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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!

Editorial

Conèixer la nostra història ens 
ajuda a recuperar el patrimoni 
local i situar-lo en el lloc que li 
correspon. Tots sabem l’esforç 
que va representar pels nostres 
avantpassats la construcció de 
l’església, la rectoria i, algunes 
dècades més tard, el Casal de 
Serra. La història ens remet a un 
tarannà perseverant com a poble 
que ens distingeix i ens anima a 
seguir endavant per a convertir la 
rectoria en un espai emblemàtic. 
L’edifici, connectat al casal, pot 
esdevenir el centre neuràlgic del 
municipi. 
Si l’any passat vam inaugurar amb 
èxit el nou consultori mèdic de la 

planta baixa, enguany esperem 
inaugurar amb el mateix ressò la 
1a planta, que juntament amb 
la segona, a la que s’actuarà el 
2018, seran el casal d’atenció per 
a la gent gran. La nostra voluntat 
és poder atendre algunes de les 
necessitats bàsiques d’aquest 
segment de població del municipi. 
També ens fa especial il·lusió 
poder desgranar-vos, un cop més, 
petits detalls de la nostra història. 
Anys enrere, la fortuna va fer que 
recuperéssim una làpida funerària 
que havia sortit a la llum als anys 
70. Avui, mitjançant el treball de 
recerca d’uns historiadors que 
han volgut col·laborar amb la 

revista, hem pogut situar qui era el 
matrimoni d’alt llinatge a qui feia 
referència aquesta pedra.
Al mateix temps hem conegut 
l’autor de l’acurada documentació 
sobre el famós rector Llorenç 
Garganta, que des del segle XVIII 
ens parla de les seves xacres.
I no ens hem oblidat de fer un 
repàs del viscut aquest any per tal 
de seguir convertint l’Avanç en la 
nostra particular anotació de la 
història del municipi. Sense més 
dilació, que tingueu molt bona 
festa major!

La història del nostre present
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Informació municipal
Les famílies de més de quatre membres poden accedir a una bonificació del cànon de l’aigua

L’Agència Catalana de l’aigua 
disposa de bonificacions sobre 
el cànon de l’aigua en els usos 
domèstics que poden suposar un 
estalvi d’aquest impost dins la 
factura de l’aigua. L’ampliació 

dels trams del cànon de l’aigua es 
poden demanar si es compleixen els 
requisits. En aquest cas, es tractaria 
d’aquelles unitats de convivència 
que tinguin 4 membres o més o els 
habitatges on hi conviuen persones 

amb un grau de discapacitat 
superior al 75%, que als efectes 
de l’ampliació computarien com a 
dues persones. 
Sol·licitud per internet
La sol·licitud es pot fer per internet, 
accedint a la web de l’ACA i clicant 
a l’apartat de Cànon i altres tributs. 
Allà hi trobareu l’apartat de Cànon 
de l’aigua. Un cop s’accedeix a dins, 
en el marge dret de la pantalla hi 
apareix una finestreta que posa: 
“Tràmits de les bonificacions del 
cànon de l’aigua”. S’hauria de 
prémer on posa “Ampliació dels 
trams del cànon de l’aigua. I un 
cop a dins, ja es pot fer la gestió 
per internet, per correu postal o 
presencialment.

L’impost del cànon de l’aigua
El cànon de l’aigua és un impost 
sobre el consum d’aigua que es 
calcula per trams; disposa de tipus 
progressius de manera que quanta 
més aigua consumim més cara la 
paguem. L’ampliació dels trams 
del cànon de l’aigua permet afegir 
al primer tram 3m³ mensuals 
per persona als límits de consum 
d’aigua establerts pel 1er tram, 
2m³ mensuals per persona pel 2n 
tram i 1 m³ per persona al mes en 
el cas del 3er tram.

>>
Imatge de com 

s’hauria de
sol·licitar la 

bonificació per 
internet.
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Dades facilitades per l’Ajuntament

L’Ajuntament sol·licita una subvenció per la 2a fase de rehabilitació de la rectoria

El consistori vol dur a terme la 2a 
fase de rehabilitació de l’antiga 
rectoria. El pressupost d’execució 
d’aquesta actuació és de 99.847,78€ 
i consisteix a crear un centre amb 

serveis socioculturals per a gent 
gran. Per a realitzar aquesta fase, 
la Diputació de Girona ha concedit 
a l’Ajuntament una subvenció de 
35.000€ i una altra de 25.000€. 

Segons el calendari previst, el mes 
de novembre la rehabilitació hauria 
d’estar enllestida.

Trobada de 
Clàssics del 
2015.
Foto d’arxiu: 
J.Molinas

>>

Obert el període de pagament en voluntària de l’impost de circulació  

De l’1 d’abril fins al 31 de maig 
l’Ajuntament obre el període 
de pagament en voluntària de 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) del municipi. 
Recordeu que, des de l’any 
passat, aquest impost que grava 
la titularitat dels vehicles aptes 
per circular per les vies públiques 
es recapta des del Consell 
Comarcal del Baix Empordà. En 
cas de no tenir domiciliat aquest 
pagament, caldrà fer efectiu 

els rebuts a qualsevol oficina 
de La Caixa, Banc de Sabadell, 
Catalunya Caixa o Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria presentant el 
tríptic que prèviament se’ls haurà 
tramès, o bé als Caixers automàtics 
de Servicaixa, o per internet a la 
pàgina www.baixemporda.cat.
Un cop finalitza el període de 
pagament en voluntària, el deute 
és exigit en via executiva, amb el 
recàrrec i els interessos de demora 
corresponents.

Detall del 
plànol de la 
rehabilitació 
a realitzar 
a la 1a 
planta de 
la rectoria. 
Foto: S.Yxart

>>
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Informació municipal
El Departament de Territori i Sostenibilitat anuncia una inversió progressiva de 20 milions 
d’euros en els propers 4 anys a les carreteres del Baix Ter 

La Generalitat atén la reivindicació 
del territori i elabora un pla de 
millora per a les carreteres del 
Baix Ter. El conseller de Territori 
i Sostenibilitat va anunciar que, a 
partir del 2017, es destinarà una 
partida de 20 milions d’euros 
per desenvolupar, de manera 
progressiva, les millores tan 

reclamades històricament. Les 
actuacions abasten les carreteres 
GI-642, entre la  Pera i Torroella; 
la GI-633 i GI-634 entre Medinyà i 
Verges, i la connexió de la C-31 i la 
GI-632 (carretera de l’Escala), que 
amb una inversió valorada amb 
uns 700.000 euros seria la primera 
d’executar. 

Tot i deixar clar que es d’una 
operació “molt necessària”, 
també va recordar que les obres 
estan vinculades a l’aprovació dels 
pressupostos. 
Aquest any també es realitzaran 
mesures de seguretat viària a 
les travesses urbanes. Es compta 
invertir 500.000€ en millores 
semafòriques, itineraris de 
vianants i senyalització de les 
travesseres de Colomers, Jafre, 
Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, 
Rupià, Parlavà i Serra de Daró, 
d’acord amb els municipis. 
L’Ajuntament de Serra va demanar 
al conseller que s’acabessin les 
voreres del nucli urbà que es 
troben a la carretera de Torroella 
a Parlavà. 

El passat 18 de desembre, una 
vuitantena de persones van 
participar un cop més de l’activitat 
que van promoure els ajuntaments 
de Gualta, Fontanilles i Serra de 
Daró per col·laborar per sisena 
vegada consecutiva amb la Marató 
de TV3. 
Enguany es recaptava fons per 
a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques i es van 

organitzar uns tallers infantils de 
Nadal, un dinar a càrrec d’en Martí 
Casadellà i música i ball en directe 
amenitzat per Combonautes i The 
last dreamers al Pavelló de Serra 
de Daró. 
La jornada solidària, que es va 
consolidant any rere any, va 
acabar el dia amb una recaptació 
d’aproximadament 1.200€.

Serra de Daró col·labora amb diverses activitats en la Marató de TV3 

>>
Imatge cedida 

per la 
Plataforma 

Prou Víctimes 
Carreteres del 

Baix Ter.

Enguany  la 
Marató també 

va comptar 
amb un dinar 

a càrrec 
d’en Martí 
Casadellà.
J. Molinas

>>
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Dades facilitades per l’Ajuntament

Desinfectació i neteja dels dipòsits d’aigua del municipi

El passat mes de gener, l’empresa Neteges Josep Cortés de Palafrugell va 
realitzar els treballs de neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua del municipi 
amb l’objectiu de donar compliment al Pla de Vigilància de Control Sanitari 
d’Aigua de Consum Humà de Catalunya. La realització d’aquests treballs 
és important per assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada en 
aquests.

Imatge 
de l’espai 
habilitat per 
a llançar-hi 
les restes 
vegetals.
J. Molinas

>>

Eloi Plaja Barris, fill de 
Narcís Plaja i Marta Barris.

>>

El consistori estrena un nou número 
de fax. A partir d’ara els qui vulguin 
fer algun tràmit a través d’aquest 
mitjà, haurà de fer-ho a través del 
número 972 761 897. El telèfon de 
l’Ajuntament no ha variat.

NAIXEMENTS 

27 de juny de 2016
Eloi Plaja Barris

Es preveu la construcció 
d’un mòdul de columbaris 
al cementiri de Serra 

El consistori treballa per construir 
uns columbaris al cementiri 
municipal, ja que actualment no 
en té, i cada cop s’incrementa 
més la demanda de familiars 
que incineren als seus parents 
traspassats i que necessiten un 
espai per dipositar les cendres.

