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OFICINES MUNICIPALS  
CONSULTORI MÈDIC   
URGÈNCIES MÈDIQUES. CAP TORROELLA  
PARRÒQUIA
CASAL    
BOMBERS I MOSSOS D’ESQUADRA  
COMISSARIA DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 
CREU ROJA TORROELLA DE MONTGRÍ 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: dilluns, dimecres i divendres

Horaris Serveis
OFICINES MUNICIPALS: dimecres i divendres de 10 a 13h.
CONSULTORI MÈDIC: dimecres de 9 a 11h.
METGE DE CAPÇALERA: Alícia González.
INFERMERA: Marta Tauler.
CASAL:	 Matí: dilluns a dissabte, de 9:00 a 11:00h.
 Tarda: dilluns a divendres, de  13:30  a 16:00h. 
 Dissabte Tarda: de 14:30 a 18:00.
 Diumenge: tancat.

Horaris Sarfa (Del 17 de gener al 30 de juny)
Línia Palafrugell > Girona 
Parades principals: Palafrugell (6:45h), Begur, Pals, La Bisbal 
d’Empordà (7:30h), Flaçà (7.45h), Celrà, Hospital Trueta  i 
Girona estació (8.15h). 
Línia La Bisbal > Girona 
La Bisbal > Girona: 7.30h / 10.40h. 
Girona > La Bisbal: 17.15h. (Arribada a La Bisbal: 18h)
Línia Torroella de Montgrí > L’Aigüeta
Parades: Torroella de Montgrí, Serra de Daró, Ullastret, 
Canapost, Vulpellac, La Bisbal d’Empordà, CAP La Bisbal 
i L’Aigüeta.
>	Direcció La Bisbal d’Empordà:
Serra > La Bisbal: 6.40h / 10.30h / 14.25h / 18.15h.
La Bisbal > Serra: 7.00h / 10.50h / 14.45h / 18.35h. 
>	Direcció Torroella de Montgrí:
Serra > Torroella: 7.20h / 11.10h / 15.05h / 18.55h.
Torroella > Serra: 6.30h / 10.20h / 14.15h / 18.05h. 

Festes i Tradicions Locals
FESTA MAjOR DE SERRA: 1r dissabte i diumenge de maig.
DIADA NACIONAL DE CATALUNyA: 10 de setembre. 
FESTA MAjOR DE SANT ISCLE: 16 de novembre.
FESTA DE LA CANDELERA DE SANT ISCLE: 1 de febrer.

Sumari



3

  

Josep Puig i Ribas Alcalde de Serra de Daró i Sant Iscle

Si vols fer-nos arribar escrits 

o suggeriments pots fer-ho a 

través de l’e-mail: 

revistadeserra@gmail.com

O bé, a través d’una carta a 

l’Ajuntament. 
Moltes gràcies.

COL·LABORA AMB LA REVISTA!

En aquest número iniciem una sec-
ció sobre Serra de Daró al segle 
XVIII a partir d’una documentació 
que ens ha arribat i que ha estat 
extreta dels llibres parroquials que 
hi ha a l’Arxiu Diocesà de Girona, 
contrastats també amb d’altres 
obres que recullen la història del 
Baix Empordà. Aquests llibres, que 
podrien haver estat mers registres 
de batejos, casaments i òbits, són 
en realitat una curiosa font testi-
monial de l’època. El rector de Ser-
ra d’aquell moment, Llorenç Gar-
ganta, no només era un home de 
gran vocació religiosa, sinó també 
de gran esperit històric. A part dels 
registres convencionals, feia breus 
anotacions que ens permeten des-
cobrir com era Serra al S.XVIII. Par-
tint de la seva lletra, podrem re-
tratar la demografia, l’economia, 
els cognoms dels habitants i dels 

masos d’aleshores, així com moltes 
d’altres coses de Serra, Sant Iscle 
i els seus voltants. “Algunes coses 
dignes de memòria”, ”o els apunts 
que feia per al seu successor s’han 
convertit avui en un petit tresor.
És bo mirar enrere per conèixer els 
orígens i la història del nostre mu-
nicipi però també és important mi-
rar endavant i saber cap on volem 
anar. Cal tenir projectes i il·lusions 
que ens facin viure i que ens ajudin 
a ser feliços amb la família i amb 
els qui tenim al nostre costat. Des 
de l’Ajuntament treballem per-
què el poble avanci i els seus veïns 
puguin gaudir de les millores que 
dia rere dia, i no pas sense esforç, 
anem duent a terme. Després de 
la compra de la rectoria i dels tre-
balls de consolidació de la coberta 
us fem saber que ja hi ha el projec-
te per fer les obres de restauració 

de l’interior de l’edifici i adequar-
lo per passar a ser un espai d’ús 
públic de caràcter municipal per a 
tots els veïns i veïnes de Serra de 
Daró i Sant Iscle.
Ara però, el que toca és celebrar la 
Festa Major, amb actes pensats per 
a totes les edats esperem que en 
gaudiu amb la família i els amics. 
Que els dies de festa serveixin per 
unir-nos, oblidar una mica les pe-
nes i passar-ho bé. 
Us desitgem bona Festa Major.

Editorial
Fent un cop d’ull al S.XVIII

Fragment del mapa d’Aparici del 1769. Es pot 
trobar sencer a l’institut Català de Cartografia:
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/
collection/atles/id/1207
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Informació municipal

L’Ajuntament arregla el teulat de l’església de Sant Iscle 
i aviat posarà en marxa la rehabilitació de la rectoria

L’Ajuntament va aconseguir una 
subvenció a la Diputació de Girona 
de 14.000 € i una altra de 8.000€ 
per arreglar el teulat de l’esglé-
sia de Sant Iscle, que es trobava 
en molt mal estat i que suposava 
uns 38.137€ del pressupost muni-
cipal. El Bisbat s’ha compromès a 
consolidar properament el teulat 
de la Sagristià. Per altra banda, 
la diputació de Girona també els 
va acceptar la sol·licitud per arre-
glar el camí dels Valls de Sant Is-

cle. Una obra que es va realitzar el 
mes de novembre i que suposava 
26.941,63€, dels quals la Diputació 
va aportar 21.250€. 
Pel que fa al nucli de Serra de 
Daró, pròximament, començarà 
la rehabilitació de la planta baixa 
de la rectoria, que pretèn donar a 
aquesta planta un ús administra-
tiu, situant-hi el consultori mèdic. 
El pressupost de l’obra s’ha hagut 
d’ajustar a 137.234€ perquè la sub-
venció del PUOSC també ha estat a 

la baixa, 70.000€. Ara el consistori 
està pendent de saber si li accepta-
ran dues sol·licituds de subvenció 
que ha fet a la Diputació de Girona 
per cobrir part de pressupost, una 
de 23.113€ i una altra de 18.000€.
I, finalment, la sol·licitud de sub-
venció que es va fer al PUOSC per 
col·locar un ascensor a a les de-
pendències municipals de l’Ajun-
tament, ha estat concedida per 
a l’exercici del 2017. Dels 61.514, 
40€, el PUOSC aporta 58.438,40€.

Un any més, juntament amb els 
pobles de Gualta i Fontanilles, 
Serra de Daró va participar a la 
Marató de TV3 organitzant en 
aquest cas una “Tarda de Fes-
ta”. Els actes es van dur a ter-
me el dissabte 14 de desembre 
de 2013 a la Sala Polivalent de 
Serra de Daró. La festa va co-
mençar a les 17h amb l’Hora 
del Conte de l’Albert Quinta-
na, conegut contacontes de 
les nostres contrades, que va 
fer gaudir a grans i petits amb 
els seus contes i endevinalles. 
Tot seguit dos mags van ocu-
par l’escenari, David el Mag i el 

Mag Sergi, que amb els seus trucs 
de màgia van omplir d’il·lusió la 
tarda. 
Un cop acabada la màgia, i abans 
d’enfilar la recta final, es va repartir 
xocolata desfeta amb melindros per 
a tothom i es va gaudir del concert 
amb el grup escalenc Dalton X.
La idea era gaudir d’una tarda es-
pecial amb actes pensats per a totes 
les edats, cosa que es va aconseguir. 
Hi va haver una gran participació 
per part dels veïns de Serra, Gual-
ta i Fontanilles i, en aquesta ocasió, 
es van recollir 1.061 € que van anar 
tots ells en benefici de la Marató de 
TV3. Gràcies per la col·laboració!

Serra de Daró torna a solidaritzar-se amb la Marató de TV3 
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Dades facilitades per l’Ajuntament

Un punt de recollida de brossa i deixalles domèstiques

L’espai de contenidors que hi 
ha al carrer Ponent de Serra de 
Daró, davant la Sala Polivalent, 
està pensat i ha de ser un punt 
de recollida de brossa i deixa-
lles domèstiques. En aquest hi 
ha contenidors per deixar-hi la 
brossa i també n’hi ha d’especí-
fics per al reciclatge de paper i 
cartró, de plàstics i d’envasos i 
vidres. Per mantenir net aquest 
espai és tan senzill com posar les 
deixalles al contenidor corres-
ponent, i si està ple, esperar que 
s’hagi buidat. Però moltes ve-
gades això no és així i es troben 
deixalles de tot tipus llençades 
per terra de qualsevol manera. 
Televisors, neveres, matalassos, 
mobles vells, pneumàtics, llau-

nes plenes d’oli i de pintura, etc. 
Si es necessita llençar aquesta 
mena d’objectes que no poden 
anar a cap dels contenidors, es 
pot aprofitar el dia que ve la 
deixalleria mòbil al municipi 
o bé anar a la deixalleria de la 
Bisbal, ja que ells sí que recullen 
aquesta mena d’objectes.
Des de l’ajuntament s’ha apostat 
per ordenar i mantenir net l’es-
pai. Primer, es van treure les fus-
tes que tapaven els contenidors 
i que facilitava que molta gent 
hi llences coses que no tocava. 
Després, s’ha informat a empre-
ses i a particulars que llençaven 
objectes que no van en aquests 
contenidors, que si repeteixen 
l’avís es convertirà en una san-

ció. És sabut que un bon nom-
bre de la gent que no compleix 
són persones de fora del nostre 
municipi, ja que sovint els caps 
de setmana és quan més objec-
tes s’hi acumulen. Però tot i això 
no es pot evitar sentir una res-
ponsabilitat que això no passi.
Omplir l’espai dels contenidors 
amb tota mena d’objectes no-
més afavoreix tenir un lloc brut 
i, fins i tot, perillós per als usua-
ris ja que s’hi pot trobar vidres i 
ferros per terra. Des que s’han 
tret les fustes que ho tapaven la 
situació ha millorat força però 
no del tot. Per aconseguir-ho 
només es pot fer entre tots i és 
per això que l’Ajuntament agra-
irà la col·laboració de tots.

