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PRÒLEG
 

Des que el món és món, els grans han gaudit d’explicar als més joves 
i als més petits com vivien i què feien. Ho han fet des de l’emoció, des 
de la nostàlgia, de vegades, i han mirat de transmetre el goig de la feina 
feta i de la il·lusió i la duresa del temps de fer-la. O potser han transmès 
la por i la incertesa dels temps difícils. De cada moment, de cada èpo-
ca, en queda un record personal i una vivència compartida, col·lectiva. 
Aquestes vivències compartides configuren la personalitat d’un espai 
en un temps determinat, cohesionen els protagonistes i configuren el 
retrat d’una època.

D’un temps ençà, han arribat a Ultramort nous veïns: persones 
que han buscat un lloc tranquil, amb proximitat de serveis, alguns per-
què ja coneixien Ultramort per relacions familiars o d’amistat; altres hi 
han arribat per proximitat al lloc de treball, per l’oportunitat d’una casa, 
d’un terreny. Són raons diverses protagonitzades per persones diver-
ses que necessiten integrar-se dins d’una col·lectivitat ja constituïda 
i participar de la vida i les decisions comunes. Compatibilitzar inèr-
cies, vicis, virtuts i maneres de fer de molts anys, amb il·lusions noves 
i mirades noves sembla fàcil, però no ho és. La població d’Ultramort 
«de tota la vida» –una definició estesa per tots els pobles– i «els nou-
vinguts» –denominació estesa exactament igual per tot arreu- neces-
siten un punt d’encontre que només pot existir des del coneixement i 
el respecte. És trobar aquest punt difícil que equilibri «això ho hem fet 
sempre així/això no ho hem fet mai així» amb la renovació i els aires 
nous que sempre aporten les noves veus.

Amb la voluntat de contribuir a aquesta entesa necessària, el dia 
6 de novembre de 2016 l’Ajuntament va convocar una trobada en el lo-
cal social d’Ultramort, a la qual van assistir vint-i-set persones. Aquesta 
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iniciativa va néixer de la inquietud d’en Lluís Masclans, fill de Júlia 
Amatller, nascuda a Ultramort, i veí del poble, i de la meva, que sóc 
també nascuda a Ultramort i sóc alcaldessa des de 1995, perquè vam 
sentir la necessitat de recollir de primera mà informació i testimoni de 
la vida del poble i editar-ne un llibre posteriorment.

Ultramort. Petjades del passat i del present ha estat possible grà-
cies a la narració d’aquests records i vivències que, en alguns casos, 
han estat reproduïts de manera literal, tal com van ser dits i, en altres, 
donant gruix i veracitat a la narració general.

Cal un agraïment sincer també als historiadors locals que, amb 
els seus estudis i les seves aportacions a la revista El Campanar –la 
memòria del poble–, han estat també una de les bases documentals 
d’aquest llibre.

Maria Gràcia SerratS i ParetaS

Alcaldessa d’Ultramort 
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INTRODUCCIÓ

Aquest llibre té la intenció de donar a conèixer la vida quotidiana d’Ul-
tramort a les dècades reculades del segle XX. Aquesta vida, amb els 
relleus generacionals i amb la transformació i l’evolució del poble, es 
pot dir que ha desaparegut i que tan sols queda en el record, en el 
record de la gent que la va viure en primera persona. D’aquesta gent, 
malauradament i per llei de vida, cada vegada en queda menys. I per 
això, abans que sigui massa tard i que aquesta memòria i aquests re-
cords s’hagin esvaït per sempre, hem volgut deixar-ho escrit i publicat 
en aquest llibre que teniu a les mans.

Era un temps en què les relacions humanes eren molt estretes i 
en què les cases del poble eren plenes de gent. Passejant pels carrers, en 
aquella època, sempre es trobava gent, que s’aturaven a parlar, s’ajuda-
ven els uns als altres en les feines (segar, batre, matança del porc…). La 
gent que va viure els anys que parlem en aquest llibre enyora aquella 
època i aquella gent que donava vida i sentit al dia a dia d’Ultramort. 
Tot i això, sortosament, el poble ha viscut una certa revifada els darrers 
anys (actualment hi ha una quarantena de nens i nenes).

Hem volgut transmetre el batec humà del poble des de diversos 
i amplis punts de vista (feines del camp, costums, tradicions, records 
i episodis de la Guerra Civil i de la postguerra, habitants i serveis que 
hi havia al poble…) i per fer-ho possible hem anat a trobar les fonts 
imprescindibles on sadollar-nos de la informació necessària. Aquestes 
fonts han sigut els veïns d’Ultramort que tenen els esmentats records i 
els conserven, i també els arxius històrics que ens han permès docu-
mentar alguns fets importants amb precisió i seguretat.

Els veïns ens han acollit amb generositat i disposats a fer-nos par-
tícips de les seves vivències, perquè la vida del poble en els anys de la 
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seva infància i joventut pogués quedar conservada per sempre. Sense 
ells, sense les seves converses i aportacions, no hauria estat possible i, 
per això, des d’aquestes línies volem transmetre’ls-hi i fer-los-hi arribar 
el més sincer i sentit agraïment. En aquest punt, i per ordre alfabètic del 
primer cognom, citem les persones que hem entrevistat personalment 
durant el procés d’elaboració del llibre: Josep Blanch Gelabert, Maria 
Ferrer Blanch, Dolors Gasull Mateu, Lluís Masclans Amatller, Montse-
rrat Oliveras Estragués, Remei Pagès Borrell, Jordi Paretas Bahí, Joan 
Perich Figueras, Enric Salvà Serra i Maria Gràcia Serrats Paretas. En 
aquest sentit, en tot el llibre hem transcrit textualment fragments de 
diverses converses i entrevistes mantingudes amb aquestes persones. 