Canvi de número de fax 

L’espai de St. Iscle per a dipositar restes de poda, tancat als veïns

DEFUNCIONS

Març 2016
Maria Santaló Camps

Juny 2016
Marc Garrido Melero 

Lluís Roca Pujades

Lluís Paretas Bahí

Victòria Bonet Fontquerna

Novembre 2016
Joaquima Bosch Figa 

El mal ús i l’abús que s’ha fet de l’espai habilitat a Sant Iscle per a dipositar 
les restes vegetals de la poda de cases i jardins, ha portat a l’Ajuntament 
a decidir tancar aquest espai a l’ús públic. A partir d’ara serà d’ús exclusiu 
de l’Ajuntament. A tota persona aliena que s’hi trobi, se li aplicarà una 
sanció de 750 €. L’Ajuntament ha pres tal determinació després de trobar-hi 
uralita, ferros, barnilles, mallasses, teles metàl·liques, pedres, rajols, runa, 
pots de pintura i terra amb el consegüent sobrecost d’haver de recollir-ho 
per a reciclar. També cal recordar que els veïns del municipi han de demanar 
permís d’obres, tan si es tracta d’obres majors com si són menors.
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Informació municipal

Les 
explotacions 
avícoles han 
de tenir les 
aus en espais 
tancats on 
no hi puguin 
accedir aus 
salvatges.
Font: Internet.

La influença aviària és una malaltia viral que afecta 
principalment les aus salvatges (especialment 
les aquàtiques) i les aus domèstiques. El tipus de 
virus que s’ha detectat en explotacions avícoles a 
Catalunya és del subtipus H5N8 que només afecta 
les aus i NO es transmet als humans, per tant no hi 
ha risc per a la salut de la població.
El Departament d’Agricultura de la Generalitat 
ha aplicat fins ara les mesures previstes segons 
directiva europea, en el Pla d’emergència davant 
un focus d’influença aviària.
A banda de les actuacions de control fetes en les 
explotacions avícoles, el mateix Departament ha 
dictat unes mesures generals addicionals per tal 
de protegir les aus salvatges i domèstiques del 
possible contagi amb el virus en els municipis 
afectats.
Per tal d’evitar l’aparició d’un nou focus que pugui 
tenir importants conseqüències econòmiques en 
el sector avícola català, us demanem la vostra 
col·laboració aplicant les mesures de prevenció i 
control següents fins a la resolució del brot. 

Informació en relació al brot de grip aviàri a declarat a Catalunya el març de 2017

Què fer per tal de prevenir?

En cas de cria d’aus de corral per a l’autoconsum, 
s’han d’aplicar les mesures següents amb l’objectiu 
d’evitar el contacte directe amb les aus salvatges: 

Confinar les aus domèstiques en un espai •	
tancat (en cas de tanca, la part superior haurà 
d’estar protegida), amb les portes i finestres 
tancades.
El pinso i l’aigua de beguda per a les aus •	
domèstiques han d’estar en contenidors o 
dipòsits estancs
Prendre mesures per evitar que les aus •	
salvatges entrin en contacte amb els fems 

Què fer en cas de trobar aus de corral mortes?

En cas que es detecti un augment sobrevingut •	
d’aus mortes, cal comunicar-ho al vostre 
ajuntament o al cos dels agents rurals. 

 
Recordem a les persones que tinguin aus 
domèstiques per autoconsum que, d’acord amb el 
que s’estableix al Decret 40/2014 d’ordenació de 
les explotacions ramaderes, han de comunicar  a les 
oficines comarcals del DARP la seva activitat amb 
l’objectiu de garantir la traçabilitat dels animals.

El mes de setembre
cigonyes i altres aus 

migratòries van ser vistes 
prop del nucli de Serra.

Les migracions són
l’origen d’aquest tipus de 

virus.
Foto: J.Puig
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Imatge  
extretes
d’Internet 
sobre la
revolució 
científica de 
la medicina als 
segles XVII i 
XVIII.

esquerra que ne diuen panariso1, 
que havia dies que no podia dir 
missa. Feu la funció per mi lo Sr. 
domer Joan Casanovas». 
Va millorar una mica als poc dies, 
quan en un altre sepeli del dia 8 de 
juny va anotar que «perseverava lo 
meu mal del dit, si bé experimentava 
algo de millora i, així, jo mateix fiu 
la funció».
El 28 de novembre del 1726 anotà: 
«Lo dia 6 de est mes me vingué mal 
de pedra que me durà dos dies, i 
m’atormentà molt lo dolor».
El març del 1729 ens fa saber: «Me 
vingué un gran dolor prop del botó 
dret, que temia ser-me trencat, si bé 
lo metge deia que no era sinó algun 

flato».  
Trobem símptomes de fatigues 
quan el dia 26 de gener del 1734, 
comptant ja el rector 65 anys, 
autoritzà el rector de Fonolleres a 
oficiar el bateig de Rosa Vilavedra 
«perquè jo estava molt cansat i 
patia una gran distil·lació que 
m’havia nafrat lo cap de la llengua 
i, aquest dia, havia soterrat dos del 
veïnat de Conyà».
El 6 d’octubre del 1737 el rector 
va batejar una nena «amb grans 
treballs, perquè tenia una llúpia en 
la esquena enverinada, del qual mal, 
si cura, podré dir que he curat d’un 
mal que haurà setanta tres anys que 
el tenia». El compte era errat, doncs 

Les xacres del rector Llorenç Garganta

Per quart any consecutiu resseguim 
les notes que mossèn Llorenç 
Garganta, rector de la parròquia 
de 1694 a 1748, anà consignant. 
En aquesta ocasió ens fixarem 
en les qüestions referents a la 
salut del prevere, cosa que ens 
permetrà copsar quines eren les 
malalties (febres, ciàtica, ...) i les 
cures (purga, sangnia, ...)  que més 

sovintejaven a l’època. 

[...] El 2 de setembre del 1714 Garganta era 
malalt, a l’enterrament d’un albat feia constar: 
«amb una missa baixa, sens assistència d’altre 
prevere foraster, (encara que lo demanaren 
i jo no el volguí, perquè no estava gaire bé, 
perquè havia tingut les febres acostumades 
de la tardor)».
Anys després, el 23 d’abril del 1725, va patir 
mal de ciàtica: «jo m’era sangrat per lo mal 
de ciàtica, que havia dos mesos i mig que 
m’atormentava».
L’any 1726 patia mal al dit gros, i a un enterro 
del 29 de maig va indicar:  «no poguí fer en 
persona la funció, com me tocava, (...) perquè 
tenia un gran mal amb un dit gros de la mà 

Serra al s.XVIII
NOTA DE LA REDACCIÓ: 
Per causes alienes a la nostra voluntat, fins ara no 
ens havia estat possible contactar amb l’autor del 
detallat i rigorós estudi que forneix les informacions 
que han servit per a redactar aquesta secció. Es 
tracta del senyor Jaume Maruny, de Sitges, però 
de fortes arrels empordaneses, a qui amb aquests 
mots volem agrair la seva amabilitat i gentilesa.



10

jaume Maruny

Garganta en tenia llavors 68 anys. El 
12 d’octubre encara li feia mal i va 
permetre que bategés el rector de 
Fonolleres. 
El 12 de novembre oficià una missa 
baixa per una albada morta, «amb 
prou treball, perquè tenia un gran 
dolor d’un reumatisme en lo braç 
dret i mà dreta, quan, poc havia, 
m’havien oberta l’esquena amb 
una navaja». I el 25 ho va ratificar, 
quan li va costar molt d’escriure 
una altre partida de defunció. El 28 
d’octubre, batejà un nen: «Escriguí 
esta partida amb gran treball per 
respecte del mal sobredit, i perquè 
lo braç dret me feia molt mal, que jo 
creia tenia reumatisme o puagre2». 
Aquest mal al braç li perdurava el 5 
de novembre, i amb lletra forçada 
va anotar que «Jo no era curat del 
dolor de la mà dreta, i així no podia 
ben escriure». El dolor li durava el 
2 de desembre, i encara romandria 
el 12 d’abril del 1738, quan va 
enregistrar que «Jo encara no podia 
ben escriure per respecte de la mà 
dreta».
El 1740, li tornà el mal de ciàtica, 
detallant el 12 de març: «tenia un 
gran dolor de ciàtica, que haurà 
ja casi un més que l’arrossegava, i 
feia lo temps molt cobert, apenes 
podíem veure lo sol». El mal 

continuava el 21 de maig: «lo dolor 
de ciàtica, que casi tot lo hivern 
m’havia atormentat molt, se m’era 
un poc acomodat, i una escaldadura 
de la cama esquerra que havia presa 
lo primer d’abril se m’era molt 
adobada, encara que s’hi coneixien 
molt bé los senyals».
Ens va fer constar un sever catarro el 
18 d’octubre del 1740: «me vingué 
un rigorós catarro».
A partir del 1742, començà a 
permetre amb més freqüència que 
altres preveres oficiessin bateigs a 
Serra, indicant, en algun cas, que 
era per trobar-se ell malalt. De fet al 
seu testament fet l’11 de desembre 
de 1742, fa saber que era enllitat 
per malaltia greu.
El setembre del 1744 patia de mal 
de queixal, i l’octubre d’aquest 
any va anotar al llibre d’òbits que 
«Estos quatre albats no estan ben 
fidelment assentats perquè jo 
estava malalt de cuidado».
La darrera partida de bateig 
enregistrada pel Dr. Garganta és 
datada el 20 d’abril del 1748, encara 
que el va oficiar el domer de Corçà. 
Poc després, el 30 d’abril del 174 va 
morir el rector Llorenç Garganta, 
als 79 anys. La partida de mort la 
va inscriure Mn. Josep Feliu i Coll, 
el referit abans domer de Corçà, 

ara ecònom de Serra: «Rebé los 
sagraments amb gran devoció, i 
morí amb grandíssims senyals de 
penitència (...). Lo cadàver del qual 
fou enterrat en lo vas o sepultura 
dels rectors de l’església de Serra, 
(...) el dos de maig,(...) amb 
assistència de dotze preveres, dient 
tots missa per dit difunt i fent oficis 
dobles i té feta la novena». En una 
nota marginal hi consta que «Se 
li feren les honres amb la mateixa 
assistència i solemnitat, el 14 de 
maig de dit any». 