A dalt, 
espai de 
contenidors 
nou. A baix, 
tal com era 
abans.
E. Colomer
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Informació municipal

La 2a edició de la Quina Eròtica va superar amb escreix 
la 1a i va consolidar-se dins les dates nadalenques. L’ori-
ginalitat de la proposta, única al Baix Empordà, dóna a 
aquesta tradició un to picant i atrevit que ha engrescat 
a gent de totes les edats d’arreu de la comarca. Tanma-
teix, la Quina Eròtica no és l’única festa que organitza 
el Jovent de Serra que es consolida. Dins del marc de 
la Festa Major, fa quatre anys que s’encarrega d’orga-
nitzar la Nit Jove. Uns dissabtes després de la festa tra-

dicional, aquesta aposta per portar grups del moment 
que mobilitzen els joves, que troben a Serra una de les 
primeres cites del calendari festiu. Els últims anys han 
passat per l’escenari de la Sala Polivalent Hotel Cocham-
bre, l’Orquestra Di-versiones, Acció Festiva (ara Acció), 
Buhos, El Último Veneno i diversos Dj. Enguany propo-
sen Radiohits i repeteixen cartell amb l’Orquestra Di-
versiones, que els va donar tant èxit la primera vegada 
que la van portar.

Èxit a la 2a edició de la Quina Eròtica de Serra

Comparativa de l’atur registrat a Serra els darrers dos anys segons l’Idescat

Dades
Població (2013)

203

Superfície (Km2) 
7’9

Població per sexe (2012) 

Homes: 111

 Dones: 92

Població per edats (2011) 
0-14 anys: 30

 15- 64 anys: 124

65- 84 anys: 37

Més de 85 anys: 12

A l’esquerra, Arnau.
A la dreta, Naia.

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2012
Homes
Dones
Total
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2013
Homes
Dones
Total

Serra

2,1
1,7
3,8

3,6
2,6
6,2

Baix Empordà

6.021,2
4.840,7

10.861,8

5.857,1
4.872,3

10.729,4

Catalunya

327.987,9
306.271,9
634.259,8

323.654,7
313.640,1
637.294,8

NAIXEMENTS 

29 de març de 2013 
Arnau Sastre Barris.

3 de juny de 2013 
Naia Simón Montroig.

DEFUNCIONS
12 de novembre de 2013 
Arcadio Salvador Selis
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Jordi Molinas Col·laborador RevistaFauna i flora
Herbes remeieres: El romaní

El romaní és una de les plantes mediterrànies més conegudes 
per la tradició dels seus usos culinaris i medicinals. Els romans 

ja coneixien les seves propietats i els egipcis també la usaven en la seva vida 
diària. Lligada al mediterrani, no és d’estranyar que totes les civilitzacions 
que hi habitaven i que ara hi habiten en facin ús. 
Es fa en brolles i en llocs secs de la regió mediterrània, tot ique actualment es 
troba per tot el món, ja que es conrea també com a ornamental i per a l’obten-
ció d’essència. És una planta remeiera amb virtuts vulneràries, estimulants, 
antiespasmòdiques, colagogues, etc. I pel seu contingut en olis essencials, les 
summitats dessecades són emprades com a condiment. Té infinitat d’aplica-

cions tant en medicina natural, com en la cuina, la perfumeria i la cosmètica. 
La seva olor, que recorda a les resines de les coníferes, atrau les abelles, i que 
produeixen una mel que és molt apreciada. La seva recol·lecció és recomana-
ble quan està florit. S’han d’agafar les branques florides i posar-se a secar 
en capes fines a un espai amb ombra i ventilació. Un cop seques, s’haurien de 
guardar en capses de cartró o bosses de paper, i evitar els pots de vidre o de 
plàstic, perquè ben conservat, mantè les propietats fins un any. 
Com a curiositat, també s’utilitza per curar aplicant directament sobre la fe-
rida i, els pastors l’usen fins i tot per curar fissures o trencaments d’os en 
el bestiar.

HISTÒRIA

Nom vulgar: Romaní. Romer.
Nom científic: Rosmarinus officinalis.
Família:  Labiades.
Hàbitat: Creix espontàniament en 
marges, juntament amb d’altres plantes 
com la farigola, l’espígol i les estepes. Es 
tracta d’una planta de clima mediterrani.
Característiques: Arbust de 50 a 150 
cm d’alt i de fulla perenne molt aromàtica 
de color verd fosc amb l’anvers 
blanquinós perquè està cobert per 
pilositat. Les flors són de color lila clar 
o blau amb dos llavis ben marcats. Pot 
florir tot l’any, però sol tenir una floració 
de tardor i una a inicis de la primavera. 
Té una olor molt característica.

PROPIETATS, USOS I REMEIS:
Té efectes estimulants i tònics per combatre 
estats de decaïment, cansament cerebral i debi-
litat general i nerviosa; afavoreix la recuperació 
de malalties respiratòries, afeccions de fetge 
i de l’aparell digestiu. Pres en forma d’infusió, 
afavoreix la digestió després de dinars copiosos.

Sistema cardiovascular: És un tònic general 
de la circulació sanguínia i del sistema nerviós. 
S’utilitza en casos d’hipotensió.
Sistema digestiu: Degut a l’àcid rosmarínic, 
actúa com a colagog i colerètic. S’utilitza per el 
tractament d’hepatitis i falta de gana.
Antirreumàtica: Resulta adequada en el 
tractament de malalties reumàtiques, ja que 
afavoreix la circulació. I és un analgèsic bo per a 
les morenes.
Ginecològic: S’utilitza en alteracions de la 
menstruació com la amenorrea o dismenorrea.
Antioxidant: És una de les plantes amb propi-
etats antioxidants. Conté més de 30 compostos 
amb aquestes propietats entre elles el tinol, 
que està present també a la farigola. Aquestes 
propietats poden ser molt útils en el tractament 
de malalties com la sida o el cáncer.

Antisèptica: Bo per gargaritzar en cas d’infeccions 
bacterianes de la boca i per calmar la tos. 

ÚS EXTERN:
Dermatologia: l’oli essencial és antisèptic i cica-
tritzant i s’utilitza de manera externa, per cicatritzar 
i desinfectar ferides.
Dolors musculars: Per les seves propietats an-
tiinflamatòries és molt útil com a relaxant muscular 
per tractar malalties com la fibromiàlgia, dolors 
musculars o ciàtica.
Caiguda del cabell: Amb l’aplicació d’una 
barreja amb friccions ajuda a millorar la circulació 
en aquesta zona i afavorir el naixement del cabell, 
prevenint la calvície.
Propietats culinàries: És un condiment extraor-
dinari. Incrementa el gust del menjar, sempre que es 
faci un ús prudencial, ja que el seu sabor és fort.
Ambientador: Un grapat de flors seques dins 
d’un saquet de roba és un bon ambientador ecológic 
tant a casa  com al cotxe. També és un bon repel·lent 
d’insectes.

TOXICITAT: No es recomana el seu ús quan es 
pateix d’atacs epilèptics i també es desaconsella 
durant períodes d’embaràs i lactància per la seva 

forta composició química.
Els banys calents amb romaní s’han d’evitar quan hi 
ha ferides obertes, lesions a la pell, febre, inflama-
ció aguda, trastorns circulatoris severs, hipertensió.
S’ha de tenir present que, en dosis altes o amb un ús 
continuat, el romaní es tòxic. 
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El rector Llorenç Garganta 
Sant Feliu de Pallerols,1668 - 
Serra de Daró, 1748
Segons els llibres parroquials de 
Sant Feliu de Pallerols, Llorenç Sal-
vador Garganta va ser batejat el 24 
de desembre de 1668. Era el quart 
dels cinc fills de Salvador, paraire 
del lloc, i de Teresa Pedrosa. De la 
seva infància i joventut no se’n sap 
res, i com a mossèn, no se li coneix 
cap altre destí que Serra.
A l’Arxiu Diocesà de Girona la prime-
ra referència que es troba de la seva 
vida sacerdotal és del 1694. Magí 
Aulet, rector d’Arenys d’Empordà, 
Llorenç Garganta, sagristà de Serra, 
i Benet Terrats, rector de la Jonque-

ra, fan professió de fe. I tot i que 
el primer registre sagramental de 
Serra escrit pel rector Llorenç Gar-
ganta no es troba fins el 20 de maig 
de 1696, quan aquest bateja Narci-
sa Poch, la primera referència d’ell 
que apareix als llibres parroquials 
de Serra és del 2 d’octubre d’aquell 
mateix any. Per tant, es dedueix que 
aproximadament als 25 anys pren 
possessió del càrrec. A partir del 
mes de maig de 1694 ell comença a 
anotar curosament tots els registres 
dels llibres parroquials de Serra fins 
a la seva mort, el 1748. Garganta 
deixa constància de partides a varis 
llibres de baptismes, de matrimonis 
i d’òbits de Serra, que ara es troben 

Les notes del rector Llorenç Garganta

Serra entre el 1700 i el 1750 era una 
població abundant en recs i fèrtil,  
enclavada entre dos rius. La llera del 
Daró tenia un traçat diferent i feia 
una corba de quasi 180 graus al lloc 
de Cunyà, veïnat de Serra. Una corba 

que aprofitaren masos com el mas Ribas (Can Ca-
sadellà) i el mas Llausàs per arrecerar-s’hi. El riu 
després seguia cap a l’estany d’Ullastret, perquè 
la modificació del curs encara no s’havia fet. Les 
seves crescudes eren frenades per aquella gola, 
que feia sortir les aigües de la mota cap al nord, 
inundant camps i espatllant collites. El poble de 
Serra no tenia pont, i quan el Daró creixia, era 
perillós travessar-lo. Aquelles sortides de mare 
marquen aquella època, tal com anota el rector 
Llorenç Garganta als llibres parroquials.

Serra al s.XVIII

A dalt, a la 
dreta, la 
signatura  
del rector 
Garganta.
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Informació cedida per l’Ajuntament

a l’Arxiu Diocesà de Girona. Però, a 
més a més, al final dels registres de 
cada partida sagramental, fa ano-
tacions de temes molt diversos, que 
permeten reviure fets de la guerra 
de Successió catalana o d’altres que 
van esdevenir-se a la primera meitat 
del s.XVIII. Tots ells descrits des de 
l’òptica d’un rector d’un petit poble 
rural, amb molt de caràcter, que 
pretenia deixar unes notes als seus 
successors. Uns enregistraments que 
sembla que no van plaure al bisbat, 
ja que després de la seva mort el vi-
cari general Pou manà al nou rector, 
Francesc Miquel, repetir totes les 
partides “per posar soles les parti-
des, deixant lo que no és substancial 
de dites partides”. No els degueren 
agradar les sucoses notes del rector 
que, moltes vegades, eren una mica 
pujades de to.