També volem fer un esment molt just i especial, en forma d’agraï-
ment, al referit Lluís Masclans, que, d’una manera totalment generosa i 
desinteressada, ens ha cedit unes gravacions i unes entrevistes que va 
realitzar entre el novembre de l’any 2016 i el setembre del passat any 
2019 a diversos habitants del poble (la Júlia Amatller Casellas de cal Car-
reter, en Joan Calmó de cal Ferrer, la Remei Pagès de can Morera, en Pere 
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Oliver de can Peio, en Fernando Oliver de can Tixé, en Jordi Oliver de can 
Benet, en Ciset Cortada, la Lola Gasull, la Teresa Marull de can Sadurní, 
l’Antonio Díaz, en Ramon Perich de can Mas, en Quim Mascarreras de can 
Miró, en Josep Paretas, l’Enric Salvà de cal Flequer, en Joan Oller Oliver de 
cal Resto…), alguns dels quals ja no es troben entre nosaltres, malaurada-
ment. I un agraïment, també, a tots els assistents a la trobada que es va fer 
al Centre Cívic del poble i que va ser el punt de partida d’aquest projecte.

Pel que fa a la part gràfica del llibre, hem d’esmentar les foto-
grafies fetes per la Dolors Gibert i agrair a l’Ajuntament d’Ultramort 
i al mateix Lluís Masclans el fet d’haver-nos cedit el fons de fotogra-
fies antigues per poder il·lustrar i acompanyar el text. Val a dir que el 
complement fotogràfic d’aquest llibre es troba en els llibres Ultramort. 
Imatge i vida (editat l’any 2003), Ultramort (editat per Viena Edicions, 
dins la col·lecció «Imatges i records», l’any 2006) i En Miró i la Mei. El 
gegant i la geganta d’Ultramort (Gorbs, 2019) i als diversos números 
de la revista municipal El Campanar des de l’any 1998 fins el 2019.

En ambdues pàgines, assistents a la trobada al Centre Cívic.
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Estructura del llibre

Hem dividit el llibre en set capítols, o blocs principals, intentant fer-lo 
el més rigorós i entenedor possible i per donar una visió del poble, de 
la gent i de la vida d’aquelles dècades que no tornaran.

Els capítols o blocs són els següents:

• La vida agrícola i ramadera
• La vida social
• La vida religiosa
• L’escola
• La Guerra Civil i la postguerra
• Evolució i transformació del poble
• Personatges singulars

Abans d’entrar en el tema i el motiu principal del llibre, però, volem 
presentar una petita síntesi geogràfica i històrica del poble i del mu-
nicipi d’Ultramort, la qual creiem que ens ajudarà a contextualitzar i 
entendre una mica millor la vida que s’hi desenvolupava.
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Apunts geogràfics

El municipi d’Ultramort, situat a 30 metres d’altitud sobre el nivell del 
mar, es troba a la comarca del Baix Empordà, a la dreta del riu Ter, a la 
plana d’inundació entre l’esmentat riu i el riu Daró.

El terme municipal té una extensió reduïda (4,35 km2 de su-
perfície) i limita al nord amb Verges, a l’est amb Serra de Daró, al sud 
amb Parlavà i a l’oest amb Foixà. El territori, travessat de ponent a 
llevant per la riera Nova, afluent per l’esquerra del Daró, és conreat 
gairebé del tot, ja que el terreny és molt fèrtil. El pla de l’Estanyol, al 
sud-est del terme, al límit amb Parlavà, havia estat ocupat, com ja 
indica el nom, per un petit estany, avui dessecat. D’altra banda, cal 
no oblidar que encara hi ha zones inundables, com les closes, els es-
tanys i les Fonts Velles a ponent i els camps anomenats les Platges (la 
Platja d’en Grau, la Platja d’en Sala, la Platja Gran…) a llevant.

Gràcies a la fertilitat de les terres i els camps, com s’ha comentat, 
és un municipi dedicat a l’agricultura i a la ramaderia. Els conreus més 
estesos són el farratge, sobretot la userda, i el blat de moro, mentre que 

En ambdues pàgines, vistes aèries d’Ultramort.
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el blat ha patit una certa regressió. Hi ha un sector de regadiu dedicat a 
les hortalisses i també als arbres fruiters, pomeres i presseguers prin-
cipalment. També hi ha cria de bestiar boví, porcí i avícola.

El poble d’Ultramort es troba sobre un tossal de forma allargada, 
única eminència apreciable del terme, a la vora de la carretera local 
que va de la Bisbal d’Empordà a Figueres. Hi distingim dos sectors 
separats per la plaça: al sud, el nucli primitiu del poble, a l’entorn de 
l’església i del carrer Unió, i el carrer Major; al nord, dos llargs ravals, 
els noms dels quals (carrer de Torroella i carrer de Figueres) assenyalen 
la direcció de vells camins. Separat del poble, al sector del camí de la 
Sala, hi ha un petit nucli de població.

