ens ha facilitat informació
i ajuda de manera desinteressada, la seva col·laboració, que
ha fet possible l’edició d’aquesta revista.
Moltes gràcies!





ED I TOR IAL  









A
caba, per fi, un any estranyíssim. I, malgrat tot, a Santa Pau estem
en condicions de fer balanç i no només per aspectes negatius.
Quedem-nos la part bona; mirem-nos el got mig ple. A la tardor es
van acabar les esperades obres d’ampliació del CEIP Joan Maragall.
La mainada del poble podrà formar-se en unes instal·lacions espaioses

i renovades. I, alhora, s’acaba patrimonialitzant la bona dinàmica dels últims
anys. S’ha esvaït definitivament el fantasma d’un poble sense escola que ens
havia sobrevolat en períodes d’emigració massiva dels joves per falta d’habi-
tatge o de davallades cícliques de la natalitat.

S’ha fet també una intervenció de millora ben a prop de l’escola, a la llera
del torrent de Vila Vella, el que des de la dècada de 1990 és més conegut com
el camí del Pessebre o, ara que tenim més nocions de geologia que totes les
generacions anteriors de santapauencs juntes, l’entorn de la colada de lava o de
basalt. Arranjant el paviment i la il·luminació d’aquest camí s’afavoreix una
alternativa viable per donar la volta a la vila sense necessitat de passar per la
carretera. 

A més, el calendari d’activitats i esdeveniments festius només s’ha aturat en
part. A l’estiu, amb totes les mesures necessàries, es van programar el Casal i el
Casalet d’Estiu. En paral·lel, els ja massa grans per ser nens i massa nens per ser
considerats adults van mobilitzar-se amb les brigades joves. Per la Mare de Déu
d’Agost vam ser una de les poques excepcions de la comarca i del conjunt del
país que no ens quedàvem sense festa major. A la plaça va sonar un any més el
vals de les papallones i al playback va tornar a quedar palès el talent amagat de
molts veïns. Aquests dies de Nadal, fins i tot, s’ha mantingut fins a cert punt
el caliu del Pessebre vivent amb les figures que recreen el naixement als horts
de darrere l’església.

Finalment, també podem celebrar que el municipi ha acabat consolidant-se
definitivament a l’atles literari català amb La casa de foc de Francesc Serés.
Veí del Sallent durant més d’un quinquenni, l’escriptor originari de la Franja ha
convertit aquest veïnat de la capçalera del Ser en el marc de la novel·la guanya-
dora del II Premi Proa. Ja no és que Santa Pau serveixi per a sets de rodatge
de comèdies com El pregon, sinó que una de les antigues parròquies que en
conforma el terme municipal ha esdevingut l’escenari d’una novel·la monumen-
tal. És una obra, és clar, de ficció, tot i que ofereix una infinitat de lectures.
Alguns, fins i tot, somriuran amb les descripcions de molts personatges i costums
locals i pensaran potser en l’ambigu avís legal “Qualsevol semblança amb la
realitat és pura coincidència” que encapçala certes sèries o pel·lícules.

Podem, doncs, tancar el 2020 i passar pàgina per obrir la del 2021. Val
més que ens ho agafem bé. Justament una de les moltes cites per emmarcar de
l’obra de Serés pot servir-nos de recordatori de com afrontar-lo: “Si vols que
Déu rigui de tu, explica-li els teus plans”. En aquesta línia, des del consell de
redacció de la revista us desitgem un any com a mínim més normal que el que
hem viscut.

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA CROSCAT








FESOL  D ’OR
TURA SOLER I PAGÈS

Vint-i-tres anys i dos mesos. És el temps que l’Àlex
i la Teia han passat al bar del Centro. Escrit així sembla
la resolució d’una condemna. Però, no. Ells no consi-
deren que els anys passats treballant al local sigui cap
condemna. Creuen que va ser un treball sacrificat però
gratificant que els va permetre viure sense fer-se rics
però sense estalviar res. “Als fills no els ha faltat de res
i han pogut estudiar carrera”, remarca la Teia, orgullosa.
I l’arribada al Centro, el 14 de setembre del 1996,
els va suposar un alliberament, perquè van poder deixar
enrere la Piscina, on també hi havien viscut i treba-
llat anys. De fet, encara ara hi ha que els anomena “la
Teia de la piscina” i “l’Àlex de la piscina” La Piscina,

recorden era un projecte prou apassionant, però eren
unes instal·lacions pensades per a l’estiu, quan la feina,
entre habitacions, piscina, bar, restaurant… arribava a
ser ben estressant. En canvi, la temporada d’hivern
es feia llarga i feixuga i el local era fred i sempre es
vivia amb el neguit del lloguer, les relacions amb
l’amo...”El Centro va representar qualitat de vida”,
conclou l’Àlex, que remarca que, a banda del preu
simbòlic que havien de pagar de lloguer, les relacions
amb els diferents ajuntaments amb qui han hagut de
tractar han estat sempre fluides, hi ha hagut un bona
entesa i mai les autoritats, cap dels que han anat passant
aquests anys, s’han ficat en la seva feina ni en la seva
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Una llegenda àrab ens conta que Déu, després de
crear el desert, sen va penedir i per suavitzar-ne els
rigors va crear la palmera i el camell. Doncs bé, en la
nostra terra volcànica també va passar quelcom de
semblant: potser per una errada del termostat, ens
vàrem trobar que les glaçades tardanes sens cruspien
els fruits primerencs, mentre que les gelades primeres
ens enviaven a passeig tots els fruits tardans.

Com que Déu, a més de totpoderós, també és bo,
immediatament hi va posar remei. Però ni el camell ni
tampoc la palmera solucionaven el nostre problema,
i així va ser que el Senyor va decidir crear un llegum,
que a més de ser deliciós i nutritiu, fos tan ràpid de
fructificar que pogués lliurar-se tant de les gelades
tardanes com de les primerenques.

Però a causa d’un possible error en la logística,
aquesta llavor salvadora durant molts mil·lennis va
quedar a l’altra banda de la gran bassa. L’hem coneguda
gràcies a uns intrèpids aventurers que van emigrar
cercant or i plata, i que, en canvi, van tornar amb unes
llavors molt més valuoses que tots els metalls precio-
sos junts.

Quan i com aquest llegum meravellós va arribar a
les nostres terres, de moment no ens ho aclareix cap
arxiu, i potser encara tardarem molts anys a saber-ho;
per tant, deixeu-me enfilar una miqueta pels núvols
de la fantasia per explicar-vos la meva versió. Llegiu-
la si us ve de gust, però si us plau no us la creieu.

Cap a l’any 1573 les nostres terres estaven passant
una llarguíssima temporada de fam i de misèria, de la
qual no sen lliuraven ni tan sols els rics. Mentre les
persones grans més resignades predicaven "paciència
i salut tinguem", els més joves veient que com més salut
tenien també més gana passaven, de cap manera es
resignaven a aquelles "quaresmes" que duraven 52
setmanes.

Van ser dos joves anomenats Grasal i Gresol els qui,
empesos per la fam, van decidir emigrar vers aquella
espècie de Terra Promesa de l’altre costat de la gran
bassa, on semblava que l’or podia recollir-se a palades.

La seva decisió va ser molt aplaudida pels seus amics
i veïns, els quals van acompanyar-los fins a la vora
de l'estany de Banyoles. 

Però tot i que aquell estany tenia molta més aigua
que la gorga de Cagarrates, encara no era pas la gran
bassa, de manera que tot sols i carregats amb els seus
farcells, van arribar finalment al port de Palamós, on
van embarcar-se en una caravel·la rumb al nou món.

Aquella caravel·la, de nom la Reina de la Medite-
rrània, mentre va navegar per aigües del seu reialme
la cosa va anar vent en popa, però després de passar
les Columnes d’Hèrcules, la nostra Reina va ser "destro-
nada": s' alçaven unes onades que als nostres protago-
nistes els semblaven més altes que la muntanya de Sant
Julià i si no van acabar bescanviant la pesseta va ser
perquè en el seu estómac no tenien ni pesseta ni euro.

Diuen que no hi ha pena que duri cent anys, i
després d’un mes, mig morts, van arribar a terres ameri-
canes. Ben aviat, però, van despertar d’aquell somni
de l’or fàcil per comprovar la dura realitat: si bé era
cert que en aquelles terres existia l’or, no ho era menys
que aquest només estava a l’abast de persones amb
molta sort i pocs escrúpols, circumstàncies que no es
donaven en el cas dels nostres protagonistes. De manera
que van haver de resignar-se a continuar passant gana
(en aquest punt podem afirmar que comptaven amb
un petit avantatge, i aquest era que ja hi estaven acostu-
mats).

Deu anys més tard van decidir que, morir per morir,
més valia fer-ho en la terra dels seus avantpassats. El
primer a tornar va ser en Grasal, el qual en arribar a
casa seva va descarregar un parell de sacs que els seus
pares creien que estarien plens del mític or del nou
continent. Però, amb gran desengany, van poder
comprovar que contenien unes llavors que si bé en
el color s’assemblaven força al ric metall, cap joier per
dròpol que fos els les compraria. Va ser la mare que
va decidir donar-ne un bon grapat a les gallines i a
partir d’aquell dia a can Grasal "totes els hi ponien".