Un home de caràcter fort
Tampoc hi ha constància de cap visi-
ta pastoral al poble durant el man-
dat de Llorenç Garganta, malgrat 
que hi va ser 54 anys. Garganta, 
de caràcter fort i idees clares i poc 
flexibles, era un home força discuti-
dor. Sobretot amb els parroquians, 
amb els que discutia especialment 
pels drets monetaris establerts pels 
delmes i oficis.  
Hi ha molts comentaris on manifes-
ta el seu decencís envers els parro-
quians. L’any 1734, per exemple, 
escriu desencantat sobre uns predi-
cadors que passen per Serra: “s’aca-

bava la missió que havien vingut 
(a) fer en Ull(a)stret tres religiosos 
de Sant Francesc del seminari d’Es-
cornalbou, predicant molt a l’apos-
tòlica y lo gran esperit, amb molta 
assistència dels llocs veïns, que apa-
rexia hi havia d’haver grans conver-
sions, però jo crec que tan negres se 
quedaran com antes, perquè en est 
Empordà tenen més calls fets en la 
maldat i més durs i obstinats”.
Als llibres es troben abundants ano-
tacions sobre els morts de Serra, 
incidint en les circumstàncies de la 
mort, les edats, les malalties, els ofi-
cis litúrgics, i els drets econòmics de 
la rectoria, que ell sempre exercia 
fermament, fent caritat resignada-
ment quan no hi havia diners. Dis-
criminava els tipus d’enterraments 
per categories i, a les primeres par-
tides del llibre d’òbits iniciat l’any 
1706, Garganta ja deixa assentats 
els drets que corresponen als albats1 
i als adults. 
Era un home molt meticulós i apli-
cava el rigor en els ritus cerimoni-
als. Posava en dubte els bateigs fets 
pels civils en cas de perill de mort de 
la criatura i, per això, acostumava a 
repetir-los, dubtant-ne la validesa. 
El rector Garganta ho escrivia tot en 
català, malgrat els anys repressius 
que es van patir acabada la guerra 
de Successió. La seva gramàtica era 
bona i la seva cal·ligrafia clara, tot 
i que amb la vellesa se li anà espat-
llant. Morí gran, als 80 anys.
Tenia molta cura de les propietats 

rectorals: el temple, la rectoria, 
l’hort, les cases i espais per les co-
llites. Als llibres fa referència de les 
millores que va fer a la rectoria, la 
compra que va fer de retaules i de 
quadres per a l’església.

Coses dignes per a la memòria
Dels seus registres es coneix l’evo-
lució demogràfica del poble en un 
segle que s’estengué el conreu de 
l’arròs i del cànem, uns cultius que 
causaren greus malures i que por-
taren una taxa de mortaldat dels 
albats 1 a Serra, de la meitat, respec-
te els naixements. També parla de 
les malalties que ell pateix, malgrat 
que en general va gaudir de bona 
salut. Als 75 anys encara muntava a 
cavall per anar a extremunciar!
Sovint parla del servei. Va sentir 
molt la mort de la seva majordoma, 
Elisabet Aulet, que va morir ofega-
da el 1725 i els problemes que tin-
gué per escollir relleu.
Gràcies a les notes d’aquest peculiar 
rector, amb gran capacitat històri-
ca, fins i tot al mig del llibre d’Òbits 
anotà unes planes classificades com 
“algunes coses dignes de memò-
ria”, es pot repassar la història de 
Serra al s. XVIII. 

1 Criatura morta abans de tenir ús de raó.

Informació extreta de l’Arxiu Diocesà del 
Llibre 2 BMO (1702 -1748, amb C) núm.101.
Girona 1982.
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Serra al s. XVIII

El 12 d’octubre de 1705 Girona va jurar obedièn-
cia a l’arxiduc Carles i, durant la Guerra de Successió, 
la ciutat va patir diversos setges. El rector Garganta 
va viure tot aquest conflicte des de Serra. Es troba-
va a la trentena i, intel·ligent, copsava que aquella 
guerra no portaria res de bo, i fins al final es va mos-
trar crític amb les penúries que va patir la població. 
  
Incursió militar per l’Empordà
El 14 de Setembre de 1709, Garganta va batejar Sebas-
tià Pi i, enrabiat, va escriure el seu primer registre de la 
guerra: “Per batejar esta criatura haguérem de treure la 
bacina de l’aigua de les fonts de la pila, perquè no ens hi 
podíem acostar, per ser, aleshores, l’església tota plena 
de canats i vianda, perquè l’armada dels francesos, capi-
tanejada per lo Sr. Duc de Noailles, estava acampada en 
la Bisbal, tenint guarnició en lo Castell d’Empordà, Cor-
çà, Monells, fins a Madremanya, on tenien los miquelets 
en Pals fins Palafrugell ”       
El 14 de gener de 1709, parla de la visita que fa Carles 
III a Girona: “...Li feren grans avemaries, concedí dit Se-
nyor besamà a tots los comuns fins l’Acadèmia, on no 
pugué jo anar per falta de toga i borla i bonete, fins a 
los rectors que se acertaven en Girona per veure dit Se-
nyor. A 17 de gener pujà a Santa Maria dels Àngels per 
veure l’Empordà i la disposició amb que havien estat a 

la Bisbal los gavaigs l’estiu passat”.
El 16 de desembre següent relata el trasbals que supo-
sa l’entrada dels francesos:“...estava tot l’Empordà amb 
grans treballs i amb grans temors perquè los francesos 
havien entrat molt furiosos, fent pagar tan excessives 
contribucions que se’n recordarà molt temps, i havien 
començat de sitiar Girona, si bé, encara en Ull(a)stret 
n’hi havia, als quals havíem de fornir de vuit quarteres 
de blat cada dia per los cavalls, sens les racions de pa i 
carn que els havíem de dar per tot un regiment, que se 
deia regiment d’Anjou”.

Setge borbònic i caiguda de Girona
El 14 de desembre de 1710, els borbònics, a les ordres 
del mariscal duc de Noailles, van disposar-se a conquerir 
Girona. Per bé que la ciutat disposava de fortificacions 
exteriors, a l’endemà ja estava completament assetja-
da. El 20 de gener, quan va batejar Maria Colo: “vingué 
un destacament de gavaigs (deien cosa de tres mil) per 
farratjar, davant del camp de Girona, que dormí en es-
tos llocs, ço és, Parlavà, Fonolleres, Sant Assiscle, Serra 
i Llabià, i, l’endemà matí, carregats de palla i de blat 
... i d’altres coses que robaren, se’n tornaren al camp 
davant Girona. En esta nit tingué una mala nit (...) en 
lo cementiri dormí una escolta d’infanteria, i lo capità 
comandant ...amb sos criats, se posà en casa, als quals 
tinguí molt que fer de contentar-los de vi, perquè, si bé 
les n’havia fet donar molt per la majordoma, que que-
ien ja de tomballons, ... i deien que no’ls havia donat 
cap gota, i així, aquella nit, gastí molt amb vi.
Lo capità dit se me’n portà d’un canat tretze cortans 
de mestall per lo seu cavall, si bé, després, quan va veu-
re que jo m’ho mirava i demostrava saber-me greu, se 
va refrenar i no en tragué més, i amb excusa que si ve-
nia una alarma, la gent amb la nit se pogués retirar a 
l’església, me demanà les claus de l’església, dient que 
al matí me les tornaria, però no me les demanava per 

Entre els segles XVI i XVII, la població catalana havia experimentat 
un creixement lent però sostingut després de crisis i pandèmies 
medievals. A començament del segle XVIII el país s’havia recupe-
rat, però la guerra va trencar aviat aquesta tendència. L’any 1700 
va morir sense descendència Carles II, l’últim rei de la dinastia 
dels Àustria a Espanya, i la seva successió va esdevenir un pro-
blema de política internacional entre dos pretendents que volien 
assolir el control d’Europa: l’arxiduc Carles d’Àustria (Carles III 
dels catalans) i Felip d’Anjou (Felip V). 

La Guerra de Successió des de Serra
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això (com després se va conèixer) sinó per anar a ro-
bar i pillar (cosa pròpia dels gavaigs), perquè altre hora, 
de nit, vaig sentir fressa a l’església i coneixent jo llur 
poca veritat, pensí lo que va fer, (...) luego trobí que se 
n’havien portat blat ... i altres coses, prenent-me un poc 
de cada canat, perquè no se conegués (...) Ah! gavaigs 
borratxos, mala gent, fets per mal i profanadors de llocs 
sagrats, no pot ser sinó que, algun dia, Déu vos ha de 
severament castigar”  
  
Pobresa i penúria
L’1 de febrer de 1711, finalment la ciutat de Girona 
va capitular a favor del duc de Noailles, posant-se sota 
l’obediència de Felip V.  El 2 de març de 1712, va batejar 
en Josep Colom, indicant que “...continuaven nostres 
treballs grans, tant de la estancilla i altres impostos... 
dels gavaigs, com dels compòsits i robos que feien los 
voluntaris i miquelets (o, per millor dir, lladres) de Car-
los tercer”.
La primavera del 1712 Girona va viure un nou setge que 
s’allarga fins el 1713. Al bateig de Caterina Llandrich el 
gener de 1713 el rector anota que “no hi ha paraules 
bastants per ponderar los grans ahogos i treballes tení-
em en est temps, que fou quan lo Sr. Duc de Berwick en-
trà per socórrer a Girona, que havia estat bloquejat cosa 
de vuit mesos”. Cinc dies després “...anaven continuant 
los sobredits treballs que ens donaven los francesos, els 
quals enviaven uns ordres tant rigorosos, a pena de ser 
cremats, i demanaven coses impossibles, com acostu-
men, ço es, que haguéssim de portar quaranta i tants 
sacs de blat a Girona a coll, i vuit centes lliures de pa 
a Palafrugell, per una partida que tenien allà (encara 
que lo camp era en Verges) per fer complir los ordres als 
llocs. Los quals ordres són dignes de ser arxivats perquè 
entengui la posteritat quan fiera canalla són los france-
sos, i manaven que ho portessin a coll perquè los llocs 
tenien les carretes i bagatges en Verges, per proveir de 

farina a Girona. Lo dit blat era de contribució. Ademés 
d’això, demanaven deu o onze cents francs al lloc de 
Serra”. 