1/ Panarís: inflamació aguda a la punta dels dits.

2/ Poagre, gota.

Font: ADG: Serra de Daró BMO 2 (1702-48, 

amb C).

  

Les xacres del rector Llorenç Garganta
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Jordi Molinas Col·laboradorFauna i flora
Herbes remeieres: El fonoll o fenoll

El fonoll és una planta molt resistent originària de la conca del Mediterrani, on creix en 
estat silvestre. També és conreada dins de la família Apiaceae originària del sud d’Europa 

i el Pròxim Orient. És un vegetal que ja s’utilitzava a l’època egípcia i a la grecoromana sobretot per 
les seves propietats medicinals. El cèlebre metge Hipòcrates ja receptava a les mares lactants una 
tassa d’infusió de fonoll per afavorir la producció de llet.  A banda de les seves virtuts medicinals, 
els romans van saber-ne trobar finalitats culinàries. I actualment, Itàlia és un dels països on més es 
cuina la varietat dolça, ja que és un vegetal ben saludable i interessant d’introduir a la cuina.
D’aquest aliment, avui dia,  s’utilitza tot: les tiges i les fulles com a herba aromàtica, les llavors com 
a espècie i planta remeiera, i el bulb com a hortalissa. De les llavors també se n’obté també un oli 
essencial. No se’n desaprofita res.

HISTÒRIA

Nom vulgar: Fonoll o fenoll
Nom científic: Foeniculum vulgare Miller
Família: Umbel·líferes
Hàbitat: A la vora dels camins, en camps 
sense cultivar i en zones properes a la 
costa.
Característiques: Planta perenne 
aromàtica de fins a 250 cm d’alçada de la 
família de les Umbel·líferes.Tiges erectes, 
glauques, estriades. Fulles compostes verd 
– grisenques de secció triangular amb 
nombrosos folíols filiformes. Flors grogues 
en umbel·les axil·lars de fins a 8 cm de 
diàmetre, sense bràctees i bracteoles. Fruit 
ovoide amb estries.
Avui es conrea dins de la família 
Apiaceae.
Els seus components actius més destacables 
es troben, sobretot, en els fruits. I són els 
aminoàcids com l’alanina que incrementa 
les defenses del sistema immunitari, 
l’arginina, que és molt necessària pel 
creixement muscular u la reparació dels 
teixits, l’histidina, que és un vasodilatador 
i estimulador dels sucs gàstrics. També 
conté àcids com l’ascòrbic (Vitamina 
C), l’aspàrtic (expulsió de l’amoníac), 
glutamínic (antiulcerós) linoleïc (vitamina 
F), fibra, greixos, calci, cobalt, ferro, 
magnesi, entre d’altres.

PROPIETATS, USOS I REMEIS:

Medicinal:  
Digestiva:	 afavoreix la digestió, contribueix a 
expulsar les flatulències i obre la gana. 
Antioxidant:	  Pel seu contingut en alaneta, 
triptófan, metionina i histidina els fruits del fonoll 
poden considerar-se uns grans  antioxidants.
Dïurètic:	  Afavoreix l’eliminació dels líquids 
corporals, essent molt adequada en casos 
d’obesitat, malalties reumàtiques i cardíaques 
que s’associen amb l’acumulació d’aigua en el cos. 
Colesterol, àcid úric, diabetis, cel·lulitis, etc.
Bronquial	 i	 antitusiva: adequada	en cas de tos o 
dolor al pit pels seus valors expectorants.
Col·liri	ocular:	Alleuja el cansament dels ulls. 
Calmant:	  Atenua dolors del ventre  i de la 
menstruació.
Relaxant:  té efectes relaxants si s’afegeix a 
l’aigua del bany en forma d’infusió.
Tónic	 capil·lar:	 	 Ajuda a enfortir el cabell i  pot 
contribuir a prevenir-ne la caiguda.
Alimentació: Es pot menjar el cor fresc en 
amanides. També es combina amb d’altres verdures 
i plantes que potencien les seves propietats. 

Es poden coure les beines foliars com a verdures 
i les llavors resulten molt útils per aromatitzar els 
menjars.
 Indústria: Glopejant l’aigua que s’obté bullint fulles 
i fruits es rebaixen les inflamacions de boca i es calma 
el dolor dels queixals. Mastegar els fruits per fortificar 
les genives, curar les ferides de la boca i blanquejar les 
dents.
Industrial: El seu gran contingut en essències la fa 
molt adequada per a l’extracció de matèries bàsiques 
usades en la perfumeria. 
Recol·lecció i conservació: Les fulles i sumitats 
florals han de recollir-se a l’estiu. Els fruits, abans 
que madurin completament, i les arrels, a la tardor. 
Hauran d’assecarse a l’ombra i guardar-les en un 
recipient de vidre ben tancat. Les arrels s’assecaran 
al sol i es conservaran en bossetes de roba.
TOXICITAT: L’ oli essencial, per la seva composició 
en anetol i estragol en grans dosis té un efecte 
narcotitzant, produint problemes respiratoris, 
al·lucinacions, convulsions  i arrítmia cardíaca. El 
mateix efecte que tindria l ‘ingestió de fruits en dosis 
altes. 
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Educació
El tema de les pors és un tema recurrent a la infància. 
Durant els primers mesos de vida, a partir dels sis o 
vuit mesos, les criatures s’espanten amb els sorolls, els 
moviments inesperats, les sensacions de desequilibri, 
les persones desconegudes... Al voltant dels dos anys 
apareixen les primeres pors, perquè es desperta el seu 
món imaginari. I als cinc anys, les pors es relacionen amb 
la realitat que els envolta. A la xerrada “Les pors infantils” 
que el passat gener va tenir lloc a la llar d’infants Petit 
Montgrí de Torroella, Amèlia Aguilera, psicòloga familiar, 
donava pautes per acompanyar els nostres fills a superar-
les, tenint en compte, que la por és una emoció primària 
vital per l’ésser humà.

Les pors infantils. Acompanyar els fills a superar-les o a conviure-hi

La por era bàsica per sobreviure en un entorn salvatge, 
perquè tenia una funció defensiva. Encara avui ens man-
tè en alerta de possibles perills i fa que reaccionem de di-
verses maneres: bloquejant-nos, fugint, afrontant la por. 
Òbviament, aquesta només s’esvaeix si ens hi enfrontem. 
I com que les pors fan patir molt, cal que com a pares 
acollim les pors dels nostres fills, les acceptem i, sobretot,  
no les ridiculitzem.

LES PRIMERES PORS, ALS DOS ANYS

Al voltant dels dos anys els infants deixen de ser nadons i 
comencen a prendre consciència de la seva individualitat, a 
ser independents. Aquest fet els produeix sentiments am-
bivalents. Se senten capaços de fer les coses sols i ho recla-
men, però topen amb la impossibilitat d’aconseguir-ho, ja 
sigui per les seves pròpies mancances o perquè els adults 
els ho impedim. La dependència li evita riscos, però també 
li deixa un sentiment d’inseguretat que li genera malestar. 
Aquest canvi coincideix amb la conquesta intel·lectual de la 
capacitat simbòlica. Una capacitat que li dóna, entre d’al-
tres, la possibilitat d’imaginar i de somiar, quelcom que fa 
que apareguin les primeres pors i malsons.
El cervell del nen, que aquesta edat encara no ha madurat 
per tal que l’hemisferi dret i l’esquerre interactuïn. L’hemis-
feri dret, explica Aguilera, és el cervell més antic i primari, 
és el que ens fa estar en alerta i el que genera aquestes 
pors més viscerals relacionades amb la imaginació. L’hemis-

feri esquerre, el racional, fa que els adults raonem i siguem 
capaços de diluir les pors. Tanmateix, com que aquesta ca-
pacitat els infants no la tenen, hem d’intentar ajudar-los. 
Quan els nens pateixen d’una por irreal (monstres, fantas-
mes...) encara que la situació sigui irreal, hem de tenir en 
compte que l’emoció que viuen és real i, per tant,  per aju-
dar-los hem d’intentar fondre l’emoció. No els podem dir 
“no tinguis por, que no existeixen”. Hem d’acompanyar-los, 
però en el sentit d’afirmar la criatura, no en el de “jo et 
salvaré”, ja que això pot fer-lo creure que ell sol no se’n pot 
sortir. Aguilera recomana que els demanem que ens expli-
quin com és el monstre que veuen, com són els sorolls que 
senten, quines sensacions viuen... I buscar recursos que els 
puguin ajudar a identificar les seves pors i a superar-les. 

CONTES.•	  Són un dels mitjans més eficaços per acompa-
nyar les pors dels nens. Repetir una vegada i una altra 
un mateix conte que els fa por fa que puguin preve-
nir i preparar-se per sentir l’emoció que els despertarà 
aquell passatge que està a punt d’arribar. I saber què 
passarà els proporciona la seguretat necessària per 
afrontar l’emoció. 
JOC SIMBÒLIC•	 . El temps per jugar a representar és una 
de les millors eines per anar resolent els conflictes, per-
què els posen en escena i els permeten analitzar, con-
templar i entendre. Carme Thió a “M’agrada la família 
que m’ha tocat” apunta que el joc simbòlic és el diàleg 
de la criatura amb ella mateixa.