Un any més tard, també tornava en Gresol, però
aquest no ho feia sol, sinó casat amb una índia amb la
qual tenia un nen d’uns nou mesos. També, a l’igual
que el seu company, tot el tresor que duia consistia en
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un parell de sacs plens de les enigmàtiques llavors, però
aquestes, a diferència de les d’en Gresol, ni tan sols
eren daurades. I, com sempre, ningú no sabia quin nom
tenien ni per a què servien.

Animats per l’experiència de can Grasal, els pares
d’en Gresol van procedir a repartir una bona porció
d’aquelles llavors a les seves gallines, però aquests
tossuts animals van decidir que moririen de gana abans
de tastar una sola d’aquelles granes.

Mentrestant, el pare d’en Gresol es lamentava
d’aquell fill seu que havia perdut deu anys de la seva
joventut fent l’indi (de fet, quan contemplava aquell
infant de pell daurada, es veia ben bé que aquella
afirmació era del tot certa). Un altre motiu de queixa
era que més hauria valgut continuar essent tres els qui
passaven gana en lloc dels cinc actuals.

Però una setmana més tard, a l’entorn de la masia,
van començar a néixer unes plantes desconegudes que
el pare d’en Gresol volia córrer a arrancar, puix les
considerava com a obra del mateix diable. Però la seva
dona el va aturar al·legant que serien útils per fer una
mica d’ombra a les desventurades gallines.

Arribats a mig setembre, aquelles plantes misterio-
ses, ben femades i ben conreades per les gallines en la
fèrtil terra volcànica, estaven carregades d’innombra-
bles fruits.

En aquest punt, el pare del nostre protagonista va
decidir fer-les desaparèixer cremant-les totes; argumen-
tava que a les gallines ja no els calia més ombra. Però
les dones, que sempre han estat dotades d’un sisè sentit
(de fet jo em pregunto: què seria de la pobra humani-
tat, si no fossin les dones?), van decidir que si les galli-
nes no volien menjar aquella grana crua, potser sí que
ho farien si els la donaven cuita. Dit i fet, van penjar
un perol al foc i ja tenim un quilo de la platejada grana
a bullir.

A mida que s’anava coent, s’anava estenent una
temptadora olor per tota la cuina, i aquella pobra gent

amb els estómacs plens de teranyines van decidir –tot
i que no sabien si el que anaven a menjar era verinós–
que més els valia morir emmetzinats que de gana. Per
tant, mans a l’obra! Un bon raig d’oli, i després de
trenta anys aquella família va poder fer un àpat com
Déu mana. Fins i tot aquell petit indi de només un any
d’edat se’n va menjar mig plat.

Les que de moment van continuar passant gana van
ser les pobres gallines, però això va ser per poc temps,
ja que aviat can Grasal i can Gresol es van intercan-
viar les llavors i una onada de progrés i prosperitat va
anar-se estenent per tota la contrada, fins acabar
abastant tot el vell continent.

Però encara faltava un petit detall per arrodonir
la història i aquest el va proporcionar aquest petit indi
quan va començar a parlar. Resulta que tenia dificul-
tats per pronunciar el nom del seu pare i va començar
a anomenar-lo "fesol". Gràcies a aquesta circumstàn-
cia, a partir d’aquell venturós dia, aquelles llavors miste-
rioses, vingudes de l’altra banda de la "gran bassa", ja
van tenir nom per a la resta de la història de la humani-
tat.

Fins aquí la meva versió de la història dels nostres
fesols. Si un venturós dia, algun vell pergamí pogués
demostrar que aquesta fantasia coincideix amb la reali-
tat, podeu estar segurs que fins i tot els nostres fesols
de Santa Pau saltarien d’alegria dins de l’olla.
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Les obres d’ampliació de l’escola Joan Maragall de
Santa Pau ja han finalitzat, després que les obres
estiguessin aturades gairebé un mes i mig a causa de
la pandèmia i que la direcció de l’obra es comprome-
tés a acabar-les abans de l’inici del curs.

S’hi han construït tres aules d’infantil i una sala de
psicomotricitat, a més de la remodelació d’una part de
pati i un espai d’emmagatzematge i un lavabo per a
professors.

Montse Tarrés, directora Escola Joan Maragall de
Santa Pau: El fet de que s’hagin pogut fer dins els termi-
nis i que haguem pogut començar aquest curs especial
amb millors espais i amb unes condicions millors ha
sigut un gran regal.

I és que el pròxim dilluns 14 de setembre, els alumnes
d’educació infantil i primària de l’escola de Santa Pau
iniciaran el nou curs 2020-2021, marcat per un estricte
protocol per protegir els alumnes i el professorat de
possibles contagis de la COVID-19. Un protocol que
l’ampliació de l’escola ajudarà a portar a terme.

Pep Companys, alcalde de Santa Pau: Amb l’ampliació
també no haurem de patir tant en ocupar espais de grups
diferents. Cada grup estable tindrà els seus espais i això
ajudarà una mica en els protocols i el funcionament del
centre que aquest any es preveu complicat. 

Però tot i la incertesa i les hores de feina preparant
les noves aules, des de l’escola afronten aquest nou curs
de manera positiva.

Montse Tarrés, directora Escola Joan Maragall de
Santa Pau: La veritat es que ara, que ja ho tenim gairebé
tot a punt, el sentiment és de satisfacció amb moltes
ganes de començar aquest nou curs.











EL  RACÓ  DE  L ES  D I T ES

Racó de les dites

– Al cap d’amunt d’una pujada hi ha una baixada.

– La veritat fa com l’oli, sempre va per sobre l’aigua.

– Cinc de mal i deu d’emplastre.

– Si no vols pols, no t’aboquis a l’era.

– Corre molt i atrapa poc.

– Menjar poc i pair bé.

– Qui canta els seus mals espanta.

MARGARIDA COLLEDECARRERA I FEIXES

Cobles Devotes que canta la vila de Santa Pau a la
Patrona Ntra. Senyora Santa Maria L’Assumpta.

Verge Santa que pujau
cap al cel ben gloriosa,
Beneïu a Santa Pau,

Mare nostra bondadosa.

…

Us morire-ho d’anyorança,
que’és com morir d’encís,

ens deixave-ho amb recança
per entrar al Paradís;

aquest Cel formós i i blau,
que és pel món com una rosa.

…

Si el vostre cor de Mare
pot guardar-lo més que el Cel,
Quan el plor a tots amara,
Deixeu caure un rou de mel;
que la vida és una afrau,

és la ruta dolorosa.

…

Tots els Àngels devallen
a cercar el vostre Cos;

dins la tomba s’hi oblidaven
aquell bàlsam olorós

amb que ungiu i consolau a tota ànima pietosa.

…

Les estrelles constelades
els reté Getzemaní

amb les ales desplegades
l’Àngel Sant us deixondi;

!Mare nostra, no ens deixau
sols, en terra tenebrosa.!

…

Alabada Vós siau,
Oh Madona Venturosa;
Beneïu a Santa Pau

Mare nostra bondadosa.

Els nostres goigs

Endevinalles pels infants

1_ Dues noies tafaneres
bellugadisses, inquietes
que quan ve la nit, s’amaguen
darrere les cortinetes.

2_ Cada dia aixeco es vol
i no tinc ales ni plomes,
faç ses voltes més rodones
que sa flor de gira-sol.

3_ Sóc molsuda, forta i muda
defenso fred i calor
i sense tenir orelles,
escolto secrets molt forts.

4_ Tinc fons i soc mar,
nanses sense ser cap olla,
rodó sense ser cubell,
forats sense ser garbell.

5_ Teleret, maleret,
no té cames i es té dret.

6_ Certa persona
tan bona serà,
que res no ens demana
i tot ens ho dona

Resultats endevinalles pels infants: 
!_ Ninetes dels ulls. 2_ El sol. 3_ La paret. 4_ El cove. 5_ La baldufa. 6_ La
mare.









RECUPERAC IÓ  DE  L A  MEMÒR IA  H I STÒR ICA

En Jaume Pujolàs Colobrans va néixer al carrer del
Pont el 14 de gener de 1901 i el seu pare regentava
una fusteria al mateix carrer. En cremar-se la fusteria
la família es va  traslladar a viure a Sant Celoni (Vallès
Oriental). Va treballar de paleta i va ser regidor de
l’Ajuntament de Sant Celoni com a representant de la
CNT. Exiliat a França el 1939, va ser detingut i enviat
a Mauthausen al gener de 1941 amb el número 6502.
Supervivent del nazisme, va ser alliberat per la victò-
ria dels aliats a la II Guerra Mundial al maig de 1945,
retornant a Sant Celoni aquest mateix any i morint
el 1949 com a conseqüència de les seqüeles sofertes.