Apunts històrics

Ultramort és una de les poblacions empordaneses documentades en 
un moment més antic. Concretament, tal com ha publicat en un mag-
nífic article l’historiador Jordi de Bolòs i Masclans, es troba citada per 
primera vegada en un document d’entre els anys 800 i 817, probable-
ment un dels pocs documents que ha arribat fins als nostres dies de 
l’època en què l’emperador Carlemany governava els comtats catalans. 
En el referit document s’esmenta la donació d’un alou a l’església de 
Sancte Eulalie de Vulture Mortuo.

Anys més tard, el 989, en el testament de Gausfred, comte d’Empú-
ries, apareix citat per primera vegada el nom del poble: villa Vultur Murt.

Vista aèria d’Ultramort i detall del poble. 
Pàgina 17: El carrer de Torroella i la plaça 

de la Constitució..
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Posteriorment, apareixen les citacions de Vulture Mortuo l’any 
1045 (com a l’esmentat document d’entre els anys 800 i 817), Ultra-
morte l’any 1046, Vulturis mortui l’any 1062, Ultra mortuo l’any 1123, 
novament Vulture mortuo l’any 1316 i, finalment, Ultramort, com en 
l’actualitat, els anys 1497 i 1553 respectivament.

Com a curiositat, cal esmentar que la gent gran del poble l’ano-
menava, com a deformació lingüística, podem dir, «Altremor».

En aquest punt és adient parlar de l’etimologia d’Ultramort, tema 
controvertit. Diversos filòlegs i historiadors (com Joan Coromines, Fran-
cesc de B. Moll, Jordi de Bolòs i Masclans, Francisco Villar Liébana i 
Salvador Tarradas Ustrell) n’han parlat i han apuntat diverses teories.

Segons les nomenclatures que hem comentat, hi ha, per tant, di-
verses teories etimològiques del topònim d’Ultramort. Una seria que 
derivés d’«Oltramort», que significa «indret abandonat situat més en-
llà d’alguna cosa», més enllà del riu Ter en aquest cas. Una altra seria 
que derivés de «Voltremort», i que significaria «voltor mort». Una altra 
seria que derivés d’«Ultramurtra» o «Ultramurta», que en aquest cas 
significaria «més enllà de la murtra», tenint en compte que la paraula 
murtra fa referència a aigua embassada (si recordem que a prop d’Ul-
tramort hi havia algun antic estanyol, com s’ha esmentat fa una es-
tona, aquesta teoria també pot ser versemblant). Una altra, finalment, 
seria que derivés d’«Ultra morr», fent referència a un lloc prominent 
més enllà de la frontera (tenint en compte que Ultramort seria territori 
fronterer entre el comtat d’Empúries, el bisbat de Girona i l’anomenada 
casa de Barcelona, i que per deformació esdevindria Ultramort en lloc 
d’Ultramor). Com es pot veure, doncs, al llarg de la història i en docu-
ments consultats, el topònim del poble ha anat canviant i evolucionant 
fins a arribar a l’actual Ultramort. No es pot afirmar rotundament, però, 
quina de les teories citades és la certa.
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L’any 1316 Ultramort va passar a formar part del terme del castell 
de Rupià, que era possessió dels bisbes de Girona. El 1698 Rupià era, 
encara, el cap d’una batllia que incloïa els pobles veïns d’Ultramort i 
Parlavà. El 1860 Ultramort va ser agregat al municipi de Foixà, i l’any 
1924, finalment, va recuperar la independència.

L’església de Santa Eulàlia d’Ultramort, esmentada ja l’any 1046, 
és de tipus cistercenc (probablement del segle XIII). D’una sola nau, 
sense absis destacat, es cobreix amb volta apuntada i seguida. Les tres 
capelles laterals, la sagristia i el cor són afegitons tardans, dels segles 
XVI-XVIII. Al mur de capçalera conserva una finestra romànica de do-
ble biaix i arc de mig punt. La porta és del 1745. Damunt la façana 
principal hi ha vestigis d’una antiga espadanya. L’església es va cons-
truir amb enormes carreus, com la torre campanar, que és de planta 
quadrada i té un pis amb grans arcs apuntats. S’explica que els carreus 
per edificar l’església els van extreure d’una pedrera del començament 
de la baixada del camí de Foixà. Amb l’extracció de les pedres es va 
formar una bassa, la bassa de can Sadurní, la qual es va enterrar, jun-
tament amb les restes del cementiri vell, ossos inclosos.

L’interior del temple ha estat netejat i fa pocs anys s’hi va tras-
lladar una làpida gòtica, de l’any 1340, que anteriorment es trobava 

Zona d’aigües estancades (murtra).



Petjades del passat i del present   19

encastada a la façana. Es conserva també un notable reliquiari del Lig-
num Crucis (reliquiari que conté un fragment de la Creu de Crist), de 
plata repussada i daurada, del segle XV. A l’interior de l’església hi ha 
tombes amb l’escut de la família Pagès.

La patrona del poble, per tant, és Santa Eulàlia de Mèrida (nas-
cuda a la citada localitat extremenya l’any 282 i martiritzada l’any 304, 
la festivitat se celebra el dia 10 de desembre), mentre que els copatrons 
són els Quatre Sant Màrtirs de Girona (Sant Germà, Sant Just, Sant 
Paulí i Sant Sici).