La por és una 
emoció amb 
una funció 
defensiva,
ens mantè 
alerta del 
perill.

Foto extreta 
de: https://
pixabay.com/



13

Sílvia Yxart Periodista

RECURSOS CREATIUS.•	  Una llanterna al capsal del llit, la 
possibilitat d’un llum encès tota la nit, la porta oberta, 
una espasa màgica sota el coixí, dormir amb el ninot 
preferit... 
FER COMPANYIA.•	  Fins que estiguin més tranquils o fer 
algun exercici de relaxació just abans d’anar a dormir 
i, quan l’infant estigui a punt de dormir-se, acomiadar-
se. Separar-se quan la criatura encara no s’ha adormit 
evita que es desperti més.

Protegir els infants de les seves pors és acompanyar-los 
sense caure en la sobreprotecció, donar-los l’oportunitat 
d’anar trobant les estratègies personals per anar aprenent a 
suportar-les i superar-les. Les criatures se senten protegides 
ja només amb la comprensió i acceptació dels pares.

LES PORS REALISTES DELS 5 ALS 7 ANYS

Segons Aguilera, en aquesta segona etapa, en la qual el nen 
ha madurat una mica i diferencia la imaginació de la reali-
tat, són les pors socials les que contaminen als nostres fills 
i els influencien. Es tracten de pors externes, fomentades 
per la realitat que els envolta. No són pors internes, ja que 
tenen por de coses que passen i que els poden passar. La 
mort, els lladres, els assassins, les guerres, les catàstrofes... 
Unes pors que s’amplien i es distorsionen segons situacions 
o estats d’ànims. Són pors que, al capdavall, els acompa-
nyaran fins al final de la vida, tot i que s’aniran alleugint 
a mesura que madurin i les situïn al lloc que correspon. No 
obstant això, sí que hem d’intentar no fomentar-les més del 
compte. Com?

Rebaixant la tensió i facilitant una vivència més •	
normalitzada d’aquest sentiment, parlant-ne i compartint 
estratègies de superació. 

Intentant no confondre. Associar valentia i no te-•	
nir por, o la por i la feblesa, és una idea fora de lloc. Valenta 
és aquella persona que actua malgrat la por. 

Recordant que les pors realistes no es combaten •	
amb imaginació, sinó aportant mesures de seguretat famili-
ars. Per exemple, informant de com demanar ajuda als ser-
veis de protecció de les persones (bombers, guàrdies...). Cal 
que entenguem que la sobreprotecció i la utilització de la 
por per generar dependència deixarà desprotegit al nen si li 
passa alguna cosa, mentre que si aquest sent que té la con-
fiança dels seus pares i compta amb els recursos adequats 
per fer front a situacions d’emergència, afrontarà aquestes 
possibles situacions amb la creença que pot ensortir-se’n. 

LES PORS PERSONALS

També hi ha pors que tenen a veure amb el procés evolutiu 
de cada persona i la seva història: la por al ridícul, a perdre, a 
fer-se mal, als metges, als gossos, a quedar-se sol, als sorolls 
(petards, globus que peten...). Algunes podrien esdevenir 
fòbies si no van minvant. En aquest cas, segons l’origen o la 
causa de la por, l’acompanyament per afrontar-les i reduir 
l’ansietat amb què són viscudes serà diferent. 
La por al fracàs, al ridícul i a perdre estan molt relacionades 
amb l’autoestima. Mentre que la por a la foscor, a estar sols, 
a anar sol al lavabo, als sorolls forts, als gossos o als gegants 
o titelles grossos, tenen més a veure amb un sentiment 
d’inseguretat, de no dominar la situació. En ambdós casos, 
com a pares els podem proposar petits objectius per anar 
agafant confiança en si mateixos, o estimular-los a que ells 
mateixos se’ls posin. D’aquesta manera es reduirà la seva 
intensitat i els farà sortir de la paràlisi que els provoca.

Diferents 
propostes de 
contes per 
combatre les 
pors segons 
Judith Franch,
blogger del 
Club Peques 
Lectores. Font: 
Internet.
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Reportatge
La làpida funerària medieval de Serra de Daró

Va ser justament en l’acte de presentació d’aquest llibre a la Sala d’Actes 
de Can Quintana de Torroella de Montgrí, que el senyor Dídac Giménez, 
veí de Serra i persona amant de la història i la cultura, va informar que al 
seu poble hi havia una peça molt semblant a les que apareixen al llibre. Els 
investigadors vam tardar ben poc a comparèixer a Serra per veure ‘in situ’ la 
peça, que, efectivament, va resultar autèntica. 

La troballa
A inicis dels anys setanta, quan es va portar l’aigua corrent a Serra, aquesta 
làpida va aparèixer soterrada al subsòl i es va pendre la decisió de guardar-

la a la rectoria. Anys després, quan el senyor Giménez i 
el seu germà Tino (e.p.d.) estaven rehabilitant l’antiga 
rectoria, van (re)trobar pel jardí aquesta magnífica 
peça. Vet aquí com i per què la làpida es troba al lloc 
on la podem observar avui dia, i vet aquí com i per 
què, tot i pertànyer a l’àmbit del comtat d’Empúries 
es troba publicada en un annex al volum que conté 
el recull epigràfic del veí comtat de Besalú. La làpida 
de Serra és de pedra nummulítica, un tipus de calcària 
coneguda popularment com a ‘pedra de Girona’ i que 
és molt fàcil d’identificar per la multitud de petits fòssils 
marins (nummulits) que conté. No és, doncs, un tipus de 
pedra propi de la zona del baix Ter, sinó que hem de 
suposar que aquesta peça procedeix de les pedreres dels 
encontorns de Girona. Això ja ens indica, d’entrada, que 
qui la va fer esculpir havia de ser algú que gaudia d’una 
posició social i econòmica ben destacada. El text que 
conté està distribuït en cinc breus línies i és redactat en 
llatí. El tipus de lletra emprat és el que en paleografia 

es coneix com a lletra capital gòtica, que es va utilitzar 
sobretot des de finals del segle XIII fins a mitjan segle 
XV. Flanquejant el text s’hi troben quatre escuts, dos 
amb una flor de lis i dos de xebronats. La transcripció 
del text seria, desenvolupant les abreviatures que conté, 
la següent: 

HIC IACENT DOMINUS A-
TUS DE FUXANO ET
DOMINA BERENGARIA EIUS
UXOR QUORUM ANIME REQUIES-
CANT IN PACE AMEN

Traduïda al català, la inscripció vindria a dir: “Aquí jauen 
el senyor Atus de Foixà i la senyora Berenguera, muller 
seva. Que les seves ànimes descansin en pau. Amén”. A 
diferència del que trobem en molts altres casos similars, 
aquí la inscripció no proporciona cap data concreta que 
permeti determinar el moment exacte en què van viure 

Els nostres pobles estan plens de sorpreses i relíquies d’altres temps que, 
sovint, s’amaguen tímidament als racons més insospitats i només es deixen 
descobrir, de tant en tant, per estranys capricis de l’atzar. Aquest és el cas 
d’una ‘pedra’ que actualment es troba encastada, a pocs centímetres del terra, 
en una paret que dóna al jardí del Centre Cívic de Serra, l’antiga rectoria. Es 
tracta d’una làpida d’època medieval, que fa pocs anys va ser llegida, traduïda i 
publicada per dos de nosaltres (doctors A. Cobos i J. Tremoleda) al llibre titulat 
«L’Epigrafia Medieval dels Comtats Gironins. III El comtat de Besalú» (2013). 
Val a dir, a tall d’anècdota, que aquesta peça restava inèdita encara quan a 
finals del 2010 veia la llum el volum precedent al qual acabem d’esmentar, o 
sigui el núm. 2 de l’EMCG, el que correspon al comtat d’Empúries, que és on 
caldria incloure Serra. 

Imatge de la 
làpida i el calc 
corresponent. 
FOTO: Cobos/

Tremoleda
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(o morir) els personatges que s’esmenten. 