En Miquel Clavaguera Serra va néixer al mas Casot
de Bassols el 12 de setembre de 1912 i era pagès, com
gairebé tota la població de l’època que vivia als masos.
S'exilià a França al gener de 1939 i s’establí a la locali-
tat rossellonenca de Montoriol. Amb la posterior
ocupació nazi de França s'enrolà a la Resistència
Francesa i lluità a la Segona Guerra Mundial com a
membre de les Forces Franceses de l'interior (FFI).
Detingut el 28 d'abril de 1944 com a membre dels

maquis va ser deportat al camp de concentració de
Dachau (Àustria) el 20 de juny de 1944  amb el número
74168. Alliberat per l’exèrcit nord-americà el 29 de
maig de 1945, va ser reconegut per l'estat francès com
a heroi de la Resistència Francesa contra l'ocupació
nazi. Passà la resta de la seva vida a la població de
Montoriol, morint el 1984 a l'edat de 72 anys.

 







Una difícil decisió va ser la que va haver d’afrontar el
consistori municipal respecte a la realització de les festes
del nostre poble. Finalment, tot i la situación de pandè-
mia i veient l’experiència d’altres pobles es va decidir
tirar endavant amb totes les mesures de seguretat,
confiant en la responsabiitat que totes i tots seríem
conscients del moment delicat que patíem i patim.
Unes festes diferents, atípiques i amb un format nou,
que proporcionés una oferta diversa i atractiva per a
tothom.

D’aquestes festes atípiques volem destacar la figura dels
dos pregoners d’enguany, el periodista i activista social,
David Fernàndez, i l’escriptor i recent Premi Proa de
novel·la, Francesc Serés. Us deixem amb el seu emotiu,
vinculant i sempre compromès pregó de festes i l’emo-

tiva carta des de la cel·la 63 de la presó de LLadoners
del nostre estimat Jordi Cuixart.

(FS) Bon vespre a tothom.

(DF) I bona Festa Major a totes i tots.

(FS) Estem molt contents de ser avui aquí amb vostès
i volem agrair a la Comissió de Festes la invitació i la
feina que ha fet, no és fàcil treballar en aquestes condi-
cions, en un temps com el que vivim. Sabem que són
unes festes atípiques però per això valorem molt l’esforç
de continuïtat que es fa, que avui siguem aquí.

(DF) Però com dirien els que saben, els principis estan
pels moments difícils i quan més cal implicar-se és quan

DAV ID  F ERNÀNDEZ  -  FRANCESC  SERÉS  -  JORD I  CU I XART
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les coses ni tiren com voldrien ni rutllen com caldria.
Agost estrany, certament, si ho comparem amb el sopar
de l’any passat, que omplia i desbordava aquest carrer
Major. Estranyament, dificultats, incerteses: el passat
queda llunyà, el futur no s’acaba de veure i el present
ja és això, aquest avui i aquest mentrestant. Però aquí
estem i això ja és molt. I torna a ser Festa Major. Perquè
la vida insisteix sempre.

(FS) Per a en David i per a mi és un honor poder adreçar-
vos avui unes paraules, és un dia especial, és un dia
de festa, i és un dia especial i de festa també per a nosal-
tres perquè tots dos tenim una relació especial i amable,
una relació positiva i afectuosa amb Santa Pau.
Venim tots dos de llocs diferents i per motius diversos,
llunyans i estranys, hem acabat tenint una relació
d’amistat amb els llocs. Avui els pobles, els llogarets i
les ciutats han esdevingut també llocs de pas, llocs d’aco-
lliment i llocs de projecte. Només sobreviuran els llocs
que siguin capaços d’acollir gent diversa, de fer-los
propostes perquè es quedin (potser temporalment,
potser per sempre), de crear espais que siguin nous i
que no estiguin en cap altre lloc. Us puc dir que aquesta

és la meva experiència aquí i que crec que parlo també
per en David quan dic això.

No obstant, això no pot ser una foto fixa, no podem
quedar-nos aquí. Ni a Santa Pau, ni a Olot, ni a Barce-
lona ni al meu Saidí natal. Vivim i construïm i, així,
fem vides noves.

(DF) Per a en Francesc i per a mi, aquest vincle s’ha
acrescut en aquests temps pandèmics. Mig desconfi-
nats, però no del tot i amb l’ai al cap sobre com serà la
tardor, en aquesta realitat batejada com a ‘nova norma-
litat’, quan de normal no en té gaire res. Ara bé, al confi-
nament d’una ciutat buida i buidada, insòlitament callada
sota estat d’alarma, aquestes contrades es feien més
present que mai. Furetejant pel retrovisor, aquests
darrers sis mesos han estat també una interrupció forçosa
i forçada amb Santa Pau, enmig d’una paradoxa compar-
tida: per cuidar el que estimàvem ens n’havíem de
distanciar. Tan lluny i tan a prop, aquesta distància
obligada és salvava amb alguna trucada a Can Pauet
–trucades difícils i gairebé impossibles perquè amb l’arri-
bada de la Covid-19, va marxar la Violanta. Trucades
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i també xats de mòbil
amb la Cris amb
l’última hora santapa-
uenca actualitzada,
inclosos els vídeos dels
aiguats de l’abril. I
cartes, moltes cartes de
les d’abans. Ni mails ni
internet. Una munió de
cartes escrites a mà i
arribades a la bústia
casolana de la Vila de
Gràcia: les 20 cartes
que m’ha anat escrivint
en Ramon. Tot marxa
i tot torna, som també
el que trobem a faltar
i, al final, hem retor-
nat. Hi hem tornat fa
no gaire, tot just
dimecres passat. Fa set
dies. I ha estat com
tornar a casa. I això ja
és dir-ho pràcticament
tot: a Santa Pau, com a
casa. Moment per
demanar-se, quina era
l’antiga normalitat?
Doncs era arribar tard
i de nit, fugint de
Barcelona, i l’endemà a primera hora enfilar el cafè
matiner de Can Pauet. Allò era com el certificat, el
salconduït, la prova evident i fefaent que ja estava a un
lloc millor. Que hi érem a lloc. Com avui. 

(FS) Jo vaig venir a viure al Sallent de Santa Pau el
desembre de 2006 i hi vaig viure fins el 2012. Vaig viure
a Cal Campaner (Can Mau), just darrere de l’església.
Puc dir que allà vaig ser feliç. Vaig ser-ho pel lloc i també
per la gent amb qui vaig conviure. Puc dir que avui, allà,
hi tinc amics, parlo d’en Joan i la Dolors de Mainau,
de la Imma i en Jordi de Ca la Teresa, d’en Ramon i la
Cati de la Camància, de la Cris i l’Artur de Casals i d’en
Quin i en Juan de la rectoria, i molts d’altres.

El millor de tot? Que vaig aprendre de tots, que vaig
riure amb vosaltres, que vam fer festes junts al Sallent
i a Santa Pau, que junts vam sortir d’excursió i que ens
vam ajudar. Recordo, si m’ho permeteu, una caiguda de
bici que vaig patir i com dos avis em van portar en una
C-15 fins a casa i en Juan em va portar a l’hospital.
L’Imma, que em va venir a veure quan tenia febre i les
noies m’abandonaven. Tots plegats, us trobo a faltar.

(DF) ...com arribes als
llocs i perquè i com hi
vaig arribar a Can
Victòria, a tocar de
Can Dansa. Doncs
deuria ser pels volts del
2010. Però les coses no
són mai com semblen.
D’ençà aleshores, molt
sovint, a Olot o a
Barcelona, algú m’ha
aturat i m’ha comentat
‘ja m’han dit que ets fill
de Santa Pau’. I un
somriu i calla –per no
espatllar el titular,
perquè ja m’agrada o
per no haver d’enrot-
llar-me com una
persiana. Un dia a la
cunyada, al queviures
de la Plaça de Baix, li
van dir ‘què, a passar
uns dies a casa del
David?». I no, passa
que és totalment al
revés, exactament tot
el contrari: l’okupa, en
tot cas, soc jo. És a dir,
que hi vaig arribar per

la família de la meua companya, la Gemma. Via sogra.
Via àvies. 

La qüestió, tal i com li passa a en Francesc, va de noms,
arrels i vincles; dels avis Ramon i Carme, del besavi
santapauenc Josep i de la besàvia Teresa. I també de
la senyora Joaquina, que va sobreviure al mal llamp
que un dia li va entrar per la finestra de casa. Les coses
eren com eren i com serien les coses que l’avi matern
de la Gemma, aleshores un nen en temps incompara-
blement molt pitjors, va arribar enmig de la guerra,
fugint de Barcelona i d’una vaqueria familiar tancada.
Santa Pau com a recer i refugi. I com aliment. I un nen
exiliat pasturant bestiar enmig de les bestieses de tota
guerra. Després sí, van tornar a la capital, van tornar a
munyir vaques a ciutat i amb algun estalvi van acabar
obrint una vaqueria al Poble Nou. Vaquers fins que van
ordenar tancar les vaqueries a la ciutat. I li van dir
progrés. Coses estranyes també. Ara als barris tenim
uber, amazon i air’n’nb. I ja no queden vaqueries. Però
l’àvia Carme encara n’ha fet 90 el passat juliol i a casa
seva les parets continuen parlant, com els quadres que
hi té, de Santa Pau. 
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O sigui que aquest pregó és també per a ella, per a
aquelles de qui hem heretat la vida.