Avançada cap a Barcelona
L’11 d’abril de 1713 les gran potències europees van sig-
nar el Tractat d’Utrecht (1713) que posava fi a la guerra 
de Successió i confirmava Felip V com a rei d’Espanya. 
El tractat de pau no va ser acceptat pels territoris de la 
Corona d’Aragó, que van seguir lluitant fins el 1714, en 
què Catalunya va ser derrotada per les tropes de Felip V. 
Fet que també queda reflectit a les notes de Garganta. 
El 14 de juny de 1714 “...corria nova que los castellans 
bombejaven o havien bombejat molt a Barcelona i ha-
vien saquejat a Arenys de Mar, i havien fet coses que ni 
moros ni heretges haurien fet tal ni los dimonis. Supo-
sats eren arribats a deshonrar, segons comuna, Déu en 
la mateixa església. Havien mort molts, després de molts 
altres llocs cremats i brasats. Aquest delicte, encara que 
jo crec és just càstig de Déu per los pecats de Catalunya, 
no pot quedar impunit, i així crec que los castellans pa-
tiran algun gran detriment”. I el 12 d’agost ja “lo Duc 
de Berwick tenia molt apretat a Barcelona, amb qui deia 
amb vuitanta canons, ... obrí tres bretxes ...” Aquells 
atacs van minar lentament la solidesa de les defenses i 
la rendició de Barcelona va produir-se l’11 de setembre 
de 1714, després d’un setge de catorze mesos. El 20 de 
setembre, Garganta observava,“nou anys de treballs ... 
han tingut per premi, per últim, la crema de tants llocs, 
pillatges, i per últim, lo quedar Barcelona casi assolat”
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NO EN VULL... NO M’AGRADA!
Que adults i infants comparteixin l’estona dels àpats afavo-
reix també que els petits mostrin interès en provar nous ali-
ments. Menjar junts i menjar el mateix fa que ells es sentin 
millor. No podem demanar als nostres fills/es que mengin 
verdura i fruita si no ens veuen mai a nosaltres menjar ni 
verdura ni fruita. Cal menjar de tot, sí! però no és aconse-
llable obligar als infants a menjar-se un aliment que sabem 
que detesta profundament, no serveix de res i l’acabarà 
avorrint. Als grans ens passa el mateix, si no ens agrada 
una cosa per més que ens la facin menjar segurament no 
ens acabarà agradant.
És important respectar els gustos dels infants i anar intro-
duint sense cap pressa nous aliments, gustos i textures. No 
cal angoixar-se ni enfadar-se, ni que cada àpat sigui una 
batalla. Només amb respecte aconseguirem allò que ens 
proposem. Tard o d’hora acabaran menjant més o menys 
de tot. Una formula que també funciona és pactant, dei-
xem que l’infant ens digui del que hi ha al plat que és el 
que li ve més de gust i llavors pactem. Pactem entre el que 
ell vol i el que nosaltres considerem que ha de menjar.
És important que la dieta sigui variada i rica però quan els 

gurmets són els més petits de casa també és molt important 
que els aliments siguin presentats de manera atractiva i fins 
i tot divertida. A l’hora de degustar un plat moltes vegades 
és més important la presència, allò que ens entra pels ulls, 
que el gust que pugui tenir. I això als nens i nenes també 
els hi passa, davant d’un plat ordenat, ben presentat, amb 
diferents colors i fins i tot amb formes divertides és més 
fàcil que mostrin interès.
A vegades també ens angoixa, a les mares i als pares, que 
els nostres fills mengin poca quantitat. O quan no mengen 
el que nosaltres esperem o volem que mengin. Cada infant 
regula les quantitats de menjar segons les seves necessitats. 
Per tant és important respectar-los quan manifesten que ja 
no en volen més. Ens haurem de preocupar només si detec-
tem que el seu creixement no és correcte, si no és així, no 
cal amoïnar-s’hi.
Una bona manera d’acostar els infants a la varietat d’ali-
ments, a les seves característiques i a les possibilitats que 
aquests ens ofereixen, és donar-los l’oportunitat d’entrar a 
la cuina i participar en la preparació de plats o postres sen-
zills d’elaborar. Això els hi agrada i a l’hora de menjar mos-
tren satisfacció perquè són ells els qui ho han preparat.

Els adults sabem i som conscients que cal seguir una di-
eta variada i rica, i que és important per a tothom però 
sobretot per als infants i els joves en edat de creixement. 
En els hàbits alimentaris, com en molts altres aspectes 
del dia a dia, som el referent per als més petits. La ma-
joria d’aprenentatges de la vida es fan per imitació, per 
tant és important que a l’hora dels àpats, sempre que si-
gui possible, l’infant mengi acompanyat dels pares, avis... 
per tenir un referent i no només això, també per anar 
rebent pautes de comportament i així adquirir uns bons 
hàbits alimentaris.

Fomentem als petits el gust per una bona alimentació
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Retrats de la memòria
Festes religioses i populars

La processó 
passant per 
can Pujol.
Fotos cedides 
per Maria Martí

A l’esquerra, 
processó de la 
Mare de Déu de 
Fàtima, el 5 de 
novembre de 
1950.

A la dreta, foto 
d’una processó, 
amb mossèn 
Mateu, Carmeta 
Comaleras i 
Maria Mas.
Fotos cedides 
per Maria Martí

A l’esquerra, 
foto d’una 
processó.

A la dreta, 
inauguració 
del dipósit de 
l’aigua potable a 
Sant Iscle i Serra 
de Daró.
Fotos cedides 
per Maria Martí.
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Reportatge
En “Quim de Serra”, el pas per la Cobla Orquestra Costa Brava (II)

Un home de paraula
El procés de formació de la nova orquestra va durar aproximadament dos 
anys i es va realitzar amb molta discressió per no comprometre els músics 
que en aquell moment estaven en plantilla d’altres orquestres. Els impulsors 
del projecte van ser Florenci Mauné, compositor de Figueres, i Josep Morell, 
clarinetista palafrugellenc. Farts de voltar amunt i avall, un bon nombre de 
músics de la Maravella van engrescar-se amb el projecte i van formar-ne part 
des dels inicis. Tot i la discressió, la notícia va arribar a oïdes de Lluís Ferrer, 
director de l’Orquestra Internacional Maravella que, en saber que n’hi havia 
que volien marxar, els va fer fora. Els músics, per no quedar-se un any o dos 
sense treballar a l’espera que la nova orquestra estigués muntada, van crear 
el conjunt  Tropicana. A en Quim Ribas allò no el va afectar, perquè ell havia 
sortit de l’Orquestra Internacional Maravella un any abans i estava tocant 
amb els germans Juanola de Tortellà, que li van dedicar la sardana “Nostra 
filleta Pietat”. Els Juanola volien que en Quim es quedés a Manresa, assegu-
ra Josep Joli, contrabaix que va tocar deu anys amb en Quim Ribas a la Cobla 
Orquestra Costa Brava, però “ell ja estava compromés amb la Costa Brava”.

De Caravel·la a Costa Brava 
Durant un temps es va dubtar sobre si l’Orquestra s’ha-
via de dir Caravel·la o Costa Brava, però considerant que 
el segon nom era més potent, van fer córrer la veu que 
el nom seria l’altre. Així, finalment, el 1956, van sorpren-
dre a tothom quan va iniciar-se el periple de la Cobla 
Orquestra Costa Brava. Els músics estaven il·lusionats. 
Dins la formació, a part de Lliberat Juanals (trombó i 
fiscorn) - pare de l’Emili-, tots eren joves de contrastada 
trajectòria. En Florenci Mauné, el director, “arranjava 
molt bé” i en Josep Morell, a més de clarinetista, va ser 
un gran representant. A l’orquestra també hi havia en 
Josep Bastons (veu, guitarra i bateria), en Josep M. Bo-
fill (violí, saxo i tenora), l’Emili Juanals (trompeta, violí i 
acordió), en Santiago Bañeras (trombó, violí i viola), en 
Joan Bofill (trompeta i violí),en Joaquim Coma (trom-
peta i violí), en Jaume Esteve (saxo i tible), en Josep Joli 

(contrabaix i violí) i en Joaquim Ribas (saxo, tenora i cla-
rinet). Josep Joli comenta amb Lluís Plaja, trompeta que 
va coincidir els tres últims anys que va ser en Quim a 
l’Orquestra, com era el músic. “Molt sincer, bona perso-
na, complidor i bon músic” afirma Plaja. Joli afegeix “un 
músic tenaç, que quan no li sortia un passatge compli-
cat, el repetia fins que li acabava sortint”. En Lluís tam-
bé senyala que sempre que passava per davant de casa 
seva a la tarda, “era molt difícil no sentir-lo tocar”. 

Les petxines
Joli assegura que la idea de les petxines que ha acompa-
nyat l’orquestra per tots els escenaris va sortir d’en Quim i 
d’en Morell. “En Quim coneixia una indústria a Barcelona 
d’on es van treure les curculles i, l’invent va ser tan exitós, 
que l’Orquestra s’ha identificat tota la vida amb aquestes 
petxines”. En Lluís admet que hi va haver un moment 

En Quim de Serra va ser també músic fundador de la Cobla Orquestra Costa 
Brava. Fart de voltar per l’estranger amb l’Orquestra Internacional Maravella i, 
després d’un any de trànsit per la Principal de Bages, on hi havia els germans 
Juanola de Tortellà, en Quim va entrar a la Costa Brava.  

JOAQUIM RIbAS I PLAJA, músic de cobla i d’orquestra de contrastada 
trajectòria nascut a Serra de Daró el 21 de juny de 1921, conegut 
per molts, com en “Quim de Serra”.

Quim Ribas.
Foto cedida 

per Lluís Plaja.
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que van plantejar treure-les, però al final no ho van fer, 
perquè tots van acabar coincidint que era un emblema. 
L’únic que van fer va ser modernitzar-les amb un aro de 
llum que n’il·luminava els marges i les feia més vistoses. 
Emocionat, Joli, recorda el primer concert, “amb aquelles 
petxines i vestits amb fracs blancs, vam impactant molt”.
La Cobla Orquestra, tot i no sortir gaire fora del país, va 
voltar força per Lleida, Tarragona, Barcelona, el Rossellò 
francès i la província de Girona”. Els viatges, primera-
ment, els feien en autocars. “Desmuntàvem dues files de 
butaques i allà hi posàvem tots els instruments” expli-
ca Joli. Els músics ho feien tot. Carregar, muntar, tocar, 
desmuntar... En Lluís Plaja recorda que els seus primers 
viatges amb aquella orquestra van ser en autocar. Ell va 
entrar-hi el 1966, “però no va tardar gaire a canviar la 
cosa, ja que l’empresa dels autocars va dir que allò què 
fèiem no es podia fer i en Bofill i en Juanals van haver de 
comprar una furgoneta per portar els equips, mentre la 
resta de músics anàvem rodant amb els nostres cotxes.” 
La temporada començava amb els Carnavals i acabava de 
nou amb aquests. “Per la Quaresma no es ballava i, les set 
setmanes que durava, servien per assajar amb els músics 
nous” comenta Joli, que sobretot recorda que “passaven 
molta fred al vestíbul del Mercantil i el Fraternal de Pala-
frugell”. A part de les festes majors i les festes petites, els 
allargava la temporada les sales de festa.

“Els roncaires”
De tots els músics hi ha anècdotes per explicar, en Quim, 
entre d’altres, era conegut per ser roncador. En Joli recor-
da que sempre anava mort de son i quan feien la mitja 
part dels concerts, s’ajeia a terra i es posava a dormir a 
qualsevol lloc. Amb un somriure de galta a galta, explica 
que ell i en Bastons, que eren els més joves, un dia que 
estaven fent un concert en un envelat, quan a la mitja 
part, en Quim va jaure i ja roncava, “vam acostar-li un 
micro i va espantar a tothom que era allà, fins i tot ell 
es va despertar dels seus propis roncs!”. Riuen. En Plaja 
admet que en Quim sempre que dormien fora, li tocava 
anar a l’habitació amb en Juanals i en Morell, perquè els 
deien “els roncaires”. Quan no hi havia una fonda, els 
músics els distribuïen per les cases del poble. Un dia, “els 
roncaires” van dormir en una casa on van fer aixecar la 
gent d’un esglai. “Pensaven que passava alguna cosa i 
volien cridar el metge” explica en Lluís. “Imagina com 
eren, que aquells tres, si ja s’havien estirat al llit i havia 
quedat el llum encès, no s’aixecaven, podien dormir tota 
la nit amb el llum encès”.