Les investigacions
Aleshores, ens hem d’acontentar amb una datació només 
aproximada, la que ens proporciona el tipus de lletra 
emprat que, com ja hem comentat, va estar ‘de moda’ 
durant més d’un segle i mig. Per tal d’aproximar-nos a 
una identificació dels il·lustres difunts que la làpida 
vol honorar, hem de fixar-nos en tots els detalls que la 
làpida ens ofereix. Els escuts amb la flor de lis lliguen 
perfectament amb el cognom del personatge masculí, 
que evidentment, només pot ser un membre de la 
important i noble nissaga dels Foixà. Recordem el lleó 
rampant envoltat de flors de lis que és present també 
a les tombes d’Alamany de Foixà (+1327), de Bernat 
Guillem de Foixà (+1362), i de Berenguer Guillem de 
Foixà (+1459) i el seu fill fra Alamany de Foixà (+1476), 
peces totes elles que es poden observar avui a la 
capella de Nostra Senyora de l’Esperança de S’Agaró i 
que vam estudiar i publicar al vol. 2 de l’EMCG. D’altra 
banda, tenim aquí els escuts xebronats (en heràldica 
s’anomena xebró a aquest motiu angular que recorda, 
per entendre’ns, els galons característics dels sergents de 
l’exèrcit), que cal pensar que són els que correspondrien 
al llinatge de l’altre personatge esmentat en la inscripció, 
Berenguera, la muller d’Atus. A hores d’ara no ens ha 
estat possible identificar a quin llinatge pertanyen 
aquestes armes, en qualsevol cas, podem apuntar que 
aquest escut no es troba entre els 152 que apareixen 
detalladament representats al Llibre Major de l’Arxiu de 
la Casa de Foixà i Boxadós de Gerona (...) que es conserva 
a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (és consultable en 
línia, a l’adreça arxiusenlinia.cultura.gencat.cat). Val a 
dir, en canvi, que detectem aquest mateix escut d’armes 
xebronat al costat del cavaller Francesc de Sagarriga, en 
una làpida que es troba al convent del Carme de Peralada 
i que vam estudiar i publicar al volum 1 de l’EMCG (p. 
72-73). No seria agosarat, doncs, pensar que tant 
Berenguera, muller d’Atus de Foixà, com Guillema, que 
fou esposa del cavaller Francesc Sagarriga, pertanyien 
a un mateix llinatge, possiblement alt-empordanès. Les 
fonts documentals que hem pogut consultar tampoc 
ofereixen gaire possibilitats d’aprofundir en la figura 
d’Atus de Foixà. El Llibre Major de la Casa de Foixà i 
Boixadós (...) ens informa que el dia 5 de les calendes de 
juliol (27 de juny) de l’any 1209, Arnau de Foixà, desitjós 
de viatjar a Jerusalem i d’anar posteriorment a Sicília amb 

el rei Pere d’Aragó, conscient del risc que suposava per la 
seva vida el periple que es disposava a realitzar, ordenà 
testament en poder del notari Bernat Esteva, de Girona. 
Un dels marmessors que designa és Atus. No cal recordar 
que la funció dels marmessors era i és, donat el cas de 
la defunció del testador, ocupar-se que es compleixin les 
disposicions i voluntats d’aquest, per tant, un marmessor 
és sempre una persona de la màxima confiança de qui 
el designa. En aquest cas, a més, la nostra font ofereix 
una informació addicional, perquè inclou un petit arbre 
genealògic que ens porta a pensar que Atus (que hi 
apareix designat en la forma Ato) i Arnau de Foixà devien 
ser germans. Tenim, però, un problema per resoldre: si 
Atus de Foixà era adult ja el 1209, ¿com és que la seva 
làpida es va escriure en un tipus de lletra que trigaria 
encara un parell de generacions a aparèixer? A priori 
tenim dues solucions possibles: 1) o bé aquest Atus no 
és el de la làpida, sinó un hipotètic antecedent seu (avi o 
pare); 2) o bé, cosa ben plausible i gens estranya, no va 
ser fins molts anys després de la seva mort que es realitzà 
la làpida en memòria seva. I ja que parlem d’enigmes, 
també queda per conèixer 
la ubicació original de la 
inscripció. Cal pensar que en 
el seu moment aquesta làpida 
va ocupar un lloc dins l’antiga 
i petita església primigènia de 
Serra. Posteriorment, amb les 
obres d’ampliació del temple, 
que culminaren el 1881, la 
peça devia inicar el seu camí 
vers l’oblit. Constitueix, doncs, 
un mèrit col·lectiu retornar 
a la llum aquest antic i noble 
testimoni escrit d’un bocí de la 
història de Serra de Daró.

Esquema 
genealògic 
de la família 
Foixà. A baix, 
escut heràldic 
d’aquesta 
mateixa 
nissaga. 

Imatges 
procedents 
de l’ ACBE: 
Llibre Major 
de la Casa de 
Foixà.
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Àlbum fotogràfic
1 2

3 4

5

1 i 2. TROBADA DE CLÀSSICS
Èxit d’assistència en la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics. 
Cotxes, motos i tractors van participar de la convocatòria organit-
zada per “la Colla de Serra”. 
3 A LA 6. LA FESTA MAJOR DEL ROSER DE SERRA
La Festa Major del Roser va començar el dia 24 d’abril amb la tradi-
cional bicicletada per Serra de Daró i Sant Iscle i va continuar el cap 
de setmana següent amb un reguitzell d’activitats. El 7 de maig a la 
tarda va començar amb l’animació infantil a càrrec de DR. FLY i POT 
PETIT.  I el 8 de maig, va tenir lloc la Festa del Roser que va iniciar-se 
al matí  amb un ofici solemne amb el grup Samara. I a la tarda, una 
audició de sardanes amb la cobla El Foment del Montgrí que es va 
tancar amb concert i ball amb l’Orquestra Internacional Maravella. 
6. NIT JOVE DE SERRA DE DARÓ
El 14 de maig El Tinglado, Cover Band i un Dj van ser els encarregats 
d’amenitzar la 6a Festa Jove de Serra. 
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Jordi Molinas i Marta Barris Col·laboradors

6

7. FIRA DEL VI, LA MEL I EL FORMATGE
El 7 de maig es va celebrar una nova edició d’aquesta fira, 
emmarcada dins de la Festa Major. 
8 i 9. CELEBRACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE
Serra, Gualta i Fontanilles van fer conjuntament la celebració de la 
vigília de la diada de l’11 de setembre, que va comptar com sempre 
amb concert i cremat.  
10 al 12. DINAR DE GERMANOR A ELS ÀNGELS
El 2 d’octubre els veïns de Serra van celebrar el tradicional dinar de 
germanor al santuari dels Àngels. 
13 i 14. LA FESTA MAJOR DE SANT ISCLE
La festa Major de Sant Iscle va tenir lloc el 20 de novembre. Una 
cobla va acompanyar la celebració de la missa i a continuació va 
tocar les sardanes. 
15 i 16. MARATÓ DE TV3
El 18 de desembre va organitzar-se la jornada solidària de la Ma-
rató de Tv3 sobre els ictus i les lesions medul·lars i cerebrals trau-
màtiques amb tallers infantils, dinar i concert.

7

8 9

10
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17 i 18. QUINA ERÒTICA
Nou gran èxit de la Quina eròtica organitzada pel jovent de Serra.
19 i 20. VETLLADA NADALENCA A SANT ISCLE
Sant Iscle va celebrar una nova Vetllada Nadalenca amb poemes i 

14

Àlbum fotogràfic
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Jordi Molinas Col·laborador

19

17 18

2019

nadales.
21 i 22. FESTA DE LA CANDELERA 
El passat 31 de gener es va celebrar la Candelera amb una missa amb l’acompanyament del grup coral Veus de Parlavà.

21 22
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Com que a Fontanilles no hi havia escola, va anar a estudi a l’escola de 
Gualta. “S’hi anava poquet” comenta. “Si hi havia feina al camp, els 
pares te feien anar a treballar al camp.” Però quan hi podien anar, hi 
anaven caminant amb tota la colla de nens i nenes de Fontanilles.

S’havien d’abrigar bé per protegir-se de la fred, però “hi 
havia uns mantos, que es deien també mocadors d’abric, 
que t’hi embolicaves bé i ja no en paties.”
A Gualta, segons conta, hi havia un mestre, el Sr. Josep i 
una mestra, la Sra. Antonieta, perquè nens i nenes feien 
classe per separat. Les noies, entre d’altres coses, aprenien 
costura. I llavors a l’escola hi anava força nens, perquè 
també s’hi ajuntaven els que venien de Llabià i dels masos. 
Com que la Sra. Antonieta era molt vella, després en va 
venir una de més jove, la Sra. Rosa, que més tard es casaria 
amb un home de Gualta.  Explica que l’educació no era com 
ara, sovint els castigaven de cara a la paret. 
Com que les classes continuaven a la tarda, l’Anita es 
quedava a dinar a casa d’uns amics de Gualta, els Muriscot, 
que tenien “la botiga de Gualta”. Qualsevol cosa que passés, 
ells es quedaven allà. Als 12 anys va plegar d’estudiar i, tres 
anys més tard, va esclatar la guerra.

Guerra i festeig amb en Benito
De la guerra en té records poc agradables. “En varen passar 
moltes a Gualta i a Fontanilles! Els homes, perquè no els 
agafessin, se n’anaven a dormir a la muntanya i nosaltres, 
les dones, ens quedàvem soles a casa, perquè els rojos 
corrien de nit.” Quan va esclatar, diu que els rojos es van 
emportar el capellà del poble, mossèn Josep, i el seu pare i 
els van matar.  Tanmateix, ella alguna cosa bona va treure 
d’aquell temps, doncs va ser quan va conèixer el seu home, 

en Benito Puig Mascarreras, del Molí d’en Piquet de Serra, 
ara conegut com Can Puig. Es van conèixer a ball, quan ella 
tenia 18 anys. Però com que eren temps de guerra, a ell i a 
d’altres, “se’ls van emportar a fer la instrucció a Figueres i 
tot i que ell li deia ‘no em respectis, surt com vulguis.” Va 
esperar-lo i es van casar el 1943, que és quan, amb 22 anys, 
va venir a viure a Serra.

La vida a Serra de Daró
Li demano si alguna vegada va veure el molí funcionar i 
em diu que no. Segurament havia funcionat a la primera 
dècada del segle XX. I és clar, quan ella hi va anar a viure “la 
pahissa ja es trobava on era la bassa del molí! Jo ja no som 
vist mai res. Vés a saber a quina fondària es troba!”Quan 
els pares d’en Benito, que eren pagesos, hi van anar a viure, 
la bassa del molí ja era enterrada, no hi van trobar ni la 
màquina, ni la mola ni res. I encara van ampliar la casa vella 
per darrere. Quan ella s’hi va establir, hi vivia tota la família 
d’en Benito. I ells encara hi van tenir tres fills, en Josep, la 
Mercè i la Rosa. Però llavors allò de viure en família era una 
cosa habitual. “Al mas hi havia molta feina, treballàvem la 
terra i teníem oques, pollastres, conills i gallines”. 
“Havíem arribat a tenir fins a 130 conills i 130 gallines!” 
I els dies de mercat, els portaven a vendre. “Tenia una 
feinada a posar els polls a les gàbies! Per anar a mercat, 
travessàvem per canet amb el cavall tirant d’un carret 
carregat de gàbies. 