(FS) Tots dos hem trobat a Santa Pau un lloc per ser i
per estar, per conèixer i per aprendre, per passar-nos-
ho bé. Santa Pau sempre amable, sempre distant. Vaig
arribar-hi el 2006, i ho recordo tot tant que no m’ho
he pogut treure de dins.

Jo hi he trobat paisatge i gent, història i històries. Em
trobareu sovint per la serra de Finestres, des de Colltort
i Xenacs fins Mieres, és el lloc on més m’agrada anar
a caminar. Per a mi, un dels llocs més bonics del món
són les serres que envolten Can Barranc. Hi ha també
el patrimoni, tota la història. A Saidí, casa meva té un
arc on hi posa 1792. A Can Mau vau tirar enrere el
rellotge dos-cents anys, fins al 1587. Si et dius Serés,
que el riu es digui Ser, fa gràcia. Però, més enllà d’això,
hi he trobat històries i vivències, persones, gent que ja
porto dins meu. Us he parlat abans d’alguns amics,
però el més interessant i curiós és que l’altre dia em
vaig trobar a la Cris a la Fageda i li vaig dir que havia
acabat una novel·la i que hi sortia. Li vaig dir si volia
sortir amb el nom o si li canviava. La novel·la, està
basada en els meus anys al Sallent.

(DF) Així és. Per mi Santa Pau és el Racó de Pensar
de debò. Hi vinc fonamentalment a treballar, a llegir
i a caminar. I a donar-li temps als temps en aquesta era
tan accelerada on tot va tant de presa. Caminant Fines-
tres amb en Francesc i la Daixa en la pell de totes les
fronteres, visitant la Montse a l’Escola i dinant amb
la Manoli o aprenent i escoltant en Jordi, el metge
del CAP. No hi ha país possible sense escoles ni hospi-
tals. Dit amb brevetat: ara que aquest agost ens ha deixat
en Pere Casaldàliga, podríem recuperar unes lúcides
paraules seves on defensava, contra les distopies reals
i les utopies fracassades, contra els malsons reals i les
falses il·lusions, les eu-topies. És a dir, els bons llocs.
Santa Pau ja és això: una eu-topia. Un bon lloc. Un lloc
bo. Un lloc al món. Santa Pau, que falta ens fa, quan
aquests dies també es commemora el 75è aniversari
dels horrors d’Hiroshima i Nagasaki.

(FS) Jo ho porto a dins, tot això, i us he de dir que
aquests dies he acabat la revisió d’un llibre sobre El
Sallent, que no deixa de ser una novel·la, una ficció
dels temps que hi vaig viure. Deixeu que us digui que
és per això que m’agrada tant Santa Pau, El Sallent i
Mieres. Perquè també hi he trobat escriptors. És fantàs-
tic, tot això, quan penses en tot el que s’ha escrit sobre
SP. Pensem molt amb en Joan Maragall i la Fageda (ep,
més santapauenca que olotina!), però hem de recordar

que un dels millors poetes medievals, Guillem de
Berguedà, va tenir les seves aventures a les envistes
de Colltort. O que Eugeni d’Ors estiuejava al Mas
Esparregueres i que en va fer un llibret. O que en Josep
Pla en parla abastament: la Garrotxa és Mieres i Santa
Pau, més que res! Alguna cosa ha de tenir Santa Pau,
que faci escriure tant.

(DF) I ara que en Francesc us parlava amb raó de tot
el que s’ha escrit, per nosaltres Santa Pau és també allò
no escrit. I allò que queda per escriure encara. Col·lecti-
vament i per respecte i per dignitat. Per nosaltres, aquest
també ha estat un nou vincle inesperat amb Santa Pau.
L’octubre de 2019 ja recordàvem l’alcalde Joan Pinsach,
afusellat pel franquisme i cal agrair a l’Ajuntament la
tasca imprescriptible de recuperació de la memòria
democràtica. Enguany, el maig que tampoc no va poder
ser, si tot hagués estat normal i si tot no s’hagués torçat,
haguéssim recordat els santapauencs que van acabar als
camps de concentració nazi. Lluís Massó Subirachs
de La Cot, que hi va deixar la pell i la vida. I en Jaume
Pujolàs i en Miquel Claveguera, heroi de la resistència
francesa, que hi van sobreviure. Guerra, exili, depor-
tació. I massa llei del silenci i de l’oblit. Dos rabassa-
ires i el fill d’un fuster. Com i per què hi tres fills
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d’aquesta vila van acabar als inferns de Mauthausen i
Dachau? Preguntar-s’ho avui no és només demanar-
se pel passat, sinó pel present i pel futur, per evitar
sempre que pugui tornar a succeir. Però aquest 2020,
avui, ara i aquí, en el 75è aniversari de l’alliberament
dels camps nazis, us agraïm que feu vostre, en els temps
grisos que corren, el jurament incaducable dels super-
vivents de Mauthausen: mai més enlloc contra ningú.

(FS) Després, tanquem amb una cosa més festiva, més
lúdica, més de gaudir del temps en el temps que vivim...

(DF) No facis un míting, eh? –em va dir dimarts en
Francesc. I no, no el faré: que el míting ja el fa la reali-
tat cada dia. Entre el coronavirus maleït que ha arribat
i la corona vírica que fuig i deixa nua la cort; entre cada
decisió del Tribunal Suprem i el gobierno más progre-
sista de la història ja en tenim més que prou. Afegiu-hi
la crisi ecològica, la violència masclista, el racisme quoti-
dià i cada desigualtat social. I la cuca de llum ameri-
cana a El Torn i la vespa asiàtica fa anys. Santa Pau i la
globalització. Però res, deixem el pessimisme per a temps
millors. Un darrer apunt. Atès que parlem de cultura
i és a punt de començar la festa major en aquest entorn
ecològic que és la Garrotxa. La festa major ja és això:
bons moments compartits en un bon lloc habitable, un
espai comú fet ensems, junts i alhora. Antropològica-
ment, tota festa major, comunitària i cooperativa, té un
punt d’excepcional, de retrobada i de celebració. Avui
fem festa excepcional contra l’excepció que vivim. I
amb la cultura com a salvaguarda, en una pista de ball
on hi cabem totes i tots amb tots els estils. Quan l’any
passat li donaven a la Maria Bohigas el Premi Nacio-
nal de Cultura mentre cremava el Priorat, ella ens ho
esclarir i val la pena recuperar aquelles paraules:
“Aquests dies un tros gran d’aquesta cultura s’ha
cremat. Molts de vosaltres haureu vist aquella imatge
tan punyent de l’incendi a la Ribera d’Ebre: enmig d’una
estesa immensa d’arbres carbonitzats, un petit clap d’oli-
veres indemne. La cultura és això: un clap de conreu
que atura el foc. Deixeu morir els conreus i no hi haurà
qui l’aturi. La cultura està feta dels conreus que frenen
l’incendi i, també, del paisatge que ens queda quan tota
la resta es crema”. 

Contra la terra cremada que ens pretenen alguns,
deixeu-nos finalment donar veu als qui volen muts i a
la gàbia. Tampoc com a país i societat vivim temps fàcils,
sino d’excepció continuada. Entre els que ja no hi són
i entre els que quedem per poder continuar endavant,
hi ha també aquelles i aquells qui no deixen estar. En
un dia com avui, us arriben unes paraules especials des
d’un altre lloc,  impossible. Unes paraules d’en Jordi

Cuixart des de la cel·la de la presó de Lledoners per a
aquesta Festa Major que ara comença malgrat tot i
contra tot.

CARTA JORDI CUIXART

(FS) Des del doble confinament de la cel·la 63 de Lledo-
ners, és un privilegi portar fins a la Garrotxa la veu
dels presos polítics, dels exiliats i de tots els represa-
liats... Perquè ens sabem units pel fil de la història amb
totes aquelles persones que van saber vèncer la por i
no van renunciar mai a l’esperanc� a.

Que la cultura ho inundi tot! I sí, només i ha un camí.
Tornar-ho a fer, i fer-ho junts, sense deixar-nos ningú
enrere. Homes i dones lliures de Santa Pau: Bona festa
Major i que res us prengui el somriure ni les ganes de
viure i de continuar lluitant!

(DF) Jordi Cuixart, President d' Òmnium Cultural
Presó de Lledoners, 11 d'agost del 2020

(FS) Al capdavall, no us n’oblideu, la festa major és la
vida mateixa.

(DF) I com dirien els Al Tall des del sud del Països
Catalans: «per damunt de tot, viurem».

(FS) Santapauencs.

(DF) Santapauenques.