Tal com ens ha explicat Josep Alabau Coloma, durant la invasió 
musulmana va haver-hi el perill que les despulles de Santa Eulàlia fos-
sin profanades i, per aquest motiu, un bon grup de cristians va decidir 
portar-les al nord de la península. Primer van ser dipositades en una 
caixa de plata a l’església de Pravia (Principat d’Astúries). Uns anys des-
prés, a instàncies dels reis d’Astúries, van ser portades i dipositades a la 
Cambra Santa d’Oviedo. Actualment, l’arqueta que conté les restes es 
troba en una capella entrant a la catedral d’Oviedo, a mà esquerra. S’ha 
de tenir present que Oviedo considera molt seva a Santa Eulàlia, i des 
l’any 1673 és la patrona de la capital del Principat d’Astúries.

Pel que fa als Quatre Sants Màrtirs de Girona, van viure entre 
els segles III i IV i la tradició diu que eren fills del poble de la Pera, tot 
i que també es diu si eren fills de Celrà. El que sí sembla cert és que 
van viure en algun lloc del sector dret del Ter comprès entre aquest riu 

El carrer Major i l’església parroquial de Santa Eulàlia.
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i la muntanya dels Àngels (no gaire lluny del santuari de la Mare de 
Déu dels Àngels hi ha la font dels Quatre Màrtirs). Eren germans i es 
dedicaven a la construcció o eren picapedrers (per això, antigament, 
els picapedrers de Girona els tenien per patrons). Van ser martiritzats 
el dia 31 de maig de l’any 304. Les seves relíquies es veneren a la Cate-
dral de Girona, a la capella dedicada, que es troba a la part esquerra de 
la girola, just al costat est de la capella conventual (antiga sagristia), i es 
guarden dins un sarcòfag de grans proporcions i bellament decorat. El 
testimoni d’aquests quatre màrtirs gironins ens recorda a tants altres 
màrtirs de Girona. En ser martiritzats als primers segles del cristia-
nisme fa adonar-nos-en de la gran romanització d’aquesta zona i que 
el cristianisme es va fer present a casa nostra des dels primers segles, 
gràcies a la gran influència que va tenir Roma a través de les vies ro-
manes i del port d’Empúries.

A la base d’un dels laterals del campanar de l’església, en un dels 
murs de tanca de l’antic cementiri, desmantellat i traslladat pels volts 
de l’any 1975, hi ha diverses sageteres, les quals són l’única resta d’una 
obra de fortificació medieval.

A Ultramort són destacables algunes cases dels segles XVII i 
XVIII, amb llindes datades i amb inscripcions i amb ràfecs de teulada 
decorats, com el del carrer del Raval.
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La part antiga del mas Davesa, al carrer Major, conserva una fa-
çana del segle XVI amb un portal adovellat i una finestra d’arc conopial 
amb decoració goticorenaixentista.

A migdia del poble hi ha can Pagès, una gran casa pairal del segle 
XVII amb una teulada de quatre vents, que va quedar inacabada. És 
fortificada, amb una gran garita angular cilíndrica. A la façana es des-
taca el portal adovellat i un escut en relleu que es repeteix a les llindes 
de les finestres de la planta noble, i en aquesta façana es conserva una 
finestra geminada (finestra amb dues obertures, dividides verticalment 
per una pilastra central sobre la qual se sostenen dos arcs de mig punt 
o apuntats), d’època anterior, decorada amb relleus goticorenaixentis-
tes (diferents personatges, motius geomètrics i florals…). Al seu dessota 
hi ha un rellotge de sol amb una inscripció llatina. A l’interior del casal, 
l’ampli vestíbul i les estances principals posseeixen voltes de llunetes. 
Al costat de la porta es conserva el pujador de cavall. Destaca la pallissa 
situada davant la casa, construcció popular datada el 1689.

El castell de Gleu o de Finestres d’Ultramort (can Ribot) és empla-
çat a l’extrem septentrional del poble, en un indret lleugerament més 
elevat que la resta de la població. Té l’aspecte d’una gran masia dels 
segles XVI i XVII, amb teulada de dos vessants i una gran porta ado-

Pàgina 20: Interior de l’església parroquial de Santa Eulàlia. En aquesta pàgina, la Veracreu 
d’Ultramort, Santa Eulàlia (patrona del poble) i els Quatre Sants Màrtirs de Girona 
(copatrons d’Ultramort).
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vellada. Malgrat això, conserva inserida en el cos de l’edifici la meitat 
inferior d’una torre de planta rectangular, espitllerada. Una altra torre 
cilíndrica sobresurt per damunt del nivell de la teulada. Al segle XVII 
aquest castell, o casa forta, pertanyia a la família De Batlle, originària 
del poble de Flaçà.

A la plaça hi ha una casa, que antigament havia sigut l’Ajunta-
ment del poble, que té dos arcs de mig punt i dues pedres amb inscrip-
cions a la façana: en una de les pedres hi apareix gravat l’any 1735 i a 
l’altra hi apareix la inscripció «Plaza Constitucional 1821».