En Quim feia de representant d’estanteries, però segons 
Joli també hi va haver un moment que va intentar vendre 
canyes de saxo i clarinet. Els va anomenar SAËN. Les sigles 
venien de “Sonen Amb El Nas” i la dièresi era per donar-li 
un toc internacional. Malgrat l’esforç, les canyes no teni-
en res a veure amb les de la casa Vandoren de París i, com 
que va adonar-se que guanyava més essent representant 
d’estanteries, ho va deixar. 

Un home de casa
“Aquell temps et podies estar fins a vint-i-un dies sense 
passar per casa i això a en Quim el matava” narra Lluís. 
I n’hi havia que, encara que fos per poc temps, llogaven 
un taxi i passaven quatre hores amb la dona. “Li dèiem 
el taxi de la llet” rebla Lluís. En joli somriu, “teníem un 
vocabulari propi”. I Lluís segueix amb l’anècdota del taxi, 
“teníem el temps just per portar la roba bruta, fer quatre 
moxaines a la dona i deixar la llet a casa”. 
N’hi havia que això d’estar fora ho portaven millor, però 
en Quim sempre tenia la febre d’anar a casa amb l’Àmpa-
ro.  Així que, tot i portar la música a la sang, el 1969, quan 
tenia 48 anys, va plegar de l’Orquestra. En Lluís admet 
que també va patir un desegany molt gran amb en Josep 
Morell. “En Quim va ajudar-lo a muntar l’Orquestra Cos-
ta Brava. En Josep era un home de caràcter, i els primers 
anys ho va fer molt bé de representant de l’Orquestra, 
però el dia que va decidir plegar, va marxar fent tan mal 
com bé havia fet”. En Quim va patir una terrible decep-
ció, ja que tot allò li va recordar el que ja havia viscut amb 
en Lluís Ferrer a l’Orquestra Internacional Maravella.
El negoci de les estanteries era compatible amb la músi-
ca, però cansat de voltar i dels disgustos, va decidir que-
dar-se a casa, amb els seus.  Com ambdós coincideixen, 
“era un home de casa”. 
Pau Ribas, nebot del músic, recorda que, encara dos anys 
després de plegar de la Costa Brava, el van venir a buscar 
els de la Principal de la Bisbal. “Era un bon músic, però ell 
no en va voler saber res més”.

Quim Ribas 
en un fulletó 
promocional 
de l’Orquestra 
Costa Brava.
Foto cedida 
per Lluís Plaja.
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Àlbum fotogràfic
1 2

3 4

5 6

1 a la 9. LA FESTA MAJOR DEL ROSER DE SERRA
La Festa Major del Roser va començar el dia 1 d’abril amb la 5a 
Trobada de Clàssics i va continuar l’1 de maig amb la tradicional 
passejada en bici. Va comptar amb prop de 70 persones de totes les 
edats. Després de la ruta de 14 km, al Casal hi havia un vermut per 
a tots els participants. 
El 4 de maig va tenir lloc la festa infantil que, un any més, va ser tot 
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un èxit. Un centenar de nens i nenes van participar dels jocs de cu-
canya, de la xocolatada i de l’espectacle amb el grup País de Xauxa.
La resta d’activitats van tenir lloc el 5 de maig. La tarda del diu-
menge va començar com cada any amb una audició de sardanes amb 
la cobla Foment del Montgrí. Però el principal acte i el més esperat 
de la Festa Major va ser el concert de l’Orquestra Maravella i el ball 
de fi de festa al qual van assistir-hi unes 700 persones.

10 i 11. NIT JOVE DE SERRA DE DARÓ
El 18 de maig es va celebrar la 3a Nit Jove amb Els Buhos i El último 
veneno, que va comptar amb un gran èxit de públic.
12 i 13. CELEBRACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE
El dia 10 de setembre es va organitzar un sopar popular i una 
cantada d’havaneres amb el grup La Taverna. Aquest any va ser tot 
un èxit i unes 120 persones van assistir al sopar de germanor.

7 8

9 10

1211
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14. DINAR DE GERMANOR A ELS ÀNGELS
El passat mes d’octubre una colla de veïns de Serra van celebrar un 
dinar de germanor a al santuari dels Àngels.
15 i 16. LA FESTA MAJOR DE SANT ISCLE
Aquest any el temps va acompanyar per poder dur a terme tots els 
actes programats pel dia de la festa. La cobla Els Rossinyolets va 
ser qui va acompanyar la celebració de la missa i després va tocar 
les sardanes.
17. QUINA ERÒTICA
Un any més la Quina Eròtica organitzada pel jovent de Serra va ser 
tot un èxit.
18 i 19. VETLLADA NADALENCA A SANT ISCLE
El dia 28 de desembre a la tarda, a l’església de Sant Iscle va tenir 
lloc una vetllada nadalenca amb la col·laboració de la coral Vista 
Alegre de Girona. Després vam berenar tots junts.
20 i 21. FESTA DE LA CANDELERA 
La Candelera és la festa petita de sant Iscle. Per aquesta ocasió es 
va celebrar una missa amb l’acompanyament musical de Les Veus de 
Parlavà i després hi va haver un aperitiu per a tots els assistents.

15 16

13 14

17

Àlbum fotogràfic
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M’han dit que ja fa molts anys que viu a Serra 
de Daró?
Sí, des que em vaig retirar, fa quinze anys, però la casa la 
tenim de dos anys abans. Podríem dir que sóc el típic català 
retirat a l’Empordà, que és la millor terra del món.

Però Serra no és el destí més habitual, la gent 
tendeix a anar cap a la costa?
Bé, jo ja ho vaig fer. Teníem un apartament a Calella i, du-
rant molt de temps vam anar-hi, però per estar-hi els caps 
de setmana i un mes, està bé, però per tot l’any... La costa 
és un bullici de gent a l’estiu, però a l’hivern no hi ha res, ni 
serveis, així que quan els fills es van fer grans, vam canviar. 
Buscàvem un lloc més tranquil i que tingués prou espai per a 
allotjar tota la família quan calgués. I aquí ho vam trobar tot.

Està content de l’elecció?
I tant! Aquest és un poblet petit però de molta activitat. 
Hi ha una indústria que fa maquinària agrícola, una que 
fa patè, ara s’està traslladant aquí can Bech... Nosaltres hi 
hem estat molt feliços. La meva dona va morir aquí fa cinc 
anys, i jo hi he fet bons amics, tot i que també alguns se 
m’estan morint... Hi havia en Xicu, que era un home molt 
interessant, amb molta personalitat, un bon dibuixant i un 
home amb molta cultura. Tinc coses fetes per ell com el re-
llotge de sol de la casa. I al costat també hi havia en Daniel 

Santaló, un home de pagès que tenia vaques i que va arri-
bar un moment que es va trobar malament i es va retirar. 
I com que tots dos estàvem retirats, m’ensenyava coses de 
l’hort, anàvem a collir espàrrecs, a caçar cargols...

És diferent la gent de pagès?
Sí, la gent d’aquí són més normals. La ciutat condiciona 
molt, té una tensió constant que, si hi neixes, t’hi acostu-
mes, però quan surts, ho veus.  En Daniel m’explicava que 
aquí la gent s’ajudava molt. Si el veí, per exemple, es posava 
malalt, el del costat li anava a munyir les vaques, encara 
que no se suportessin. Per mi, això és un valor molt gran.

En definitiva, que ha trobat el seu lloc?
Sí, ara tinc 80 anys i aquí m’hi trobo molt bé. Aquí, els amics 
m’han ensenyat coses molt senzilles, però que m’han om-
plert molt. A Barcelona visc en una comunitat de veïns de 
gent acomodada, que quasi no conec. No hi ha aquesta 
germanor, la gent no és tan solidària... Sempre penso que 
la persona que se sent realitzada no és tan egoista. Tenia 
un amic jesuïta, que sempre em deia:” és qüestió de donar 
a canvi de res”, que és el lema del rellotge de sol que va 
fer en Xicu.

Però parli’m una mica de vostè. Quan neix i a 
on?

Lluís Folguera, trobant redós a Serra de Daró

LLUíS FOLGUERA, nascut a barce-
lona el 1934, és un home de som-
riure plàcid, veu serena i conversa 
agradable que ha decidit retirar-se a 
l’Empordà, “la millor terra del món”. 
Després d’una intensa vida profes-
sional en el món farmacèutic i de 
l’anàlisi clínic, a Serra hi ha trobat 
la pau que cercava. Fa quinze anys 
que hi viu i no té cap intenció de tor-
nar. Hi ha fet bons amics i ha trobat 
valors que a la ciutat semblaven per-
duts. Amb hores per satisfer les se-
ves aficions, segurament sí que “és 
el típic català”, el d’una generació 
amb sobrada capacitat per absorvir, 
crear i inventar coses.

Lluís Folguera 
a casa seva 

amb  un mural 
de ceràmica 
dibuixat pel 

seu amic Xicu. 
S. Yxart
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Jo vaig néixer a Barcelona, davant de 
l’Estació de França el 1934. I me’n re-
cordo, i mira que era petit, del soroll 
dels bombardejos! L’estació de Fran-
ça era un dels objectius per sembrar 
terror. El meu pare era farmacèutic i 
tenia una farmàcia al Born, i la meva 
mare es cuidava de la casa. Érem tres 
germans.

On va estudiar?
Vaig estudiar al Col·legi de la Bona-
nova dels Hermanos de l’Escola Cris-
tiana fins que vaig acabar el batxiller. 
Llavors vaig anar cinc anys a l’Escola 
Industrial per fer enginyeria tècnica.

I com va acabar en el món dels 
laboratoris clínics?
Quan ja havia acabat la carrera d’en-
ginyeria i treballava a la indústria, el 
1962, va morir el meu pare i vaig de-
cidir continuar el negoci de la família. 
El germà mitjà havia marxat a viure al 
Canadà i em vaig trobar de responsa-
ble de la família. Havia de mantenir la 

meva mare i el meu germà petit, que 
tenia deu anys menys i estava cursant 
el batxiller. Llavors em vaig posar a 
estudiar farmàcia i la vaig acabar..

Déu n’hi do, era una carrera 
llarga...
Ui, llavors eren sis anys! Mentre es-
tava estudiant em vaig casar amb la 
Mercè Ylla, la dona amb la que des-
prés vaig tenir quatre fills. Però la 
carrera de farmàcia és molt bonica. El 
que no em va agradar era vendre pas-
tilles. I com que no m’agradava, vaig 
muntar un laboratori d’anàlisis clínics 
a la farmàcia. 

I així és com neix Laboratoris 
Folguera S.A.?
Bé, començo fent anàlisis de sucre, de 
colesterol i coses molt senzilles a dins 
de la Farmàcia. Però com que vaig es-
tar treballant quatre anys a l’Hospital 
Clínic i vaig fer un curs de Capacitació 
de Supervisors d’instal·lacions Radi-
oactives, podia posar unes instal-

lacions radioactives al laboratori. El 
tema de les anàlisis m’agradava molt i 
ja tenia molta feina, així que vaig de-
cidir agafar un local al carrer Aribau 
per muntar el que serien els Labora-
toris d’Anàlisis Clínics Folguera. Allà 
sí que hi vaig posar una instal·lació 
radioactiva.