(FS) Mascareta.

(DF) Mans.

(FS) Distància.

(FS-DF) Visca la Festa Major i Visca Santa Pau.







ACT I V I TATS

Les activitats per adults i el Casal de Joves que havien
començat amb normalitat es van veure estroncades
per l’arribada de la pandèmia; el ioga, el pilates i les
classes de guitarra, juntament amb el Casal del Joves
es van haver d’aturar i maluradament no s’han pogut
reprendre aquest curs.

Activitats per adults / Casal de Joves / Casalet

El que sí va poder tornar per segon any aquest estiu
fou el casal i el casalet, tot i no poder oferir com
s’hagués desitjat un horari com el de la primera edició,
va poder realizar-se amb les mesures de seguretat perti-
nents utilitzant el pavelló esportiu i l’escola Joan
Maragall. 
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Per fi va arribar el dia que en Gaspar donà per acabada
la feina, i aquí està convertida en un llibre de més de
tres-centes pàgines, que segurament n’hagués omplert
més, i moltes fotografies que transportarà a lector de
Santa Pau per un bonic viatge en el temps ple de vells
records i belles històries.

En Gaspar confessa que, entrar en la vida de les perso-
nes que li han explicat tantes vivències, l’ha fet conèi-
xer millor el seu poble i fins i tot, encara que això
sembli  impossible, estimar-lo una mica més.

Felicitats per una feina feta amb tant de sentiment
perquè aquest traspua en la seva lectura i dona valor
a l’obra.
L’ànima d’un poble és la seva gent i això no es pot
oblidar.

El passat mes d’agost, coincidint amb la Festa Major
de Santa Pau, es va fer la presentació del llibre “SANTA
PAU, el clos medieval i la seva gent retalls històrics i
curiositats” escrit pel vilatà Gaspar Nogué.

El llibre recull, com be s’indica en el títol, històries i
curiositats de la gent que hi viu i de la que ha viscut en
el clos medieval del poble en els últims cent anys, així
com apunts històrics de la vila des de la seva creació. 
Són molts retalls que conformen un teixit ple de vida.

Tot va començar una tarda, després d’una reunió del
Grup de Lectura. Acabat el debat, la conversa entre
alguns assistents i en Gaspar va derivar sobre Santa
Pau, més concretament sobre els veïns i vells costums.
Van sortir anècdotes i vivències que, amb el  pas del
temps, ja s’anaven oblidant. Tots van coincidir que
estaria bé fer-ne una recopilació i donar-les a conèixer.

En Gaspar agafà la idea al vol i començà a donar-li
vida… i així, després de cinc anys de feina, amb més
de cinc-centes xerrades amb moltes persones, va sortir
a la llum aquest llibre.

Poc s’ho esperava, en Gaspar, la complexitat que
aquesta tasca amagava. Va haver-hi moltes hores de
treball, moltes anades i vingudes per connectar amb
gent, fent preguntes, indagacions, verificacions, recti-
ficacions…

Presentació del llibre D’en Gaspar Nogué
Santa Pau, el clos medieval i la seva gent retalls històrics
i curiositats
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El president i fundador de la cooperativa La Fageda ha
guanyat el Premi Universitat-Empresa, en el marc de la
Nit del Consell Social de la UAB.

El Consell Social ha reconegut Colón per la seva trajec-
tòria empresarial al capdavant d’aquest “projecte social
i empresarial d’èxit i de singularitat específica que neix
per donar tant una resposta terapèutica com laboral i
que es desenvolupa en condicions de rendibilitat,
eficiència i de competència de mercat”.

El garrotxí ha estat un dels quatre premiats, juntament
amb les investigadores Mara Dierssen i Fàtima Bosch,
i l’escriptor Carlos Ruíz Zafón (in memoriam). Els
premiats van coincidir a destacar la necessitat d’un
model social basat en el coneixement i, en aquest sentit,
van reivindicar la importància de la formació humanís-
tica dels universitaris. Segons Colón, és necessari que
els grans científics també siguin exemplars des del punt
de vista humà.

Cristóbal Colón,
guardonat pel Consell
Social de la UAB

Una iniciativa integradora ha estat la contractació de
dos joves extutelats per la Generalitat.

En Hamza i n’Abdellah són dos jove d’origen marroquí
que han tingut l’oportunitat d’accedir al món laboral i
de formar part del dia a dia d’un poble com Santa Pau,
gràcies al un programa del SOC. Aquests dos joves
s’han incorporat a la brigada municipal.

L’objectiu de la línia Joves Tutelats i extutelats del
Programa Treball i Formació és facilitar experiències
professionals a un sector de població jove, especial-
ment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per
facilitar les transicions posteriors al mercat de treball
ordinari.

Aquestes experiències professionals tenen una durada
de 12 mesos i van acompanyades per accions de forma-
ció, a més cal destacar que el SOC cobreix el 100% de
les despeses de la seva contractació per part de l’Ajun-
tament.

Estem convençuts que ens ajudaran i molt amb les
feines de manteniment que realitza la brigada munici-
pal a tot el municipi, així fem de Santa Pau un poble
acollidor i integrador.

Aquí podeu consultar més informació del programa:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Nou-
article-02070

Iniciativa integradora

Gran iniciativa per part de la Cooperativa la Fageda que
va convidar a tots els santapauencs a visitar les seves
instal.lacions, va tenir molt bona acollida esgotant totes
les reserves. Moltes gràcies!

(FONT: LA COMARCA D’OLOT)
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Enguany, volem dedicar aquest espai a algunes de les
dones que estan aconseguint trencar l’anomenat “sostre
de vidre”. Pensem que un sostre el tenim per sobre i
per tant no ens permet elevar-nos i si a més és de vidre,
costa de veure que hi és, per això pot ser que a vegades
no ens adonem que hi és i que és aquest el que ens està
impedint anar més amunt.  Aquest “sostre de vidre”,
entès metafòricament, fa referència a la barrera invisi-
ble que representen els impediments i limitacions amb
què es troben les dones per accedir a llocs de respon-
sabilitat en les seves respectives carreres professionals.
L’origen de l’expressió data de l’any 1986 en un article
del The Wall Street Journal on es definien les barreres
del sostre de vidre (glass ceiling barriers). En l’article
es feia esment de què independentment dels mèrits i
èxits laborals, les dones ho tenen més difícil per créixer
professionalment. Les darreres eleccions dels Estats
Units són l’excusa perfecte per parlar en aquest article
de les dones i la seva relació amb el poder tant polític
com dins d’empreses.

Kamala Harris, la primera vicepresidenta dels
Estats Units

Després de dues dones que van ser candidates a la
vicepresidència Dels EEUU,  la Geraldine Ferraro
(1984,  pels demòcrates) i la Daska Sarah Paulin  (2008,
pels republicans), Kamala Harris ho ha aconseguit, i
serà la primera dona vicepresidenta dels EEUU, assolint

la posició més elevada que una dona ha tingut mai dins
el govern americà. 

Aquesta advocada Índia Americana, filla d’immigrants
(el seu pare és de Jamaica i la seva mare de l’Índia)
va sortir a fer el seu primer discurs com a vicepresi-
denta electa tota vestida de blanc. Als EEUU, les dones
pacífiques que volen expressar el seu empoderament
en reclamacions feministes ho fan amb el color blanc
de les sufragistes.  Ho hem estat veient aquests darrers
temps, quan la Nancy Pelosi (de la que parlarem més
endavant) ha liderat les congressistes demòcrates  per
denunciar les polítiques masclistes de president Donald
Trump i per això anaven al congrés i al senat vestides
de blanc. 

En el seu discurs va pronunciar ben solemnement
aquestes dues frases tan importants per totes les dones
i nenes que l’estaven veient: Tinc l’esperança que cada
nena que ens està mirant aquesta nit, veu que aquest
és un país de possibilitats. Jo soc la primera, però no
seré l’última. Aquí estem parlant del fet de ser la
primera dona, però també podríem fer tot un article
pel que representa que, a més, sigui una dona de color. 

La llista Forbes de les 100 dones més poderoses
del món

La revista Forbes és la revista americana especia-
litzada en el món dels negocis i les finances que
cada any publica un seguit de llistes amb diferents
tòpics per “detectar“ grans fortunes, les persones
més poderoses del món, les 100 celebritats entre


ESTHER BADOSA

Kamala Harris, que serà nomenada vicepresidenta dels EEUU el proper 20
de gener de 2021.
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altres…i les 100 dones més poderoses del món.

Farem un  repàs a les 10 primeres dones de la llista del
2019 (encara no es disposa de la llista 2020). Entre
aquestes, 4 es dediquen a la política,  5 són  dones
executives en cap de diferents empreses i una és la dona
més poderosa en filantropia. 