Per últim, també cal destacar can Borràs. Era una casa pairal molt 
gran, de les més importants del poble, que actualment s’ha convertit 
en quatre cases: can Berto, dues cases de can Nasi i ca la Loris (hi ha la 
casa i una pallissa). A la citada pallissa, on ara hi viuen l’Isaac González 
i la Rosa Llopart, hi ha un pilar amb la data 1688 gravada, que dóna 
una idea de l’antiguitat de l’edifici. També hi havia el pou d’en Borràs 
(actualment és de la propietat de can Cerdà, o can Pi), on abans molta 
gent s’hi abastia d’aigua.

La població del municipi, força estabilitzada durant el segle XVIII, 
va augmentar durant la primera meitat del segle XIX i va arribar a 340 
habitants el 1857. Des del decenni dels anys trenta del segle XX hi ha 
hagut una continuada disminució, que cal atribuir a l’atracció de les 

El mas Davesa.
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zones industrials i turístiques. Segons el padró del 1979, a Ultramort hi 
vivien 237 persones, cens idèntic al de l’any 1842. L’any 1990 la pobla-
ció havia disminuït a 205 habitants i a 188 el 1996. Els darrers anys hi 
ha hagut una certa recuperació de població, amb 203 habitants l’any 
2005 i 214 el 2018.

El poble celebra la festa d’estiu el primer diumenge de juliol i el 
cap de setmana més proper al 10 de desembre la festa major de Santa 
Eulàlia.

Can Pagès.



24   Ultramort

El castell de Gleu o de Finestres (can Ribot). / Part de la casa que havia sigut can Borràs i 
detall del pilar, amb la data 1688 gravada.
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LA VIDA AGRÍCOLA I RAMADERA

Ultramort, com la gran majoria de pobles i municipis de la plana de 
l’Empordà, té un passat estretament lligat i vinculat a la vida i a les 
feines agrícoles i ramaderes.

El poble, encimbellat dalt d’una petita elevació orogràfica entre 
els rius Ter i Daró, gaudeix d’unes vistes panoràmiques privilegiades: 
cap a llevant, l’omnipresent massís del Montgrí, Sant Iscle d’Empordà i 
la plana del Baix Ter, amb el mar com a teló de fons; cap al nord, les ar-
bredes del Ter en el seu curs inferior, apropant-se a la seva desemboca-
dura; cap a ponent, un amfiteatre imponent de relleus muntanyosos, 
des de les Salines i l’Alta Garrotxa fins al Pirineu Oriental i el Canigó; 
cap al sud, finalment, Parlavà i el característic Montori amb el massís 
de les Gavarres més enllà.

Feines al camp

El poble està envoltat de sadollants vistes panoràmiques i de camps 
de conreu que, tot i la proximitat del riu Ter, antigament eren de secà 
i que, de les últimes dècades ençà, gràcies a l’esforç dels pagesos a 
través de la perforació de pous, s’han convertit en terrenys de regadiu, 
més flonjos i productius.

Aquest canvi en el territori va portar associat, indefectiblement, 
un canvi en els productes i en els sistemes de conreu: es va passar del 
conreu de cereals (blat, ordi i civada) al conreu de blat de moro, majo-
ritàriament.

Un altre canvi que s’ha produït amb els pas dels anys i de les 
generacions, i amb l’evolució industrial i tecnològica, ha estat la ma-
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nera de realitzar les feines agrícoles, s’ha passat de realitzar-les d’una 
manera manual i tradicional a una manera totalment mecanitzada. 
Aquest fet ha comportat que es passés d’una agricultura familiar, es 
pot dir, a una agricultura extensiva i que les feines del camp (sembra, 
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recol·lecció…), en l’actualitat, es facin d’una manera molt més ràpida 
del que es feien dècades endarrere.

Fins al temps dels nostres avis i besavis, les feines (llaurar, sem-
brar, segar, traginar fems…) es feien d’una manera totalment manual 
i tradicional, com hem comentat, seguint l’ancestral calendari anual 
dels pagesos, seguint les quatre estacions de l’any. 

A la tardor es treballava la terra, fangant-la a mà o llaurant-la 
amb arades i animals (cavalls, eugues, mules, vaques…). Les primeres 
arades van ser fixes i es treballava amb un animal, guiant-lo amb una 
mà i aguantant l’esteva (peça corba i posterior de l’arada) amb l’altra. 
Posteriorment, va aparèixer l’arada giratòria o brabant, que va ser un 
avenç, ja que permetia treballar amb dos animals (que anaven junyits 
a l’arada mitjançant el jou i les corretges) i girar quan s’arribava al final 
del tros de terra que es llaurava. Un cop s’havia llaurat la terra, aquesta 
s’aplanava amb un rascle o un roleu.

A l’hivern se sembrava al vol. El pagès duia un cabàs penjat a 
l’espatlla, subjectat amb una corretja, i amb la mà anava escampant 
sobre la terra les llavors del cereal que sembrava (blat, ordi o civada).

A la primavera es tenia cura dels camps de conreu, traient-ne 
l’herba i desitjant que una maltempsada no s’emportés tota la feina i 
els guanys de l’any. 