Anita Ribas Coll, de Fontanilles a Serra de Daró

L’ANITA RIbAS COLL és una dona d’aspecte fort i cap clar que enguany 
complirà 96 anys. Em conta, divertida que, amb el seu amic i veí Miliu 
Cruset, que comparteixen l’estigma de ser els més grans del municipi, 
només es porten un mes i sovint bromegen sobre això. Quelcom que 
ens remet al seu sentit de l’humor o a l’humor àcid dels qui ja han 
perdut la por a fer-ne un més.
L’Anita va néixer el 25 de setembre de 1921 en una casa de pagès 
de Fontanilles. Va tenir 5 germans i, als 22 anys, després de conèixer 
en benito Puig de Serra, va instal·lar-se al Molí d’en Piquet, que era la 
casa familiar del seu home.

Anita Ribas 
durant l’en-

trevista a Can 
Puig, antic 

molí d’en 
Piquet.

S. Yxart
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“A plaça, era bonic de veure, hi havia tot un renglader 
de dones amb les seves paneres... Hi havia qui tenia ànecs 
petits, qui en tenia de grossos, o qui tenia polls, bueno, de 
tot!” La gent comprava els animals vius i, quan havia de fer 
l’àpat, els portava a matar a l’escorxador, si no el matava 
algú de la casa.  “Normalment per l’aviram et donaven un 
ral, que eren uns 25 cèntims, però sempre acabaves venent 
al que te’n donava més.”
“El món ha canviat al 100%. Nosaltres les dones no anavem 
a treballar a fora, totes teníem la feina a casa. Entre la 
mainada, la casa, i anar al camp...” Li recordo que també 
devia tenir cura del bestiar i ella li resta importància 
“només era donar menjar al matí i al vespre!” Suposo que 
resultava no-res comparat amb d’altres feines que feien. I, 
a més, cadascú tenia el seu bestiar. L’home es cuidava dels 
porcs, les vaques, i els vedells i la dona del bestiar petit.  
En aquella època les vaques no es tenien per la llet, eren 
només per la criança dels vedells.  
“Aprés, ens vam comprar una Lambretta i anava a mercat 
amb la moto. Portava dos cistells enganxats als braços, un a 
cada costat, i un altre al darrere.  I finalment, vam comprar 
un 4L i el trajecte va ser una altra història.”

De la feixuga feina del camp a la mecanització
“La nostra vida ha estat així. De treballar ja ens n’ha tocat” 
Entre les feines dures hi havia la de cuinar amb llenya, 
perquè els fogons funcionaven amb carbó i també la de 
rentar roba a la riera agenollats. Tot i que a les cases hi 
havia aigua de pou, aquesta només era per beure o rentar-
se, per netejar la roba, les dones anaven al safareig, al riu, 
o en el seu cas, a la riera perquè aleshores, sempre estaven 
nétes. Potser d’això que ara tingui els genolls operats, 
exclama.

Però les dones, a més a més, també ajudaven al camp. “A 
cavar blat de moro i, amb capses, esbrossàvem i colliem 
l’userda. Ara, amb la màquina de batre amb un dia es 
pot fer tota la feina, nosaltres no sé quan temps ens hi 
estàvem! De tot ens tocava. Ell feia una cosa i jo feia l’altra. 
Si ell llaurava, jo havia de tirar el gra, i quan ho parellava, 
l’un amb un rascle i l’altre amb un roleu. No eren pas 
flors i violes”, afirma. I encara si tenies sort i el temps no 
et feia una mala jugada. Perquè a Serra han patit durant 
anys les inundacions quan ha trencat el Daró. “Jo he vist 
entrar l’aigua a casa i tot!”exclama. Un dia van aparèixer 
uns homes que baixaven amb barca pel Daró demanant-los 
com estaven. “I és que aquí casa l’aigua ens arribava fins al 
genoll!” Quan passava això, era terrible. Recorda un any 
que van patir fins a sis crescudes del Daró. I  és clar, aquelles 
crescudes s’ho emportaven tot!

Festes i tradicions 
De les festes de Serra, recorda amb il·lusió la festa grossa i 
la petita, perquè es feia ball a la plaça del poble. En canvi, el 
corpus, era més avorrit “no hi havia ball!” Quan arribava la 
festa, es mataven pollastres i es feia algun platillo, perquè 
venia la família i, inclòs, podia quedar-se algun músic de 
la festa a dinar, sopar o dormir. Era típic menjar pomes 
de relleno i treure la melmelada casolana. Com també 
embotits i botifarres casolans. L’Anita, que encara fa uns 
dies va fer la matança del porc a casa seva, es pregunta 
com avui la gent “pot viure només de verdures quan abans 
tothom consumia tant d’oli i greix”. Li sap greu veure com 
totes aquestes tradicions van desapareixent. Els seus néts 
(7) i  bésnets (9) ja no participen de la matança del porc, 
només els seus fills. Repeteix que la vida ha canviat molt.

Diversos 
moments de 
la vida de 
l’Anita.
Imatges 
cedides per 
la família 
Puig Ribas.
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Miliu Cruset 
a casa seva a 

Serra de Daró.
Foto: S.Vega.

En Miliu va néixer a Gualta el 31 d’octubre de 1921 i és el 
segon de tres germans –té un germà més gran i una germa-
na més petita– . El seu nom el va triar, com era constum a 
l’època, el padrí, en aquest cas l’avi matern, en Miliu Mató, 
de Regencós. Els primers anys de la vida d’en Miliu van 
transcórrer a Gualta, on anava a escola i ajudava a casa en 
les feines del camp. «Jo sempre he estat pagès, …i encara 
ho sóc!», ens diu enèrgicament, i s’afanya a recordar-nos 
que només tres anys enrere encara feia tot l’hort ell, i que 
ha portat cotxe fins als 94 anys.  Dels temps d’escola recorda 
que el que més li agradava eren les matemàtiques i que, en 
canvi, el que li resultava més feixuc era el dibuix. 

El servei militar
El 1942 va arribar l’hora d’anar al servei militar. Primera-
ment va servir a Vilafranca del Penedès i llavors va ser des-
tinat a Barcelona, on va fer d’escolta del general governa-
dor. «Era un ‘puesto’ que no havies de dir res a ningú. Si un 
sortia, sortia. Si l’altre entrava, entrava. Era una bassa d’oli 
allò». Tornant del servei, en Miliu es va casar amb una noia 
també de Gualta, la Maria Muriscot, amb qui temps a venir 
tindria dos fills, en Josep i l’Enric.

Del mas Gelabert de Pals a Serra
Buscant sempre la millor manera de guanyar-se la vida, en 
Miliu va fer cap al mas Gelabert de Pals, on durant més de 
deu anys es va dedicar al conreu de l’arrós. Van ser anys de 
treball dur, «tot es feia a mà», però també calia saber tro-
bar temps per a l’esbarjo: «pescàvem llisses, llobarros i an-
guiles». En relació al rendiment de l’explotació, en Miliu ho 

resumeix dient que «hi va haver temporades de tot, fins que 
la cosa va anar a menys, l’arrós va declinar i vam plegar». És 
a partir d’aquí que en Miliu i la seva família s’instal·laran 
a Serra. «Buscant, buscant, vaig trobar una casa al poble 
de Serra, can Pou, al carrer Daró número 8. Hi havia unes 
trenta vessanes de terra». Menant la terra i una mica de 
bestiar en Miliu se’n va anar sortint, i fins i tot va ser un dels 
primers de comprar un tractor, un Ebro petit que encara 
funciona (‘que encara és pagès, com en Miliu mateix’, penso 
entre mi).
Més endavant, en Miliu i la seva família es van fer una casa 
nova, on resideixen ara, fora del nucli del poble, però tot a 
base de treball i esforç, de mica en mica. «Vaig comprar el 
camp per fer la casa ‘amb condicions’, pagant una part, un 
tant, i el resto quan me vencia». I així ha estat com tots han 
tirat endavant: «a mi, fer de pagès m’ha anat bé, però no 
tot són victòries, eh?».

Les aficions
El caràcter actiu i vital d’en Miliu es veu també en les seves 
aficions. Sempre li ha agradat fer la partida amb els com-
panys, sigui la botifarra, sigui el canari. I també li ha agra-
dat molt d’anar a buscar cargols i a caçar bolets, tot i que al-
guna vegada l’han hagut d’anar a ‘rescatar’ perquè s’havia 
quedat enclotat amb el cotxe en algun caminot o perquè 
havia perdut les claus a mig del bosc. Durant una època en 
Miliu i la seva dona van tenir una afició certament curiosa i 
molt popular: amb una colla d’amics de tant en tant anaven 
en moto (ell tenia una Iso Standard) a veure pel·lícules a 
França. Amb tot, el veritable entreteniment d’en Miliu se-

Emili Cruset, tota una vida a pagès

L’EMILI CRUSET I MATó, amb els seus noranta-cinc 
anys d’edat, és actualment una de les persones més 
grans de Serra. La seva vida ha estat el treball de la 
terra en uns temps de grans canvis i transformacions 
al món de la pagesia. Malgrat les xacres que 
darrerament li fan la guitza, en Miliu no ha perdut 
el bon humor, i en la seva mirada franca i simpàtica 
s’hi endevina encara aquella peculiar guspira de 
murri incorregible.
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En Miliu fent 
el servei mi-
litar i cuinant 
cargols a la 
llauna.
Foto: 
Arxiu família 
Cruset.