Entre les polítiques trobem a l’Àngela Merkel (1) que
va ser la primera dona cancellera a Alemanya el 2005.
Ha liderat durant 4 mandats l’economia més gran
d’Europa i va conduir el seu país per la gran crisis finan-
cera fins assolir un nou creixement econòmic. Podem
destacar el fet de que ha estat una dona capaç d’enfron-
tar-se a Donald Trump,  ha liderat la política dels
refugiats permetent que més d’un milió de refugiats
siris entressin a Alemanya i no ha dubtat en aplicar les
mesures que calen per fer front a la pandèmia del
COVID-19, que ella mateixa defineix com “el repte
del segle”.  La Nancy Pelosi (3) presidenta de la Cambra
de Representants des Estats Units, ha estat fins a l’elec-
ció de la Kamala Harris al 2020 com a vicepresidenta,
la dona escollida de més alt rang en el seu país i la
segona en la presidència. Enguany, va iniciar el quart
procés de judici polític de la historia dels EEUU contra
el president Donal Trump. 

Les altres dues dones polítiques  tenen càrrecs de
responsabilitat en les estructures de la Unió Europea.
La Christine Lagarde (2) va convertir-se el 2019 en la
primera dona que dirigeix el Banc Central Europeu i
per tant està al carrec de la política monetària Europea
en un moment d’incertesa geopolítica i desacceleració
del creixement  econòmic.  L’Úrsula von der Leyen (4)
va ser nomenada presidenta de la Comissió Europea,
la branca executiva de la UE. És la primera dona que
es la responsable de la legislació que afecta a més de
700 milions d’europeus. 

La Melinda Gates (6) és la dona més poderosa en filan-
tropia com a coopresidenta de la fundació Bill i
Melinda Gates (la fundació benèfica privada més gran
del món) que com a part de la seva missió d’ajudar a
les persones, ha dedicat molt de treball als drets de les
dones i nenes. 

Si passem a les dones Executives en cap (CEO, Chief
executive officer), trobem a la llista a la Mary Bara (5)
de General Motors, que des del seu càrrec ha invertit
mils de milions en vehicles elèctrics i cotxes autònoms.
Cal destacar que aquesta empresa és un dels únics
negocis globals que no tenen bretxa salarial de gènere.

L’Abigail Johnson (7) de Fidelity Investment, corpo-
ració multinacional nord-americana de serveis finan-
cers,  va assumir el càrrec del seu pare en l’empresa
que va fundar el seu avi. També hi ha entre les  prime-
res, una espanyola, l’Ana Patricia Botín que és la presi-
denta executiva del Banc Santander. El seu Banc s’ha
centrat en els emprenedors, recolzant les petites empre-
ses i les empreses propietats de dones. La Ginni
Rometty (9) d’IBM va liderar la transició de l’empresa
a una companyia de dades. Ha estat la responsable de
posar la computació cognitiva en el centre de seva estra-
tègia pel futur. Els seus esforços per mantenir a les
dones com a força de treball inclou una llicència paren-
tal extensa i un programa de lliurament de llet materna.
Finalment, trobem a la Marylin Hewson (10) de

Lockeed Martin que ha dirigit hàbilment la posició de
l’empresa de defensa a la Vanguardia de la seguretat,
la indústria aeroespacial i la tecnologia, fent pujar les
accions de l’empresa un 300% des del 2013. 
Ha quedat palès en aquest breu repàs de dones podero-
ses, que les dones polítiques ocupen les primeres
posicions, i per això, anirem a fer una ullada a les dones
polítiques a nivell europeu que en l’actualitat són les
que tenen el més alt poder al seu país respectiu.  Hi
trobem 7 primeres: la Katrin Jakobsdottir (Islàndia),
Erna Solberg (Noruega), Sanna Marin ( Finlàndia),
Zuzana Caputova (Eslovàquia), Katerina Sakellaro-
poulou (Grècia), Ana Brnabic (Sèrbia) i la Mette Frefe-
rinksen (Dinamarca); dues presidentes: la Keri Kalju-
laid (Estònia) i la Salomé Zourabichuili (Geòrgia) i
finalment,  com a cancellera destaca la dona conside-
rada la dona més poderosa del mon, l’Àngela Merkel
d’Alemanya. 

Tot i que la situació de les dones ha millorat després
de 34 anys de la primera referència al “sostre de vidre”,
hem de reconèixer que encara ens manca molta feina
per fer. Si haguéssim de dir quin país entre Espanya
o EEUU té un índex de bretxa de gènere  més desfa-

Les 10 dones més poderoses del món segons la llista Forbes del 2019. Les
4 imatges superiors corresponen a dones que es dediquen a la política, i
les de les imatges inferiors a executives en cap de diferents empreses, excepte
una que ho és en filantropia. 
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Nosaltres com a sanitaris ens hem confinat en cos i
ànima pel que ens ha tocat viure. Estem vivint dos reali-
tats, la que tothom veu des de fora i la que veiem nosal-
tres dia a dia dins dels centres hospitalaris amb tot el
que això comporta. No ens feu creure que tot el nostre
esforç està sent en va. Fem plegats que aquesta lluita
sigui més contagiosa que aquest maleït virus i que no
sentim la por i la decepció que a vegades s’apodera
de nosaltres. Agafem el timó posant rumb a una nova
vida pel bé comú i oblidant per un cop l’egoisme.  Fem
que quan mirem per la finestra no tornem a patir el
silenci i la soletat del mes de març, abril i part del maig,
en els que no hi havia ningú pels carrers. Evitem tornar
a sentir el gran buit que va ocupar part dels nostres dies.

Sabem que gestionar tot això no és gens fàcil. Solem
queixar-nos dels polítics o dels que manen des de les
altes esferes i sempre acabem dient “si fos jo faria tal o
jo faria qual”. Doncs ara és el nostre moment. Actuem.
Unim-nos. Entre tots ho podem aconseguir. Podrem
continuar gaudint de tots els meravellosos paratges
de Santa Pau i que ens tenen enamorats a la gran majoria
i no anirem sols, sinó en companyia de les nostres
famílies i dels nostres amics, en llibertat i sense
coaccions. Ara estem en deute amb la vida i amb la salut.
Fem-ho possible entre tots!

Una rosinca, dona d’un olotí i mare de tres santa-
pauencs. L’Empordà a la sang i la Garrotxa al cor.

És una experiència gastronòmica i sensorial que es va
dur a terme els divendres de juliol a Santa Pau. La
Universitat ELISAVA (Bcn) és qui va projectar aquesta
intervenció en el paisatge, dins el mòdul del màster
d'arquitectura efímera encapçalat per l'arquitecte
garrotxí Xevi Bayona (director artístic del Festival Lluèr-
nia d'Olot), creant un restaurant efímer en una roureda
íntima i bonica de Santa Pau. Restaurants locals i
col·laboradors de proximitat ens van delectar amb els
seus menús per fer-nos viure, en el seu total, una
experiència única a la natura on la música, les llums i
el paladar van ser els protagonistes.

Sopars al bosc

Una dotzena de persones va recollir vuitanta-set quilos
d'escombraries a Santa Pau. La recollida va tenir lloc el
diumenge 27 de setembre al matí i va durar dues hores
i quinze minuts. Els participants es van reunira a la zona
esportiva per anar al riu, on van recórrer un quilòme-
tre i mig. Pel camí, van recollir papers, ampolles, llaunes
i plàstics de tot tipus. Un cop van haver fet la recollida,
van fotografiar les bosses plenes d'escombraries.
L'objectiu era conscienciar les noves generacions de la
necessitat de netejar les lleres dels rius de residus.

Santa Pau recull
87 quilos de deixalles
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Francesc Serés Guillén (Saidí, 1972). Premi Proa de
novel·la 2020 amb La casa de foc, obra situada al
Sallent de Santa Pau.

Enhorabona, Francesc, per aquesta novel·la que ens
has regalat. Quant temps has dedicat a l’obra? 

M’hi he dedicat d’ençà que vaig arribar al Sallent. Sense
saber-ho ja l’estava escrivint aleshores, el que passa és
que en aquell moment l’estava vivint, des del primer
moment que vaig arribar, el 2006. Una altra cosa és el
temps de redacció de la novel·la, que han estat gairebé
cinc anys, és a dir, de quatre a cinc anys.Des del
moment que decideixo que a això li he de poder donar
una forma, hem de poder explicar-ho bé. Doncs, això
uns quatre anys. Jo començo quan La pell de la frontera
està, també per refugiar-me una mica del tema Faber,
d’intentar aïllar-me de Faber, de les altres feines i treba-
llar en una novel·la.

Una novel·la és dignitat, i els personatges tenen una
dignitat humana enorme, m’interessava parlar del que
realment s’està vivint aquí o com la gent viu, i d’aquí
imagina-se coses.ys.

Ho trobaves a faltar, això de publicar?

Sí, no sabia quant fins que ho he publicat, és a dir,
no sabia quant ho trobava a faltar fins que ara he publi-

cat, perquè també han set uns anys de molta dedica-
ció a les altres coses perquè volia que fos així, és a dir,
que ningú pogués dir: “Està treballant allà, però
mentrestant escriu les seves novel·les”. No, els projec-
tes han sortit molt bé, però al mateix temps jo mai
parlava d’aquesta novel·la, i no ha estat fins que ha
sortit que m’he adonat que necessitava tastar una mica
aquesta sang una altra vegada (somriu). 