I així arribava l’estiu, l’època de les feines més dures. Al juny, als 
camps i a les cases, es reunien les colles de segadors amb la falç al 
puny per segar el cereal, que ja era ben madur i estava a punt per ser 

En ambdues pàgines, estris i eines que s’utilitzaven antigament a pagès.
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recollit. També se segava amb màquina de rampins i dos animals i les 
garbes s’havien de lligar. Amb les garbes del cereal segat es feien les 
garberes o monjoies, que es deixaven al camp perquè s’assequessin 
bé. Unes setmanes després, al juliol, es batia a l’era de la casa, «amb 
animal i el roc» (l’animal anava arrossegant una pedra de forma tron-
cocònica, que anava rodolant i aixafant les espigues del cereal). Tal 
com diu el popular refrany, «qui no bat pel juliol, no bat quan vol». Se 
separava el gra de la palla, fent les típiques palleres i guardant i res-
guardant el gra al graner.

Eren feines llargues i dures durant tot l’any per poder subsistir i 
per poder portar la família endavant. Durant tot l’any vigilant, i patint, 
per salvar la collita, i aquí s’escau la popular dita «no diguis blat fins 
que sigui al sac i ben lligat». Un cop el gra era al graner el pagès po-
dia respirar més tranquil, ja que havia salvat la collita. Un any més es 
tancava el remot cicle anual lligat entorn de les feines del camp i de 
les collites, i ben aviat s’obriria el següent cicle per seguir perpetuant la 
tradició i per donar vida a la família.



Petjades del passat i del present   29

Els pagesos complementaven les feines del camp amb altres 
feines, anar a fer veremes a França (com era el cas, per exemple, de la 
Isabel Valls Xuclà, que estava casada amb en Josep Amatller Ullastres 
de cal Carreter i que cada any anava a França a fer la verema), anar a 
tallar canyes, fer de paleta, fer de jardiner, anar a collir fruita… per po-
der engreixar una mica més el rendiment econòmic que s’obtenia de 
les collites i de les feines agrícoles. Anys després, quan es va començar 

Pàgina 28: En Pere Mesas llaurant i 
amb el seu germà Tomàs sembrant 
patates. En aquesta pàgina, la Leonor 
Pallés Camó treballant a l’hort, a sota 
cal Ferrer, i en Narcís Foraster Condom 
el dia de batre, amb l’euga anomenada 
la Roja, a l’era de can Pelayo, l’any 1946. / Roc que es feia servir per batre. / Fent una 
pallera, l’any 1952. A la part superior es pot veure en Pere Mesas, a la part inferior en 
Joaquim Geronès Camó.
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La Isabel Valls Xuclà, mare de Vicenç Amatller Valls.
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a construir a la Costa Brava, molts nois que feien de mosso a les cases 
de pagès van anar a fer de manobre, ja que guanyaven més.

En aquell temps, eren importants i característics els tractes que 
es feien entre els amos i els masovers (tractes a terços, per exemple, i 
també hi havia els censos, que es redimien) i cada camp i cada tros 
de terra tenia el seu nom i era treballat per cultivar. Com a curiositat, 
esmentarem el camp del Borni, a prop del mas Cebrià: «Era un camp 
de sis vessanes i el capellà de Sant Iscle el va deixar a una dona que 
va comprar un tros de cel». Fets d’aquells anys que avui dia semblen 
recòndits i oblidats.

De mica en mica, amb la mecanització, les feines del camp es 
van alleugerint i agilitzant. Van arribar els primers avenços, com les 
arades, les màquines de batre, les lligadores i espècies de blat que no 
s’espolsaven amb la tramuntana. Amb menys esforç, els pagesos po-
dien optimitzar i millorar les collites. De màquines de batre en tenien 
en Claveguera de Sant Iscle i en Paretas de la Sala. La màquina se-
parava directament el gra de la palla: per un costat el gra sortia net i 

En Narcís Foraster Condom i la Maria Oliver garbellant.
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l’ensacaven i per l’altre sortia la palla i feien la pallera. Es necessitaven 
tretze o catorze persones per fer-ho i els treballadors s’anaven tornant, 
ja que era la feina més dura, amb l’afegit de la calor, la pols (boll)… Val 
a dir que «per als nens era una oportunitat de participar en un tre-
ball important de la gent gran, col·laborant en fer desplaçar el tub que 
repartia la palla. Era un dels llocs on hi havia més pols i els petits es 
barallaven per comandar-lo sense cap protecció, però era molt emoci-
onant fer moure les rodes que desplaçaven el tub». 

En ambdues pàgines, (d’esquerra a dreta i de dalt a baix): diverses màquines i eines 
d’aquell temps (rampí, màquina per segar userda, màquina de sembrar, jou per a vaques, 
brabant, motor de petroli per aigua, cabestrell de vaca, bomba d’aigua i arada múltiple).
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Entre els anys 50 i 60 del passat segle XX es va deixar de treballar 
amb animals. Ens han explicat que «a cal Carreter, abans de tenir el 
cavall, llauraven amb dues vaques, una de les quals era manllevada, 
és a dir, que li donaven menjar, que compartien la llet i que es repar-
tien els guanys dels vedells que paria a mitges». I també ens han ex-
plicat que «l’última casa del poble on es va utilitzar el jou de les vaques 
per llaurar i per fer anar el carro va ser a can Julià».

Van arribar els primers tractors. Van venir «de províncies», del 
centre d’Espanya. Anaven amb gasolina primer i amb dièsel després, 
eren de segona mà i estaven rebentats de treballar. 

Quan va sortir la lligadora va ser un gran avenç. Lligava les gar-
bes amb un cordill i el seu ús va durar molts anys.