Salvador Vega Col·laborador

gurament ha estat reparar i fabricar 
tota mena d’eines per la feina o estris 
per la llar. De fet és un autèntic ‘mane-
tes’: el trespeus, els molls, la pala del 
foc, aquesta tauleta, això, allò…la casa 
és plena de coses que han sortit de 
les mans d’en Miliu. Ell ve d’un temps 
que té poc a veure amb el consumisme 

d’avui: «en lloc d’anar a comprar, t’ho 
feies tot tu mateix. He masegat molt, 
jo, a la meva vida».

Un tarannà
Avui en Miliu ja no masega tant, però 
de ben cert que manté el tarannà posi-
tiu i vital que el caracteritza: «Sóc ope-

rat de tot arreu, …però encara aguan-
to!». I posa aquella cara que només 
tenen les persones que han lluitat, que 
han ‘masegat’ incansablement i que, al 
capdavall, se senten contents i satisfets 
amb el que la vida els ha donat. Vet 
aquí de quina pasta són fets la gent 
d’aquest país.
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si els interessava distribuir el most i 
el vi de la cooperativa. “Empordàlia, 
que era la cooperativa de Vilajuïga, 
s’havia fusionat amb la cooperativa 
de Pau.  És clar que ens interessava!” 
Des d’aleshores porten a les fires “el vi 
Canyal, i el vi a granel i els generosos 
d’Empordàlia.”

Les fires especialitzades
El 2008 i el 2009 se’l passen anant a 
fires multisectorials, quelcom que 
els brinda l’oportunitat d’establir 
relació amb un altre sector, el 
formatger. De sobte se’ls acut fer 
fires especialitzades. Creen el primer 
MERCAT DEL VI I DEL FORMATGE a 
Serra de Daró. “Això passa el 2010 i 
ara ja fa més de sis anys que ens hi 
dediquem!” Tot i que els firaires també 
hi col·laboren, són ells els qui tracten 
amb els ajuntaments i s’encarreguen 
de coordinar, difondre i planificar 
el mercat. Deixen definitivament les 

Vinya i oli Canyal, reinventant l’ofici de pagès a Serra de Daró

En Jordi Gaus, nascut a Llabià, sempre havia tingut vinya a casa i part de la 
collita, la venia en forma de most a veïns que volien fer el seu propi vi. Quan 
la collita no era prou bona, compraven most a la cooperativa de Vilajuïga per 
poder-los servir igualment. L’Arnau, per la seva banda, feia d’administratiu en 
una empresa de Figueres. Amb en Jordi eren amics de tota la vida i un dia els va 
passar una d’aquelles coses que succeeixen quan vas amb amics... Que fabules 
què passaria si, a banda de servir suc, servissis vi embotellat. És a dir, un vi 
més elaborat, de criança, passat per la bóta. Són històries que un es planteja 
o imagina quan està amb amics de confiança. La majoria de vegades, queden 
reduïdes a l’anècdota, a un moment d’eufòria enjogassada, però d’altres, com 
és el cas d’aquests dos amics, es converteixen en una història més grossa.

L’Arnau va deixar la feina per engegar el projecte. Van escollir CANYAL com a 
nom per l’empresa i la marca de vi, perquè feia referència al territori on ambdós 
havien crescut. “A Serra, travessant el pont cap a Ullastret i Llabià, hi ha el pla 
d’en Cunyà.” En Jordi va seguir uns anys més treballant a l’horta i, de mica en 
mica, es va anar incorporant al projecte. El 2007 va fer el cop de cap definitiu i 
això va servir per donar impuls a l’empresa.
Tot i que la marca naixia el 2001, la primera collita no va sortir a la venda fins 
al 2002, que és quan els van convidar a la Fira de Peratallada i van descobrir el 
món de les fires multisectorials. La relació amb la cooperativa de Vilajuïga era 
intensa, els compraven part del most per produir el vi, i un dia els van demanar 

Jordi Gaus i 
Arnau Pujol 

en un dels 
olivars.

Foto: S.Yxart.

EN JORDI GAUS I L’ARNAU PUJOL són les persones que el 2001 van 
aventurar-se en aquest projecte que porta per nom “VINYA CANYAL” 
i que ara s’obre un nou camí en el món de l’oli.
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fires multisectorials i es dediquen 
a les especialitzades, que procuren 
que tinguin lloc tot l’any. “Ara hem 
anat a Vallvidrera. Les que funcionen, 
repetim!” N’han fet per tot el territori 
i asseguren que a Barcelona i a Girona 
tenen molt bona acceptació. 
“El vi Canyal és un vi amb un 40% de 
garnatxa negre, que a l’Empordà en 
diem Lledoner, un 40% Carinyena, 
que al territori s’anomena Samsó i, un 
20% de Cabernet sauvignon envellit 
un any en fusta.” Al celler m’expliquen 
que, un cop el vi ha envellit a la bóta, 
el treuen d’allà i el deixen envellir, 
com a mínim, un any més a l’ampolla. 
“Ara estem comercialitzant la collita 
del 2012” explica l’Arnau i en Jordi 
parla del llarg procés que ha de fer el 
vi perquè sigui bo. Del vi que fan, un 
85% es ven en mercats, i la resta en 
restauració i botigues especialitzades. 
Tot i així, com que el sector del vi és 
molt segmentat i amb una demanda 

molt concreta, fa dos anys que han 
entrat a un nou mercat, el de l’oli.

L’oli Canyal
Tenen olivars entre Ullastret i Llabià. 
“Però necessitem un parell d’anys 
per aconseguir que les finques siguin 
totalment productives.” Les varietats 
de l’oli que produeixen són un 
percentatge molt alt d’argudell, que 
és una varietat autòctona de la zona, 
i un petit percentatge d’arbequina 
i de piqual. Tot i que actualment 
barregen la seva collita amb la que 
compren al trull de Pau, que és on fan 
la premsada. La previsió és que, en un 
parell d’anys, no els calgui. 
Les seves olives segueixen un 
tractament ecològic i la intensió és 
aconseguir el distintiu de la FPAE. 
Tot i així, fer un producte totalment 
ecològic és complicat, perquè 
necessitarien que el trull també 
fes una premsada ecològica. “No 

descartem poder tenir algun dia el 
nostre propi trull” rebla l’Arnau. 
“De fet, l’única manera d’en sortir-
te’n en aquest món és fent tot el 
procés de producció, perquè els grans 
distribuïdors no et donen marge.” 
De moment estan satisfets amb la 
bona acollida que ha tingut l’oli, que 
també s’ha guanyat la seva pròpia fira 
especialitzada, el MERCAT DE L’OLI 
I DEL PA. De tantes fires que fan a 
vegades han de contractar personal. 
Estan contents, es respira conversant 
amb ells. Pels olivars, copso el plaer 
que els dóna treballar d’una cosa que 
gaudeixen. Tenen la sort de viure tot 
el procés, per dur que sigui anar de 
fira en fira. És un producte nat a la 
terra, la seva terra. Mentre preparen 
la furgoneta amb el material de la 
propera fira i les seves veus es fonen, 
reflexiono sobre la valentia d’alguns 
d’embrancar-se en aquells projectes 
somniats.

Vinya i oli Canyal, reinventant l’ofici de pagès a Serra de Daró

El celler de la 
Vinya Canyal.
Foto: S.Yxart.
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Opinió

Més enllà del que cadascú pensi hi ha algunes dades molt preocupants en què tots 
hauriem d’estar d’acord: 1a- La corrupció transversal que afecta en graus diversos 
a tots els partits que han gaudit del poder durant molts anys, PP. PSOE, PSC. CON-
VERGÈNCIA. El PNB semblaria quedar-ne al marge. 2a – La violència amb mani-
festacions ben diversificades: el terrorisme i les guerres amb diversa intensitat, la 
violència de gènere, els casos de bulling entre nois i adolescents, el maltractament 
a pidolaires, a gais, contra els qui són diferents, etc. 3a- Avui vivim sota la cultu-
ra de la provisionalitat: les persones accepten fàcilment col·laboracions puntuals 
però totes les institucions troben gran dificultat a trobar associats que vulguin 
assumir compromisos de mitjana o llarga durada, tenim un 70% de divorcis, la 
pederàstia embruta entorns familiars, escoles, àmbits esportius, eclesiàstics... 4a.- 
Un gran avenç en coneixements i en tecnologia que no es veu proporcionalment 
acompanyat pels nivells de consciència, de responsabilitat i de maduresa personal 
sinó més aviat al contrari. 5a- Hi ha un gran anhel de gaudir i de viure bé, de 
donar gust al cos i a l’esperit que és ben legítim; altra cosa són les formes en què 
es tradueix massa sovint abonant més l’animalitat que hi ha en l’espècie humana 
per damunt d’allò que ens situaria a un nivell superior d’hominització i de més 
racionalitat. 6a- Un model econòmic de capitalisme liberal cada dia més desacom-
plexat secundat d’unes polítiques cada dia més generalitzades que empobreixen 
i marginen a col·lectius i a pobles sencers, que retallen drets, i que deixen especi-
alment als joves i als jubilats cada dia més a la intempèrie. 7a- La casa comuna de 
tots, la Terra, el planeta cada dia més malmès i degradat. Tot plegat ens ofereix un 
mostrari d’inhumanitat, de manca d’ètica i de moralitat, de decadència, d’injustí-
cia, de desigualtats i de mala maror insultants, i d’un futur impossible i de mort. 
No podem acceptar tot això com irremeiable. És de tota necessitat reaccionar, 
organitzar-se i dir prou. I recuperar la veritable llibertat que s’acompanya de res-