Què has fet durant aquest anys?

Durant aquest anys, després d’acabar de publicar La
pell de la frontera, vaig rebre l’encàrrec de l’Ajunta-
ment d’Olot de pensar una residència d’arts, ciències
i humanitats com la residència Faber. Vam començar
de zero: la vam construir. Penso que ha sortit molt
bé i ara està dins l’institut Ramon Llull i des de fa dos
anys m’encarrego de l’àrea de creació de l’institut
Ramon Llull. Bé, tot això és una feina molt absorbent
també perquè hi ha un punt de feina dedicada als altres,
també era una feina nova, i ara la Covid requereix
molta atenció a tot.
En què consisteix la feina a l’Institut Ramon Llull? 

Des de fa dos anys porto tota l’àrea de creació. La
directora és la Iolanda Batallé i jo porto tota la part
d’exportació  i promoció de la cultura que no és litera-
tura; la part de la literatura, perquè diguéssim no hi
hagi conflicte d’interessos, és de la Izasku, que ho fa
meravellosament bé i jo porto tot el que no és litera-
tura: teatre, cinema, dansa, residències, música clàssica,
contemporània, música de tot tipus, arts visuals, disseny,
arquitectura, la Vienal de Venècia.... I si hi ha més coses
totes em recauen a mi (riu). Quan m’has preguntat
“què estava fent?”..., jo ja sempre dic que vaig molt
enfeinat, però és que és veritat, quan dic que no tinc
temps de passar a dir “hola” és que de vegades és això,
són moltes hores al dia.

On et sents més còmode: en el relat curt o en la
novel·la?

Abans sí, amb el relat curt, però ara diria que la novel·la
ha vingut per quedar-se i que no crec ni que torni a la
crònica ni a l’entrevista ni res; crec em ve de gust durant
un temps fer novel·la, crec que m’hi sentiré més a gust. 


Premi Proa de novel·la 2020 amb La casa de foc





ENTREV I STA

Simbolitza un pas previ, fer relat curt?
Ho tenies pensat així?

No, s’ha esdevingut així, no es plani-
fica tant, de vegades: és més una cosa
que et ve de gust fer. Cada vegada
penso més que, perquè les coses surtin
bé, t’hi has de sentir molt a gust, te
les has de creure molt, han de tenir
aquest punt de màgia, de voluntat,
d’amor, de compromís i que moltes
vegades et dius: “Fes el que et vingui
de gust”. I ara et ve de gust això,
doncs novel·la. A la vida no hi ha una
mà que digui has d’escriure novel·la
o has d’escriure contes, no! Deixi’m
estar que faig el que puc.

Com vius tot aquest èxit? T’espera-
ves el premi?

(riu) No, a veure, és a dir, els èxits
sempre són relatius. El premi és una
cosa meravellosa, també era una
aposta, podrien no donar-me’l: hi
havia 46 obres i n’hi havia de molt
bones. Jo estic content en primer lloc
d’haver tingut l’oportunitat d’escriure
que no és fàcil, haver robat el temps
per escriure no és fàcil; segona, que
la novel·la finalment tingués una
forma que guanyés un premi; tercer,
l’oportunitat de publicar-la que no
és fàcil i surti ben editada. Finalment,
la recepció, o sigui, que això és una
cadena que ve de molt lluny, que no
ho pensem però són molt passos
previs... L’alegria és tot això. 

Què et porta a escriure una novel·la
sobre el Sallent?

Doncs que hi he viscut una part de
la meva vida i he conegut gent
meravellosa i que durant uns anys va
ser casa meva i que és una casa que
no abandonaré mai. És a dir, jo vinc a caminar sempre
que puc a la Serra de Finestres, a Pruan o a Sant Julià
de Mont. És casa meva.

Què hi ha de veritat i què hi ha de ficció a la novel·la?

Hi ha molta part de veritat i hi ha molt part de ficció.

La part interessant és com fas ficció
de la veritat. Com fas que la veritat
sembli ficció, això és el més impor-
tant, és una novel·la, per tant, el lector
ha de tenir la sensació que tot és
veritat però que tot és mentida al
mateix temps; que és una veritat
diferent, que és una veritat imagina-
tiva, aquesta és la gràcia de la novel·la,
que el pacte amb la realitat és un altre.
I per això pots introduir totes aques-
tes coses. La part interessant des de la
perspectiva del lector “per què t’ho
vols creure, tot això? Quina necessi-
tat tens, lector, de creure’t tot això?
Per què necessites aquesta història?”.
Perquè tenim tots –i ara estava llegint
Kens Aguroe, un escriptor japonès que
és brutal–, m’ho empasso tot. Per què
tenim aquesta necessitat de relat? Per
què tenim sempre aquesta necessitat
que ens expliquin coses? Que ens les
expliquin bé, amb una forma plausi-
ble, una forma adequada? Per què
necessitem que ens entretinguin amb
una història que no és la nostra? Més
enllà de si és veritat o és mentida, la
pregunta és aquesta: quina necessitat
en tenim? Doncs, molta. Som això. 

Com construeixes els personatges
principals de l’obra? Na Mar, en
Jordi, na Carmina...

Són personatges que en part jo conec,
tinc experiència personal dels tres
personatges i el que faig és ajuntar-
los, és donar-los una vida comuna. Jo
conec un saurí com aquest, una Mar
i conec una Carmina, els conec molt.
La cosa maca és quan s’han ajuntat
tots tres i dius... hòstia! I quan jo els
conec i explico com són i a través
d’ells em conec a mi mateix, és a dir,
aquesta és la part de dir com els crees;
no, no els creo, ja hi són, el que passa

és que els transformo, els recreo, els imagino diferents
fins al punt de fer-los irreconeixibles, però encaixen,
la gent s’ho creu, s’ho pot creure. Aquesta és la cosa,
l’únic mèrit que tinc és fer-t’ho creure, la resta…, no
hi cap altre mèrit, és a dir, et tinc enganxat aquí fent-
ho creure i al mateix temps no d’una manera que en
diguéssim artificial, de tècniques d’escriptura…, no,
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sinó d’una manera humana, de contingut humà...
Aquesta és la part interessant. 

Com s’explica el que no sabem explicar-nos?

Doncs suposo que aproximant-nos-hi amb cautela i
sabent que mai no podrem explicar-nos-ho del tot. De
tota manera, això també és literatura, saber que deixem
espais oberts al pensament i a la interpretació del lector.

Com veus el futur del Sallent, de Santa Pau?

No ho sé, a mi m’agradaria pensar-lo amb esperança,
però amb esperança ho miro tot, si t’hi fixes. Quan
t’ho mires tot bé, i jo ja tinc 48 anys, d’alguna manera
em queden uns 20 anys de vida útil, de treball per
als altres, jo no necessito ser molt ric, no he treballat
mai per a això, però sí que voldries tenir una esperança
que el món és com aquells personatges que diuen que
hi ha un moment del llibre que ho diu: “La mateixa
gent que havia tingut esperança en el futur ara el mira
amb por”. Doncs, bé, m’agradaria pensar que la gent
ja no té temps de mirar amb por al futur. M’agradaria
pensar que això és possible, que és una cosa que la
volem tots, que estarem millor que no estàvem.

I políticament?

Però no tan sols políticament, sinó políticament, ecolò-
gicament, des d’un punt de vista social, és a dir, que

anirem deixant enrere merdes dels segles passats, que
això anirà millor. 

Tens algun projecte literari a la vista?

Sí (riu), però clar, com que aquest us ha sorprès a tots,
el que no faig és explicar-los, perquè si els expliques
aquestes coses desapareixen. Sí, tinc coses a la cartera.

Enguany vam tenir l’honor de tenir-te de pregoner,
què va significar per a tu?

L’honor va ser meu, són aquestes coses que dèiem del
futur: malgrat la pandèmia i malgrat tot, pensar que
fèiem una festa que em convidàveu a mi com una
persona estimada al costat del David, que també és una
persona estimada per mi i per la gent, poder fer un
pregó en un dia festiu en un any tan dur com aquest,
va ser fantàstic. Va ser un honor, i ho dic amb carinyo,
la gent em diu “però és un poble petit”, però això és
igual, cada lloc té la seva dignitat i jo em sento honorat.
Ostres, quan la gent et dona una oportunitat de dir
unes paraules és importantíssim, això, comparteixes
amb els altres un temps, és un ritual, és una manera
de trobar-se. Ara mateix això quedarà per sempre, un
any en alguns annals, en alguns escrits que en David
i jo vam fer un pregó, i fixa’t que ha quedat gravat el
que vam dir... És que això és la tradició! Qui serà el
de l’any que ve? I així ens anem trobant cada any, com
la festa del Sallent que surt al llibre.
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JOSEP COMPANYS GÜELL

Aquest any amb el virus de la Covid-19 no s’ha pogut fer l’esport que tothom hauria
volgut fer. Ha estat complicat perquè han hagut de conviure la seguretat de les mesures
per minimitzar les opcions de contagi del virus amb les ganes de fer esport.                                                             

A vegades ens creiem que l’esport és només una manera d’estar en forma, però
crec que també és una manera de tenir la ment ocupada, sobretot en aquests dies
difícils per molta gent...