Al començament, les màquines se les deixaven entre parents o 
veïns i entre tots s’ajudaven a fer-ho tot, amb generositat i altruisme 
els uns amb els altres. En aquesta època encara hi havia poca gent que 

En Marragí (esquerra) i en Joan Oliver Blanch de cal Resto, conegut com l’avi Pelayo.
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tingués tractor, així que els que en tenien anaven a treballar per als 
altres.

Posteriorment, cap a l’any 1965, van arribar les primeres mà-
quines recol·lectores. Van ser un altre gran avenç, ja que al mateix mo-
ment segaven i batien, amb el lògic i conseqüent estalvi d’esforç i de 
temps.

Després de batre, el blat s’emmagatzemava al graner.
Fem un petit incís aquí per comentar que ens han explicat que hi 

havia gent que tenien al·lèrgies (amb problemes respiratoris i cutanis) 
provocades pels cereals. Com a exemple, podem esmentar que «a cal 
Carreter hi havia qui no s’ho creia i es va rebolcar sobre el gra per de-
mostrar que no era cert. Però arran d’aquest fet va tenir problemes molt 
greus de pell... Als pobles, moltes malalties, respiratòries sobretot, eren 
derivades d’aquests problemes que per ignorància no se’ls hi feia cas».

Fet aquest incís, continuem amb el fil que seguíem, tot explicant 
que el gra el portaven, amb carro i cavall, a moldre al molí. Es portava 
als molins de Verges o de Parlavà, i també hi havia qui el portava a 
moldre a les farineres de la Bisbal. Al molí de Verges s’hi portava el blat 
per obtenir la farina per fer pa per a la família, mentre que al molí de 

El rec del Molí de Verges.
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Parlavà s’hi portava la civada i l’ordi per obtenir la farinada per al bes-
tiar (al bestiar no se li donava blat, ja que era un producte de primera 
necessitat). De la quantitat de blat que es portava al molí de Verges se 
n’obtenia un 70% de farina, i la resta era el que s’anomenava segones 
(subproducte de la molta del gra de blat). La farina es portava a cal 
Flequer d’Ultramort (es trobava a prop de la plaça), el qual, si es pa-
gava el fet de pastar, donava 120 quilos de pa per 100 quilos de farina 
(es canviava per uns tiquets de cartró que s’anaven tornant a mesura 
que s’anava retirant el pa; cada tiquet corresponia a un pes en pa de 
la farina entregada, i és per això que el flequer donava la recordada i 
popular torna). Era un pa molt bo, fet de manera totalment artesanal i 
cuit amb feixines al forn de llenya. Si el pa no arribava al pes estipulat, 
el flequer, que també era carnisser i matador de porcs, donava la torna, 
com s’ha comentat, i que la majoria de vegades no arribava a casa. 
També hi havia el costum que les dones, pel dia del seu sant o del sant 
d’algun familiar, fessin una coca que portaven a coure a cal flequer, 
que els hi coïa al forn sense cobrar.

La Rosa Puignau Reixach i en Benet Oliver Blanch. Una imatge que reflecteix una època i 
una gent que no tornaran.
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El blat es comercialitzava a través del Servei Nacional del Blat, 
organisme que feia declarar les vessanes sembrades de cereal. Si es 
podia vendre una mica de blat d’estraperlo s’obtenia una mica més de 
rendiment econòmic.

Els cereals (blat, ordi i civada) se sembraven a partir de mitjan 
octubre (el dia 18 d’octubre és la diada de Sant Lluc i hi havia el refrany 
que deia «per Sant Lluc, sembro si puc») fins a finals de novembre, per 
la fira de Torroella de Montgrí (té lloc el dia 30 de novembre, diada de 
Sant Andreu), i se segaven a l’estiu, com hem comentat.

A banda dels cereals, es conreava userda per a les vaques i els 
cavalls i alguns naps (se sembraven a l’agost i s’arrencaven a l’hivern) 
per a les vaques.

Moltes cases del poble tenien l’hort cap a la vora del riu (a l’ano-
menat pla d’Ultramort), ja que hi havia aigua abundant. També hi ha-
via horts cap al mas Cebrià. Es treballaven, sobretot, a la primavera i a 
l’estiu, i hi havia gent que es llogava per fangar-los. Els productes que 
se n’obtenien (patates, tomates, cebes, enciams, albergínies, pebrots, 
mongetes…) eren per al consum propi de la casa. Una imatge típica 
era la filera de xiprers alts que vorejaven els horts, amb la funció de 
protegir-los de la tramuntana.

Entre els anys 1963 i 1970 es va construir, no massa lluny d’Ultra-
mort, la presa de Colomers, al riu Ter. La citada construcció tenia com 
a objectiu el reg dels dos marges de l’esmentat riu, però a la pràctica 
mai no ha entrat en funcionament de forma efectiva i real. Davant 
d’aquesta situació, els pagesos d’Ultramort van fer pous amb tubs per 
regar. 

D’aquesta manera, els antics terrenys de secà es van convertir en 
terrenys de regadiu, fet que va comportar la possibilitat de diversificar 
els conreus. Així, es va introduir el cultiu del blat de moro i el de la 
userda, productes més rendibles que els cereals que s’havien cultivat 
d’una manera generalitzada fins llavors.