I això que permetia?
Era una tècnica que permetia valo-
rar coses amb sang que fins aquell 
moment no s’havien pogut valorar. 
Hormones, vitamines i enzims... És a 
dir catalitzadors bioquímics que fins 
llavors no és podien valorar perquè 
es trobaven en unes concentracions 
tant petites, en mil millonèssimes de 
gram, que se sabia que existien, però 
que no es valoraven. A partir d’aquell 
moment es van passar de valorar 100 
coses en sang, a valorar-ne 1000 i, de 
més importants.

Llavors aquest tipus d’anàlisis 
eren importants?
Es podria dir que, gràcies a aquest ti-
pus d’anàlisis, la medicina ha millorat 
molt, ja que moltes vegades els labo-
ratoris gràcies a això poden fer diag-
nòstics definitius.

Em podria posar un exemple?
Mira, quan jo estava a l’Hospital Clínic 
fent la meva tesis doctoral, vaig ser el 
primer que va posar en marxa a Espa-
nya la valoració d’àcid fòlid. El profes-
sor Rodman, que era el catedràtic de 
medicina interna, per fer un diagnòs-
tic diferencial d’anèmies necessitava 
això. Va descobrir que hi havia unes 
anèmies que responien amb ferro, 
d’altres que responien amb vitamina 
B-12, però n’hi havia unes que no res-
ponien amb res, i era perquè faltava 
àcid fòlic. Quan se’ls donava àcid fòlic, 
recuperaven i, per tant, calia un siste-
ma per comprovar si n’hi havia o no. 

Lluís Folguera, 
davant de casa 
seva, on oneja 
l’estelada.  
S. Yxart

I, al costat, 
una imatge de 
record de la 
seva comunió.
Imatge cedida 
per Lluís 
Folguera.
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Em va enviar a Londres, al MiddleSex 
Hospital, perquè parlés amb un que 
estava proposat de Premi Nobel, que 
havia posat en marxa el mateix estudi 
a Anglaterra. A aquell home li pas-
sava el mateix que a mi. Em va pre-
sentar el seu equip i a l’endemà vaig 
visitar els fabricants d’uns compos-
tos radioactius, que em van explicar 
com feien els reactius...  Ara, a totes 
les embarassades els donen àcid fòlic 
com a tractament de cobertura. Nor-
malment no hi ha dèficits d’àcid fòlic, 
però quan n’hi ha, pots agafar una 
anèmia i morir-te en poc temps. 

També va treballar a la Clínica 
Quirón?
Sí. Vaig estar tres anys com a analista, 
però quan el 1995, els Grapo van se-
grestar en Publio Cordón, que era el 
fundador de la clínica, hi va haver una 
reorganització interna i jo vaig perdre 
el laboratori. Afortunadament tenia 
molta feina als meus laboratoris. Pre-
cisament per això vaig crear una soci-
etat a part. 

L’APA?
Analistes Professionals Associats, que 
ara té més de 100 espais d’extracció 

per tot Catalunya i fins a 1000 paci-
ents al dia. Hi ha laboratoris a totes 
les províncies. Jo estic retirat des del 
2004, però en formo part com a soci. 
Ho dirigeix una filla.

Tot i que està retirat, veig que 
no perd el temps...
Aquí hi ha moltes coses i moltes ho-
res... M’agrada la fotografia, estic a 
l’Associació d’Amics de la Fotografia 
de Torroella i també tinc molta afició 
a la lectura relacionada amb la his-
tòria local, amb les llegendes...Tam-
bé m’apassiona la filosofia i he estat 

L’antiga 
farmàcia 
familiar.

Foto cedida 
per Lluís 
Folguera.
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Mostra 
d’alguns 
invents que 
ha creat Lluís 
Folguera.

Aficionat a 
l’esport, des 
de ben petit, 
encara avui, 
fa excursions 
amb bicicleta.
Fotos cedides 
per Lluís 
Folguera.

varis anys anant a la Universitat de 
Girona als seminaris de filosofia d’en 
Terricabres, que ara reprendré. I, de 
tant en tant, també escric reflexions 
i coses que penso en un bloc (http://
llfj.org/Bloc/)

I esport? 
Sí, també hi sóc molt aficionat des de 
sempre. Ara faig sortides amb bicicle-
ta. Fa poc vaig fer la Ruta del Ter en 
tres dies. I de jove practicava l’aviació, 
que vaig haver de deixar quan em vaig 
casar. I llavors vaig començar amb la 
nàutica i el submarinisme. Podria dir 
que he recorregut tot el Mediterrani 
en veler i he visitat les profunditats de 
les illes Medes, del cap de Creus, de 
l’oceà Índic...

Està molt significat amb la situ-
ació política que viu el país. Ha 
entrat mai en política?
No hi he entrat mai, però en canvi 
sí que he sentit la necessitat de 
col·laborar sempre amb coses socials. 
Vaig estar 40 anys a la Fundació Joan 
XXIII i  ara m’he fet soci de l’ANC, 
perquè penso que tots hem de 

col·laborar d’una manera o altra en 
aquest procés.

Com veu tot això de la indepen-
dència?
Crec que els temps van cap aquí, cos-
ta molt i voldria que anés més ràpid, 
però si anem fent passos cap a la de-
mocràcia, ja estem en el camí correc-
te. La democràcia és la forma correc-
ta de viure i s’ha de lluitar per tenir 
una veritable democràcia. La consti-
tució està caducada. La vam signar 
per sortir d’una dictadura i per tant, 
no és una llei justa. En aquell mo-
ment s’hagués firmat qualsevol cosa, 
i l’estat de les autonomies i del “café 
para todos” ha fracassat. Jo sempre 
dic que Espanya és com un familiar 
que se’t fica dins de casa i comen-
ça a dir-te com has de fer les coses. 
Catalunya ha de ser una Catalunya 
que pugui estar al costat d’Espanya, 
parlant de tu a tu. Sense aquests pri-
vilegis quixotescs. 

M’han dit que també inventa 
coses.
Sí, moltes, em distreu. Vine...

En Lluís m’ensenya alguns dels in-
vents. Un conector elèctric que ha 
patentat amb una connexió forta i 
més ben aïllada que els que es tro-
ben al mercat ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=xqjsos_7LeU), una 
plataforma per poder penjar l’equi-
patge a la roda del darrera de la 
bicicleta, un tub transvasador  per 
passar, per exemple, gasoil d’un lloc 
a l’altre quan vas en barca i no ha-
ver d’empassar-te res, un àbac amb 
sistema binari i decimal per poder 
fer els comptes que vulguis... In-
vents pràctics que omplen els espais 
d’una casa que és plena de detalls 
que parlen d’ell. 
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Engegar una idea 
Josep explica que, després d’algunes 
discussions amb els francesos, que es-
tan més acostumats a situar-se en po-
lígons industrials propers a les grans 
ciutats, “vam apostar per ubicar-nos 
en una nau que teníem a la carretera 
de Parlavà, una carretera de pas que 
és molt freqüentada a l’estiu, i que a 
15 km a la rodona agafa Torroella, 
La Bisbal i d’altres poblacions que 
en total sumen un nucli de població 
de 70.000 habitants, que creiem que 
no és poca cosa”. Amb aquesta deci-
sió també valoraven que la principal 
competència quedava bastant allu-
nyada, ja que era a Girona o a Figue-
res, i amb un nivell d’especialització 
de producte diferent.   
Amb el seu naixement, AGRIJARDI 
vol proporcionar al sector una oferta 
global de productes agraris, de jar-
dineria, bricolatge, i consumibles pel 
bestiar de companyia, on s’hi sentin 
còmodes i ben tractats tant el parti

En Josep és el fill del conegut empresari de la localitat, Pere Ribas. El grup 
familiar es dedica des dels anys 60 a fabricar eines per la maquinària agrí-
cola, horticultura i jardineria en general, tant pel mercat nacional com per a 
l’exportació. Fruit del seu coneixement del sector, i donat que en èpoques de 
crisi i estancament és quan cal apostar per noves idees, en Josep decideix 
treure el seu esperit emprenedor i madurar un projecte que el seu pare ja feia 
molt de temps que tenia al cap. “Volia posar en funcionament un autoservei 
especialitzat, dirigit tant al públic en general com a la pagesia, jardiners i 
professionals del sector que puguessin trobar en un mateix espai tots aquells 
articles que fins ara calia anar a buscar a diferents botigues especialitzades, 
normalment dins de la ciutat i amb problemes d’aparcament.”
Aquests tipus d’autoserveis, a França, ja fa temps que estan implantats i fun-
cionant a ple rendiment. En Josep va decidir inspirar-se en el model del Grup 
Pole Vert, propietat de Mr. Caminel i família, amb qui el seu pare manté molt 
bona amistat, i va engegar un procés de col·laboració amb ells per introduir el 
model al nostre país. 
El passat dia 26 de febrer, amb la inauguració de l’establiment de Serra de 
Daró, es va donar el primer pas, ja que no descarten futures expansions, si el 
model compleix les expectatives previstes.

Agrijardí, la nova botiga de Serra de Daró

EN JOSEP RIbAS 
I LA IMMA TORRAS 
són els impulsors de la botiga 
AGRIJARDí, inaugurada a Serra 
de Daró el passat 26 de febrer. 

En Josep i 
la Imma a 
l’interior 

de la botiga 
Agrijardí.

S.Yxart
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cular com el pagès o el professional. 
En Josep insisteix, “nosaltres ens di-
rigim al client final, però també amb 
l’històric que tenim de Ribas, al pro-
fessional i als pagesos”. I, en un futur 
proper, Agrijardí voldria convertir-se 
en un referent dins del sector, i no so-
lament a nivell local.  Destaquen que, 
entre els seus valors s’hi troba una 
elevada vocació de servei, i una con-
tinua investigació dirigida a copsar 
les necessitats de la seva clientela per 
posar al seu abast tots aquells produc-
tes que pugui necessitar, buscant, de 
mica en mica, el millor preu. “El fet 
de proveir-nos a l’engròs amb Pole 
Vert, ens ha de permetre obtenir uns 
preus molt competitius que, a la llar-
ga, juntament amb la nostra vocació 
de servei, han de ser una bona font 
de captació de clients.”