No s’ha pogut fer la cursa de la fageda, la cursa de BTT ni altres esports col·lectius
que teníem intenció de poder organitzar, com partits de futbol per les festes o algun
campionat de tennis i pàdel.  

Tot i això hem tingut oberts els recintes esportius quan les restriccions ho han permès,
amb les mesures de seguretat que tocaven en cada moment, i la gent ha pogut fer un
xic d’esport.   

Esperant que les coses millorin i podem fer esport tranquil·lament sense tantes mesures
de seguretat, i també que la gent que vulgui veure esport pugui anar als recintes i
veure el seu familiar, parent o veí de torn...

ARMAND PLANAS BUXEDA
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El futbol veterà de la Garrotxa i per tant
l’equip dels Veterans de Santa Pau tampoc
va poder acabar la temporada 2019/2020
per culpa del “bitxo” que tots estem
patint.

Aquest any la lliga estrenava la modali-
tat de futbol-7, bàsicament motivat
perquè a la majoria dels equips els hi
costava molt reunir 14 o 15 jugadors per
jugar a fútbol-11 i el campionat perillava
al no poder comptar amb prou equips.

En total el nostre equip va jugar 7 partits
i de seguida es va veure que tot plegat
era molt més intens, es participava molt
en el joc i els prop de 8 gols de mitjana
en cadascun dels partits ja donava enten-
dre que aquest nou format seria un èxit. 

A partir del partit que es va jugar contra
el Cantonigròs, el dia 7 de març de l’any
passat, ja no es va poder disputar cap
altre partit i per tant els entrenaments,

des d’aquesta data, també han estat
comptats.

Precisament aquesta era la 20ª  tempo-
rada que competien en la Lliga Comar-
cal després de que a l’any 2000, un grup
de joves veterans de Santa Pau amb ganes
de seguir jugant a futbol i de passar-ho
bé, es van trobar al Centre Cívic i van
decidir formar un equip de veterans.
Sorteig de dorsals, el 7 per en Javi, el 9
per en Nan, el 10 per l’Aniol…, nou
equipatge amb els colors groc i negre del
club, i a jugar entre altres camps a Batet.

A partir dels entrenaments, dels partits,
dels sopars, de les sortides al País Basc,
de les festes d’estiu, dels dinars amb les
famílies a “La Canova”,… s’ha anat
creant un vincle entre tothom, que al
final no deixa de ser una manera més de
“fer poble”.

Esperem que no falti la salut i que ben
aviat tot torni a la normalitat.

EQU I P  VETERANS  DE  SANTA  PAU



La covid castiga durament la competició regional de
futbol. 

Com és sabut, no es va poder finalitzar la temporada
2019-2020, que d’un dia per l’altre es va donar per
finalitzada. L’últim partit el vam disputar al camp del
Sant Ponç AT.A. amb una dura derrota per 4-1. Malgrat
aquest mal resultat, l’equip es trobava a la part mig
alta de la classificació, cosa que feia preveure un final
de temporada emocionant optant de nou a pujar de
categoria.  

La temporada 2020-2021, degut a la pandèmia, es
va iniciar més tard del que era habitual i amb molts
canvis, tant pel que fa a l’equip tècnic, com pel que fa
a la incorporació i comiat de molts jugadors. Però,
al cap de dues jornades disputades és va haver de
suspendre la competició,  sense a dia d’avui tenir la
certesa de si es podrà reprendre o no. 

L’equip només va poder disputar dos partits. 
Inici espectacular i esperançador de la temporada a
casa amb una gran victòria per 2-1 davant el Campde-
vànol U.E.A un dels equips que probablement hagues-
sin estat a la part alta de la taula. Segon partit, derrota
per la mínima a la al Camp del Fontcoberta U.E.A. i
fins aquí tot el futbol que fins a dia d’avui hem pogut
gaudir. 

Una llàstima veure el camp tancat i sense activitat els
caps de setmanes. Esperem, ben aviat poder tornar a
animar el nostre equip.
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FUTBOL C ICL I SME

Durant el cap de setmana del 12 i 13 de setembre a la
ciutat de Barcelona, es va celebrar el trofeu interna-
cional de Pista “Memorial Miquel Ploblet”. El jove
Santapauenc Lluc Plana Juanola, hi va participar
obtenint uns excel·lents resultats. 

Campió de Catalunya de Madison, campió de
Catalunya de fons, tercer classificat a la competició de
Keirin. 

Enhorabona!

M ILLORES  EN  L A  PAV IMENTAC IÓ
DEL  POL I ESPOST IU





ESPORTS

Millores d’il·luminació a l’avinguda Joan Pinsach (accés al Pavelló Poliesportiu de Santa Pau).

M I L LORES  I L · LUM INAC IÓ

Tot i l’impacte de la pandèmia, l’activitat de la secció
de tennis al llarg d’aquest any s’ha pogut dur a terme
i hem consolidat el nombre de participants en els
diferents grups existents.

Els grups que tenim actualment són:

GRUP INFANTIL: 8 alumnes (Edats de 3 a 6 anys).
Mantenim el mateix nombre d’alumnes.

GRUP PRIMÀRIA: 4 alumnes (Edats de 6 a 9 anys).
Hem consolidat el grup. 

GRUP SECUNDÀRIA:  7 alumnes (Edats de 12 a 14
anys). Mateix grup. (Hem participat en els tornejos
possibles).

GRUP SÈNIOR: 12 (Adults). Grup consolidat.

Els nostres objectius són:

GRUP INFANTIL: Jugar, psicomotricitat i aprendre
cops bàsics jugant. Entrenen 2 dies a la setmana 1,30h
(els dimarts i els dijous).

GRUP PRIMÀRIA: Aprendre tots els cops bàsics.
Continuen jugant però ja entrenen segons l’últim

mètode de tennis Green. Comencem els cops de perfec-
cionament. Entrenen 2 dies a la setmana 1,30h x 2 (els
dijous i els dissabtes).

GRUP SECUNDÀRIA: Consolidar tots els cops bàsics
i de perfeccionament. Comencen a competir Inter clubs
i campionats d’un dia. Entrenen 3 dies per setmana.
(1,30h x 3). Aquest 2020 s’han fet 4 Inter clubs.

GRUP ADULTS: Divertir-se i perfeccionar la tècnica
jugant a tennis. Entrenen 2 dies per setmana (1.30h x
2 ). Aquest 2020 hem seguit el ritme d’entrenaments
malgrat les interrupcions a causa de les mesures relati-
ves a la COVID-19.

TENN I S



ESPORTS  



Cada temporada, i en el marc de la Festa dels escacs
catalans la Federació Catalana d’Escacs, atorga una
distinció a aquelles persones que ha destacat en el seu
treball i dedicació als escacs. Aquest 2020 la menció
recaurà a una persona molt apreciada i valorada als
escacs gironins, catalans, francesos i d’arreu: el Sr.
Albert Badosa Romañó.

L’Albert Badosa té una destacada trajectòria com a
jugador, organitzador i president del seu club, el Club
Escacs Santa Pau, a més d’un gran dinamitzador i
entusiasta dels escacs. Des del 2014 al 2019 va exercir
el càrrec de delegat territorial de Girona a la junta direc-
tiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Per la delegació gironina és un orgull i satisfacció que
el Sr. Albert Badosa hagi acceptat la insígnia, que vol
posar en relleu tota la seva tasca en el món dels escacs,
ja sigui a la Garrotxa com als clubs de la lliga francesa
on també juga, de manera incansable, els seus campio-
nats per equips. El més sincer agraïment per tot aquest
temps de dedicació al nostre esport i afició. 

Albert Badosa Romañó
(Club Escacs Santa Pau)
insígnia de plata de la
Federació Catalana
d’Escacs

ESCACSTENN I S

DADES INTERÈS:  

En Lluc Mir, jugador santapauenc, continua progres-
sant i fent passes importants. En aquest 2020 ha aconse-
guit els primers punts ATP/ITF. En el rànquing es troba:
110 absolut d’Espanya (Categoria Sènior) a un pas
d’estar entre els 100 millors espanyols. (Primera). 

Aquest anys s’han substituït les dues xarxes de les pistes
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Pau.
Això ha suposat una important millora per la pràctica
del tennis. Igualment, l’Ajuntament ha millorat l’espai
d’accés a les pistes, una actuació que suposa una millora
de les instal·lacions.

Continuem treballant amb la mateixa passió pel tennis,
amb la nostra pedagogia basada en transmetre els valors
de l’esport als nostres alumnes, i complint amb rigor
totes les mesures i indicacions  que ens fan arribar tant
des de la Federació com des del nostre Ajuntament.