ponsabilitat i de valors, de justícia, de 
fraternitat, de veritat, de solidaritat... 
Recuperar la consciència del propi jo, 
del subjecte autònom, divers, que no 
va a la roda de les modes ni de models 
forasters i imposats. Redescobrir l’alte-
ritat, la proximitat i el respecte a l’al-
tre, treballar-nos el nosaltres i el con-
cepte ecològic, la unitat i el saber-nos 
interdependents del conjunt de la cre-
ació. Per aportar llum recordaré alguns 
missatges del BREVIARI DE CIUTADA-
NIA de Carles Rahola, escrits abans de 
la guerra civil espanyola: “La democrà-
cia no té res a veure amb la vulgaritat; 
ella no ha de ser mai un rebaixament 
sinó una ascensió constant... Feu-vos 
cada dia més dignes de la llibertat que 
il·lumina... Serveu la vostra conscièn-
cia, la vostra dignitat... La República o 
no fóra res, o ha de ser un instrument 
cada dia més eficaç per fer una obra 
fecunda en bé del poble. No pot ser 
només un canvi de façana, sinó més 
llibertat, més cultura, més justícia...” 
Citant el poeta Joan Maragall escrivia: 

Viure és lluitar    

Tecnologia i 
un gran anhel 
de gaudir i 
viure bé, però 
on queda 
la nostra 
consciència i 
la responsabi-
litat? 

Fotos extretes 
de https://
pixabay.com/
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“Volem una joventut conscient i ardida, compenetrada amb 
el seu poble i fent-se cada dia més apta per servir-lo i portar-
lo a la victòria... amb grans ideals i no només preocupada per 
finalitats materials immediates...” Rahola seguia afirmant: 
“Les ànimes escollides s’ageganten en el dolor i en la dissort, 
i sols, és d’esperits febles i covards de recular quan les coses 
mostren un posat hostil. I continuava: “Viure és lluitar; llui-
tar (sempre pacíficament) amb fe. I la lluita sols s’acaba a la 
llinda de la mort... ¿Per què abaixar el cap i defallir abans 
d’hora?” “No us reclogueu mai en vosaltres mateixos si no 
és per expandir-vos,... penseu que hi ha una col·lectivitat a 
la qual deveu el millor del vostre esperit i a la grandesa de la 
qual teniu el deure de contribuir en la mesura de les vostres 
forces i de la vostra intel·ligència... Després de nomenar i re-
ferir-se al compromís de diversos ciutadans rellevants, escriu: 
“En tots els pobles i en tots els segles trobarem figures que 
projecten al futur la seva exemplaritat i que ens fan sentir la 
seva dignitat d’ésser homes”. I avisa: “Com més forta sigui la 
nostra catalanitat, més podrem aspirar a influir en la comu-
nitat dels pobles afins i àdhuc en la humanitat tota. Jo es-
pero que els joves sereu els forjadors d’un nou poble, d’una 
gran Catalunya... Tenim una gran paraula a dir: d’amor i 
no d’odi, de llibertat i no de tirania....” “Divertiu-vos però 
no sacrifiqueu les hores daurades de la vostra joventut a 
coses petites i vanes... No feu cas dels consells dels qui són 
incapaços d’esguardar els estels i de tenir cap inquietud”. A 
VIRTUDES PÚBLICAS, la catedràtica d’Ètica, Victòria Camps, 
insistia en la crítica a uns models educatius que potser ins-
trueixen però que formen uns joves massa tendres i massa 
fràgils incapaços d’afrontar els desafiaments d’un temps 
tan complex com el d’avui. Denuncia els pares i les escoles 
“menfotistes”, que han renunciat a actuar amb autoritat, 
a imposar disciplina, a reclamar esforç, a forjar identitats, a 
exigir responsabilitat... Diu que no s’educa només presen-
tant valors teòrics i que cal oferir models, referents clars, un 
estil de vida en què els nois i els joves puguin emmirallar-se 
i seguir ni que sigui per criticar-lo i refusar-lo més endavant 

Rossend Darnés Rector de Serra de Daró i Sant Iscle

Oferir els continguts de la mateixa experiència que és més 
rica que la dels joves. Innovar, diu, no és destruir sinó valorar 
què continua vàlid del passat i què cal aportar de nou per 
sumar-ho. L’obediència i la disciplina, assegura, que no s’han 
de descartar. Els nois han d’aprendre ben aviat que no tot 
pot ser divertit i que a vegades caldrà dir-los que no i que 
hauran de conviure amb l’adversitat. Educar és mostrar que 
els altres existeixen, aprendre a acceptar-los, a respectar-los, 
a conviure i a treballar amb ells. Educar és socialitzar. Educar 
és crear hàbits i això comporta repetir, insistir, autoimposar-
se una disciplina. Educar per aprendre a viure amb un mateix 
i amb els altres. Educar-se per ser lliure, digne, just i solidari.

Viure és ser un mateix i lluitar amb i per als altres.

Qüestions com 
la corrupció, 
el terrorisme, 
el bullying i 
la violència 
de gènere, 
entre d’altres, 
haurien de  
ser  prioritats 
de la societat 
actual.

Foto extreta 
de: https://
pixabay.com/
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Gran participació en la 9a edició de la Trobada de clàssics

La Trobada de Clàssics arriba a la seva novena edició 
amb gran èxit de participació. Un any més, gràcies a la 
col·laboració de l’Exc. Ajuntament de Serra de Daró, 
el Motor Club Girona i d’altres col·laboradors s’ha 
aconseguit la participació de prop de 280 vehicles i 
unes 700 persones, entre participants, acompanyants i 
públic assistent. Tots ells han gaudit a la nostra població 
de l’ambient, d’un bon esmorzar a taula, del sorteig de 
vals i regals de les entitats col·laboradores, i de la ruta 
que hem organitzat per les poblacions del Empordanet, 
finalitzant com anys anteriors a la població de Torrent, 
on hem estat obsequiats amb vals de degustació de 
brunyols amb motiu de la Fira del brunyol organitzada 
aquest mateix dia.
Segons experts, la Trobada de Classics de Serra de Daró 
s’ha convertit en la millor trobada de vehicles clàssics 
de la província de Girona! Quelcom que anima als 
organitzadors a seguir treballant per millorar any rere 
any per seguir assentant aquest èxit.
Des d’aquí aprofitem per agrair-vos a tots la vostra 
col·laboració.

Organitzadors Trobada Clàssics Serra
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Retrats de la memòria
La vida a Sant Iscle d’Empordà

Recull 
d’imatges de la 
família Coloma 
de Sant iscle, 
on s’hi reflec-
teix el que era 
la vida a pagès, 
amb les petites 
distraccions 
com el futbol 
i la platja, 
així com les 
tradicions.
Fotos cedides 
per Joan 
Coloma.



30

EL RACÓ DEL SUDOKU DETALLS DE SERRA I SANT ISCLE

SOLUCIONS

Passatemps
NIVELL DE DIFICULTAT: NORMAL

NIVELL DE DIFICULTAT: DIFÍCIL

Sabríeu on trobar aquests petits detalls del nostre poble?

SOLUCIÓ DETALLS:
1) Detall del pou on antigament s’anava a buscar l’aigua, situat 

al final del camí de la font.

2) Antiga via romana.

3) Detall de la Font de la Roqueta.
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CREMA CATALANA AMB PINYA

INGREDIENTS:
Per a la crema:

4 rovells d’ou

1 litre de llet

1 sobre de POTAX

8 cullerades grosses de sucre

1 branca de canyella

1 pela de llimona 

Pinya amb almívar

PREPARACIÓ:
Es fa bullir la llet amb la pela de llimona, la canyella i les 8 cullerades de sucre. 
Un cop bull, ho retirem del foc. 
A part, en el bol de batre hi haurem posat 400 ml de llet, els 4 rovells d’ou i el 
sobre de POTAX. Es tritura i s’afegeix a la crema que havíem fet i la tornem a 
escalfar fins que torni a arrencar el bull. 
Trossegem 7 o 8 talls de pinya i els cobrim amb la crema. Una vegada refredada i 
a punt de servir, hi afegim una rodella de pinya al capdamunt, l’empolvorem amb 
sucre i cremem amb la pala de cremar la crema.

Martí Casadellà Col·laboradorGastronomia
INGREDIENTS:
1 espatlla de porc Duroc de 4 

quilos i mig

2 cebes mitjanes
2 caps d’all sense la primera pell
4 o 5 litres aigua 
1/2 litre de vi blanc
oli, sal i pebre

PREPARACIÓ:
Posem oli en una cassola amb les cebes i els alls sencers. Daurem l’espatlla i la 
salpebrem. I, a continuació, hi afegim 1/2 litre de vi blanc fins que s’evapori. De 
mica en mica, hi anem posant els quatre o cinc litres d’aigua. Una mica més, si 
convé. 
Ho deixem coure quatre hores i mitja amb la tapa posada. És un plat per a 
preparar el dia abans de servir.  Així que, per emplatar-ho, l’endemà es tallarà 
ben fi i s’escalfarà amb el suc que hagi quedat. Si cal, hi podem posar més aigua.  
És un plat que es pot servir en fred.

ESPATLLA DE PORC IBÈRIC 
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