Donar-se a conèixer
Per fer venir al client ara estan treba-
llant en la publicitat. A banda de pre-
parar una pàgina web dinàmica, que 
permetrà conèixer la botiga i els preus 
de tots els productes sense desplaçar-
se mitjançant el Google Tour Virtual, 
també faran bustiatge de catàlegs i 
organitzaran jornades formatives gra-
tuïtes. A través d’aquestes jornades 
tocaran temes d’interès per als clients, 
com per exemple, “Com aplicar cor-
rectament els fitosanitaris?”. Un quí-
mic fitosanitari explicarà com aplicar 
el tractament per matar herbes, com 
diagnosticar el morrut de la palmera, 
com tractar els fongs de la gespa, com 
ensulfatar si la fulla és gruixuda o si és 
prima... La intenció és fer quatre o cinc 
jornades l’any per “donar una mica de 
vidilla a la botiga”. De moment ja te-
nen previstes una per a l’abril, una per 
a l’estiu i una per a la tardor. I després 
les ponències es penjaran al web que, 
com indica Josep, serà un eix actiu de 

la botiga. Allà s’hi podran trobar les 
ofertes, els catàlegs amb els preus ac-
tualitzats per temporades... En Josep 
vol que el client pugui comparar amb 
la competència i decidir on anar. “ 
S’ha de fer canviar la gent pel servei, 
per la gamma de producte, pel preu, 
per la comoditat en l’aparcament... 
Una sèrie de conceptes que nosaltres 
tenim clar que volem que defineixin 
la nostra empresa.”
Agrijardí, tal com explica Josep, és 
pionera a l’estat. La varietat  i com-
binació de productes especialitzats en 
aquest sector fan que dins dels 1000 
m2 de botiga s’hi pugui trobar des de 
maquinària agrícola petita, consumi-
bles per a animals domèstics, pintura, 
eines, cistelleria, fins a calçat i roba es-
pecialitzada. Uns poductes que podeu 
conèixer visitant la botiga o bé, a tra-
vés del recorregut virtual que oferirà 
properament la seva web: 
www.agrijardi.com

Hi ha varietat 
de productes 
del món 
agrícola, del 
bricolatge, 
del jardí i 
del bestiar 
domèstic. 
S.Yxart
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Opinió

El proppassat setembre, el gallec Anxo Ferreiro Currás publicava “Consejos de 
guerra contra el clero vasco. La Iglesia vasca vencida”. Inxorta 1937.” L’agost del 
2009 havia començat a partir de l’Arxiu Militar del Ferrol on s’hi guarda tota la 
informació dels Consells de Guerra dels capellans bascos, un llarg i minuciós re-
corregut que aporta noms i cognoms i tot un allau de dades, d’acusacions, de 
condemnes i de sofriment... (S’informà també a l’Arxiu IRARGI d’Euskadi i del Mi-
nisteri d’Afers Estrangers i Cooperació de Madrid.) Són planes i planes que destil·
len una fòbia indescriptible contra tot el que fa ferum de basquisme i mostren 
una ferma voluntat d’extermini i d’espanyolització per part dels vencedors de la 
guerra civil. No podien acceptar  de cap de les maneres que l’Església hagués se-
guit activa, celebrant el culte i oferint els seus serveis religiosos a les mateixes 
trinxeres i als hospitals sota el govern estatutari del PNB col·ligat amb el Front 
Popular que presidia el lendakari José Antonio Aguirre que s’havien compromès 
a mantenir-se fidels al règim republicà. “En nom del poble basc.... de la justícia i 
del dret, en nom de la consciència cristiana de tants compatriotes meus, apel·lo 
al Pare de la Cristiandat perquè es trenqui el silenci de la jerarquia eclesiàstica 
espanyola davant l’assassinat de capellans guipuscoans i que aquesta guerra no 
és religiosa sinó econòmica i social” (Aguirre a ràdio Euskadi-22-12/ 1936) . Hi 
havia una Església basca que en defensar la legitimitat de la República defensava 
la justícia social contra els privilegis i els abusos d’un capitalisme brutal i defen-
sava el nacionalisme, tot i que no tots eren nacionalistes, recolzava l’Estatut, la 
cultura i la llengua basca i la democràcia en contra dels  colpistes i desmuntava 
els arguments del franquista Card. Gomà, afirma Anxo Ferreiro. El bisbe Mateo 
Mújika del País Basc, juntament amb el Card. Vidal i Barraquer de Tarragona, el 
card. Segura, Torres Rivas de Menorca, Irastorza dimissionari d’Oriola,  el bisbe 
Guitart de la Seu d’Urgell, es negaren a firmar la Carta col·lectiva que avalava la 
“Cruzada nacional”. “Nosaltres sacerdots bascos, hem estat al costat del poble 
en els moments més tràgics de la seva vida, els dies de la guerra i els de l’exili, les 
nostres mans no han portat mai armes per matar... El cos de capellans ha portat a 
les trinxeres l’esperit cristià i als hospitals el consol de la fe”  es llegeix  a la revista 
Anayak nº 1, pàg 2. citat per Anxo. Ni Mújika, que sempre defensà l’honorabilitat 
dels seus capellans ni Vidal i Barraquer que s’hagueren d’exiliar no pogueren tor-
nar mai més als seus bisbats perquè ho impedí Franco que els considerava massa 
lliures i contraris al Règim nascut del 18 de juliol (“desafectos y rojo-separatistas”).

“Hi hagué uns Consells de Guerra diu 
Anxo que dictaven sentències sem-
blants al temps de la Inquisició i que 
administraven una justícia curiosa, 
partidista, venjativa, eficaç per com-
pletar el terror dels vencedors sobre 
els vençuts”. Reclamaven informes 
dels nous alcaldes franquistes, dels fa-
langistes, dels requetès, de la guàrdia 
civil, i d’una part de la mateixa Església 
còmplice o almenys dòcil als sollevats.   
Hagueren d’afrontar uns Consells de 
Guerra sumaríssims, unes presons in-
fames amb fred i gana, vexacions in-
comptables: els feien cantar el Cara al 
Sol dues vegades al dia amb el braç 
alçat, els prohibiren dir missa, etc. Els 
repartiren per les presons de Dueso, 
Nanclares de Oca, Dueñas, Carmona, 
a Sevilla, on van conviure en bona 
harmonia amb el dirigent socialista 
Julián Besteiro, assumiren condem-
nes de mort, cadenes perpètues, con-
demnes, de 20 anys, de 16, de 12, de 
10... Seguint instruccions del mateix 
Franco més de 800 capellans i reli-
giosos  foren exiliats, una part dins 
Espanya, i els altres a França, Portu-
gal, Anglaterra, Luxemburg, Suïssa, 
Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Argentina, 
Cuba, Nicaragua, Veneçuela, Colòm-
bia, Xile, Uruguai, Perú, Sto Domingo, 
Panamà. EUA., Bolívia, Mèxic, Puerto 
Rico, Guatemala, Marroc, Filipines... 

L’oprobi d’una història silenciada

Els capellans bascs empresonats i les cordes que 
els lligaven per afussellar-los.
Imatges extretes de la portada del llibre del 
gallec Anxo Ferreiro Currás.
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Calia destruir l’Església basca democràtica, fidel al seu po-
ble, d’arrel popular i obrera, profundament evangèlica, 
castigant els seus capellans i el seu bisbe. I tot i que sacrí-
legament invocaren Déu, ho feren per conveniències polí-
tiques i per interessos econòmics egoistes dels poderosos i 
dels sectors culturalment més intransigents. Hi ha dues da-
des molt significatives diu l’Anxo:” D’una banda que molts 
acusats ho foren per haver fet catecisme, haver predicat, 
cantat i o escrit  en euskera. Ho feien obeint el dictat de 
Les Sinodals del 1885 del Bisbe d’origen castellà Mariano 
Miguel Gómez que adonant-se que molta gent no conei-
xia altre llengua que el basc per això ho disposà. I de l’al-
tra, que hi havia molts organistes amb fortes condemnes. I 
això devia ser, diu l’Anxo Ferreiro, perquè la música és com 
l’ànima del poble i té un valor afegit a Euskadi, i l’Església 
havia sabut connectat amb el sentiment del poble”.
Foren 17 els capellans bascos executats entre el 1936 i el 
37: Antonio Bombín Hortelano, franciscà, Martín Lecuona 
Echabeguren, Gervasio Albizu Bidaur, José Adarraga Lar-
buru, José Ariztimuño Olaso, Alejandro Mendicute Licea-
ga,, José Joaquín Arin Oyarzabal, Leonardo Guridi Arra-
zola, José Marquiegui Olazábal, P. José Otano Míguelez, 
del Cor de Maria, José Sagarna Uriarte, Celestino Onaindia 
Zuloaga, José Ignacio Peñagaricano Solazábal, Jorge Itur-
ricastillo Aranzábal, León Urtiaga Elezburu, carmelita, Ela-
dio Celaya Zalduendo i Santiago Lucus Aramendia. Eren 
rectors de parròquies, vicaris, organistes, professors del 
Seminari... L’Església Basca i el seu Seminari tenien a més 
un gran prestigi intel·lectual arreu i amb eclesiàstics molt 
desperts, atents a les Noves Encícliques socials i compro-
mesos amb els moviments obrers. No portaren mai armes, 
els capellans de gudaris portaven una petita maleta, que 
sovint feien servir d’altar, amb els Sants Olis per extremun-
ciar i un calze per fer la missa, ni van actuar ni van incitar 
mai a la violència. Tot i que hi havia algun jutge militar 
amb desig de molta més sang, Franco es veié obligat a atu-
rar-ho per la forta pressió de les campanyes internacionals 
que hi hagué. 
Aquest número de morts augmenta si hi afegim altres ca-
pellans i religiosos fins a 12 que foren executats en altres 
indrets d’Espanya perquè s’havien manifestat fidels a la 
República: José Pascual Duaso, a Osca, Francisco Jaime Can-
tín a Terol, Pedro Julve Hernádez, a Saragossa, Emiliano 
Maria de Revilla a Burgos,, Bernardo Blanco Gaztambide, a 
Astorga, Matías Usero Torrente al Ferrol, Andrés Ares Díaz 
a Corunya,Mauricio Santaliestra Palacín a Avilés, Alfredo 
Santirso Alvarez, a Gijon, Jeroni Alomar Poquet a Ma-

Rossend Darnés Rector de Serra de Daró i Sant Iscle

llorca, Diego Jaén Botella a Melilla, Pablo Sarroca Tomàs 
a Madrid... I no podem oblidar que el dissabte de Passió 
del 1938 fou afusellat a Burgos el diputat Manel Carrasco i 
Formiguera d’UDC, que havia hagut de fugir de Barcelona 
per mor dels faistes, creient de missa diària, defensor de 
l’Església i dels jesuïtes a les Corts de Madrid, catalanista i 
fidel a la República.
Aquests i molts altres foren víctimes d’una guerra fratrici-
da, acusats incomprensiblement de sediciosos pels colpis-
tes, acusats d’ajudar a la rebel·lió, quan ells s’havien man-
tingut fidels al govern que el poble s’havia donat en unes 
eleccions democràtiques.
A Vitòria, ja era hora, l’onze de juliol de  l’any 2009, els 
bisbes de Bilbao, Donosti i  Vitòria juntament amb 200 ca-
pellans bascos i una gran gernació de fidels van celebrar 
un funeral conjunt en memòria d’aquests capellans i de to-
tes les víctimes acompanyada d’una ressenya en el Butlletí 
Oficial de cadascuna de les diòcesis i de la inscripció en els 
registres parroquials de cadascun d’ells. Afirmaren “voler 
servir a la veritat, demanar perdó i convidar a perdonar ja 
que no ho havien fet en el passat. Volien recordar-los i ho-
menatjar-los després d’un llarg, penós i injust silenci i oblit 
social i eclesial.” A hores d’ara ni la Conferència Episcopal 
ni l’Estat han fet cap gest de penediment ni de reconeixe-
ment cap aquestes víctimes. Segueix el silenci còmplice i 
vergonyant dels successors i dels defensors d’una Espanya 
centralista i uniformadora i d’una Església massa poc evan-
gèlica, lligada al poder i allunyada del poble i dels pobres. 
Així no es serveix ni a la veritat ni a la justícia ni tampoc 
a la  pau ni a la reconciliació i molt menys a l’evangeli i al 
missatge del Parenostre. Així no es pot construir un Estat 
on les seves diverses nacions hi puguin viure amb comodi-
tat, sense cap mena de violència ni renúncies no desitjades.

Les ulleres 
trobades a la 
fosa d’Oiatzun 
que perta-
nyien a Jorge 
Iturricastillo.
Imatge 
extreta del 
llibre d’Anxo 
Ferreiro .
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És l’hora de dinar, la família s’asseu a taula i la mare ser-
veix els plats.
- Una altra vegada arròs? - es queixa la Cristina a qui no 
li agrada gens.
- S’ha de menjar de tot! - respon la mare. La Cristina, en-
fadada, agafa una cullerada d’arròs i se la posa a la boca. 
L’Albert, el seu germà, menja amb molt d’entusiasme, a 
ell li agrada molt l’arròs i troba que avui és deliciós.
Aquesta tarda han anat a casa dels avis, per berenar 
l’àvia els hi dóna magdalenes acabades de fer. A la Cristi-
na sí que li agraden les magdalenes i aquesta vegada no 
rondina. L’Albert sap que l’àvia cuina molt bé, per això 
li demana que li ensenyi a preparar algunes postres per 
sorprendre els pares. L’àvia i l’Albert preparen tots els in-
gredients per preparar unes trufes de xocolata i es posen 
a fer de pastissers. L’Albert està molt atent a tot el que 
l’àvia li explica. Ho vol aprendre bé, per poder-les fer ell 
sol a casa. La Cristina, prefereix agafar un llibre i posar-se 
a llegir.
A l’hora de sopar, l’àvia ha fet sopa i la serveix als bols de 
l’Albert i la Cristina. Com sempre la Cristina ja rondina.
- Hi ha pèsols... No m’agraden els pèsols!
- Cristina, no són pèsols, que no ho veus que són marcians 
rodanxons i de color verd? - diu l’avi.
La Cristina no s’ho acaba de creure, que s’ha tornat boig 
el seu avi? A la seva sopa, no hi ha marcians, hi ha pèsols!
- Mira Cristina, els marcians et tenen por.- diu l’Albert 
arraconant tots els pèsols a prop seu.
- Doncs jo - diu l’àvia - ja m’he cruspit tots els marcians 
que havien aterrat a la meva sopa.- i ensenya el bol, on 
no hi queda ni un pèsol.
La Cristina comença a trobar el joc divertit. Es posa una 

cullerada de sopa i pèsols a la boca i diu:
- Pobres marcians, han fet malament d’aterrar al meu bol, 
jo me’ls cruspiré a tots! - i es va menjant tots els pèsols 
que li queden. La Cristina ja no els troba tant dolents.
A la nit, l’Albert somia que és un gran cuiner. Que té un 
gran restaurant i que sempre està ple de gent. Fins i tot 
hi va la Cristina i sembla que tots els plats que tasta li 
agraden, que estrany!
Al matí, esmorzen una torrada amb oli i sal.
- Mira Cristina, està nevant!- diu l’Albert mentre tira la 
sal a la torrada.
- A la meva torrada ara hi plou!- continua la Cristina ama-
nint amb oli la seva torrada.
Ara la Cristina troba que menjar és més divertit. A l’Al-
bert sense voler li cau un trosset de torrada dins del got. 
La Cristina riu i diu: - Sort que sap nedar, sinó s’hagués 
ofegat!
Els pares arriben a mig matí i es queden a dinar. La Cris-
tina els explica que a la sopa del dia abans hi havia mar-
cians i que avui a la torrada ha plogut. Els pares no l’aca-
ben d’entendre, els explica unes coses molt estanyes!
L’àvia com sempre ha preparat un dinar per llepar-se els 
dits. I per postres, tasten aquelles trufes que van fer l’Al-
bert i l’àvia ahir a la tarda.
- A la torrada del matí de l’Albert ha nevat tant que hem 
pogut fer boles de neu, qui les vol tastar? - diu l’àvia rient 
i tot posant una plata plena de trufes sobre la taula.
- Ostres àvia! -diu la Cristina - són boles de neu de color 
marró! - i tots es posen a riure.
Ara, la Cristina ja no rondina per cap mena de menjar 
que se li posi al plat. Sempre s’imagina que són altres 
coses i s’ho menja tota divertida.

Opinió
Menjar fins i tot pot ser divertit Ona Vilà i Colomer  (12 anys)

TRUFES DE XOCOLATA
Ingredients:
150 g de melindros tous
100 g de xocolata en pols
100 g de mantega
Sucre glaç

Preparació: Engrunem els menlindros fins que no quedi cap tros gros, hi 
afegim la xocolata en pols i ho barregem bé fins que quedi homogeni. 
Un cop estigui barrejat hi afegim la mantega i ho anem treballant fins a 
obtenir una massa homogènia i manejable que ens permeti fer les boletes. 
Un cop tenim les boletes fetes les podem arrebossar amb sucre glaç o bé 
amb xocolata en pols. Les anem posant en motlles de paper i una estona a 
la nevera. És millor servir-les ben fredes.

BROQUETES DE FRUITA
Ingredients:
Fruites variades
Broquetes de fusta

Preparació: Escollim les fruites que hi volem posar (maduixes, mandari-
na, plàtan, poma, kiwi, meló...). És millor fer-les amb fruita del temps. Un 
cop triades les fruites cal netejar-les bé, pelar les que necessiten ser pe-
lades i tallar-les a trossos no massa grans. Quan tenim les fruites a punt, 
agafem les broquetes i anem enfilant el trossos de fruita, els podem anar 
combinant per colors, textures, etc. Un cop enfilada tota la fruita posarem 
les broquetes a la nevera, és millor servir-les fredes.
També podem desfer una mica de xocolata (de cobertura) i abans de po-
sar-les a la nevera tirar-n’hi una mica per sobre de les broquetes. Aques-
tes són per als més llaminers!
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Miquel Cruset Col·laborador RevistaMeteorologia
COMPARATIVA DE LITRES. Aquesta gràfica mostra la pluja mitjana dels darrers vint-i-quatre anys 
i fa una comparativa amb els litres caiguts el 2013.

PRECIPITACIONS CAIGUDES (ANY 2012) 
Any poc plujós amb 565 Lm² 
(110 litres per sota de la mitjana)

Any normal amb precipitacions semblants a la mitjana dels 

últims 24 anys, amb la mala notícia per a la pagesia de la intensa 

pedregada del 19 de juliol, que va deixar imatges com aquestes.

DADES DE L’ANy 1990 FINS AL 2013
El 2013 va ser un any similar a la mitjana dels 
darrers 24 anys

Aquesta gràfica mostra els litres caiguts l’any menys i més plujós 

dels darrers vint-i-quatre anys i els compara amb l’any 2013 i la 

mitjana dels darrers vint-i-quatre anys.

El tamany de 
les pedres de 
la pedregada 
del juliol.

A Serra va 
afectar poc. 
La imatge és 
de Verges. 
M.Cruset
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EL RACÓ DEL SUDOKU DESCOBREIX LA FIGURA MISTERIOSA

SOLUCIÓ

Passatemps
NIVELL DE DIFICULTAT: NORMAL

NIVELL DE DIFICULTAT: DIFÍCIL

UNEIX ELS PUNTS
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POLLASTRE ESTOFAT

INGREDIENTS:
1 pollastre de pagès o de 2 quilos
1 quilo i 1/2 de patates
3 fulles de llaurer
1 ceba
1 cullerada sopera de tomata
1 cabeça d’alls
1 got de vi ranci
1 presa de xocolata
aigua
oli i sal
pebre

PREPARACIÓ:
Posem en una cassola l’oli, la cabeça d’alls, la presa de xocolata, la ceba triturada 
i el pollastre trossejat perquè vagin fent. 
Quan la ceba estigui daurada, hi afegim la cullerada de tomata i, a continuació, el 
got de vi ranci. Quan faci xup-xup, ho cobrim amb aigua per tal que el pollastre 
s’estovi. Ho deixem fins que estigui a punt de reduir. Llavors, hi posem les 
patates, que es faran al gust del consumidor. Tallades a daus, les podem passar 
primer per la paella o posar-les directament a la cassola quan ja quasi estigui el 
pollastre, que sinó s’estovarien massa. 
Finalment, salem i hi posem un pòlsim de pebre perquè doni un toc d’aroma.

PASTÍS D’ANIVERSARI

INGREDIENTS:
Pa de pessic
Confitura al gust 
(de maduixa, prèssec o albercoc)
sucre granat
nata muntada
avellanes
crema pastissera o crema cata-
lana espessa*
canyella

PREPARACIÓ:
Agafem el pa de pessic i el dividim en tres pisos. 
El de sota el cobrim amb la melmelada de maduixa. 
El següent bloc de pa de pessic l’untarem amb 
una mena de crocanti fet amb la nata muntada i 
les avellanes picades (és important que reservem 
una mica de nata muntada sense crocanti per a la 
decoració del pastís). Finalment posarem la darrera 
capa de pa de pessic que cobrirem amb una crema 
catalana ben espessa. A sobre d’aquesta hi afegim 
la pols de la canyella i el sucre i el cremem. 
Un cop tenim  la crema de sobre cremada i freda, 
amb una màniga pastissera fem unes boles de nata 
muntada de decoració. Al lateral del pastís hi posem 
el crocanti sobrant.
El pastís es pot servir en fred unes hores després o 
congelar.

Es fa bullir 400 g de llet amb la pela de llimona i 
les cullerades de sucre.
Els 100 g restants de llet es barregen en un pot 
amb els rovells d’ou, la maizena i es passa tot 
pel tourmix. 
Quan bull la llet que tenim al foc, la retirem i hi 
afegim la barreja que hem preparat amb la resta 
d’ingredients i ho remenem. A continuació, ho 
tornem a posar al foc fins que torna a bullir. 
Ho deixem refredar escampant-ho sobre una 
safata i ja la tenim llesta per a cobrir el pastís.

*Per a la crema pastissera:
40 g de maizena
1/2 litre de llet
3 cullerades soperes de sucre
1 pela de llimona
6 rovells d’ou

Martí Casadellà Col·laborador RevistaGastronomia
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De lʼ1 al 24 de maig SERRA DE DARÓ

Col·labora:

10.30h
Partit de Futbol Sala de la Festa Major

17.00h
Farcell de Jocs Tradicionals i Animació Infantil amb FEFE&COMPANYIA

12.00h
Ofici Solemne i concert amb la coral Vergelitana

16.30h
Audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove

18.30h
Especial Concert per Serra de Daró i Ball amb l’Orquestra Internacional Maravella

24h Festa Jove
Radiohits + Orquestra Di-versiones

9.30h
Trobada al Casal i passejada amb bicicleta pels voltants de Serra i St. Iscle

1 de maig

3 de maig

4 de maig

24 de maig