El blat de moro, que abans només es cultivava als camps més 
propers al riu, es comença a sembrar per Sant Josep (19 de març) i 
es recol·lecta a finals de setembre i durant el mes d’octubre. Totes les 
feines es feien a mà (sembrar, cavar, calçar…) i «hi havia molta feina 
des que se sembrava fins que es tenia el gra». A l’estiu el regaven, girant 
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la rega quan l’aigua arribava al final (a les nits, a vegades es quedaven 
a dormir al camp amb els peus al final de la rega; es despertaven quan 
l’aigua els hi tocava els peus i giraven la rega amb una aixada). Abans, 
el blat de moro es collia a mà, es carregaven les capses o panotxes al 
carro i es portaven a casa amb carro o amb remolc. Als capvespres de 
tardor s’«esbossava», s’assecava a les populars gàbies que servien com 
a assecadors naturals («abans les capses es lligaven i es penjaven per 
assecar-les, però hi havia molta feina») i al desembre ja era sec i s’en-
grunava («una part del gra es guardava per donar menjar al bestiar de 
la casa “vaques, truges, gallines...” i l’altra part es venia»). Ara, des de 
fa anys, es recol·lecta i s’engruna directament i es porta el gra a assecar 
a l’assecador de la Sala. Una vegada recol·lectat, era costum «anar a 
espigolar, per recollir les capses de blat de moro que havien quedat al 
camp».

Altres cultius que hi havia hagut antigament a Ultramort eren la 
vinya i l’olivera. Obtenien el vi i l’oli per al consum de l’any.

Una altra feina que realitzaven els pagesos, sobretot després dels 
aiguats (com, entre altres i per exemple, l’aiguat del mes d’octubre de 
l’any 1940, conegut popularment com l’aiguat de Sant Lluc, el qual va 
ser molt intens i va provocar molts desperfectes) era mantenir i con-
dicionar els camins per accedir als camps, per tal de poder tenir-hi un 
bon accés, i la llera i les motes de la riera i del riu Ter.

Assecador de blat de moro del mas Cebrià i la 
presa de Colomers.
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Bestiar

Abans, a cada casa tenien una mica de bestiar (quatre o cinc vaques, 
vedells, aviram -gallines, pollastres, ànecs, indiots…-), conills, porcs… 
Les dones, principalment, tenien cura d’aquest bestiar, i era per al con-
sum propi i per complementar l’economia familiar. El portaven a ven-
dre al mercat de la Bisbal o el venien directament a casa (com el cas 
dels ànecs muts, per exemple, que qui en tenia els venia a la gent del 
poble o a en Raliu, el carnisser de Jafre).

L’aviram corria lliurement pel pati i pels carrers del poble, que 
eren de terra, sense asfaltar, que quedaven enfangats quan plovia i 
ben ressecs a l’estiu, i que desprenien aquella olor tan característica 
que no ha oblidat mai la gent que la va viure i sentir.

A l’estiu, la mainada guardava els ànecs i les oques i els anava a 
engegar, i es distreien com si fossin les colònies d’ara. Menjaven car-
gols, les cries anaven a nedar a la riera i per engreixar als ànecs els hi 

Casa pairal de can Pagès (la fotografia és del 20 d’agost del 1946).
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donaven garba de blat, sempre que el pagès no els veiés. També els hi 
donaven blat de moro «posant-los-hi un gra al ganyot, els hi feien em-
passar amb el dit, mirant de tant en tant si tenien el guier ple». També 
hi havia qui acompanyava els ànecs al traient o a la riera «ells sols 
s’espavilaven i al vespre tornaven a casa ben tips». 

La citada riera s’emplenava de l’aigua que brollava a les Fonts 
Velles (també es coneixen amb el nom de les Fonts d’en Cané i es tro-
baven cap al sector on actualment hi ha el càmping), però «ho van 
tapar amb saques de llana, terra i pedres perquè inundava aquella 
zona, la de les closes, malmetia el camí d’anar a Foixà, entre d’altres, 
provocava desperfectes i es creu que, un cop tapades, l’aigua va anar a 
rebentar a la plaça de Palau-sator, on actualment hi ha un pou».

Les vaques les portaven a abeurar a les basses que hi havia al nu-
cli del poble i a engegar a les closes. A les esmentades basses els ànecs 
hi nedaven i també hi abeuraven els cavalls, les eugues, les mules i els 
burros, i també hi havia gent que hi anava a rentar la roba. Hi havia 
les basses de la plaça, de can Sadurní, de can Doma, de can Morera 
i de can Carbó i l’aigua també s’agafava per fer farinada pels porcs i 
per altre bestiar. Parlant de la bassa de can Sadurní, s’explica que les 
pedres per construir l’església del poble es van treure de l’indret on va 
haver-hi aquesta bassa.

La Júlia Amatller Casellas, asseguda a la vora el traient i al pati de cal Carreter, envoltada 
d’oques i gallines.



Petjades del passat i del present   41

A la tarda, era curiós apreciar com, a l’hora de tornar a casa, les 
vaques, igual que l’aviram, emprenien el camí de tornada al poble i 
cada una anava cap a casa seva. Al vespre les estabulaven, les tanca-
ven a la quadra i els hi donaven menjar. Hi havia vaques de cria i va-
ques de llet (munyien les vaques al matí i al vespre, i la llet la venien a 
la gent del poble que no en tenia i la portaven amb galledes o cantines 
i un carretó a la plaça, on els matins passava el camió de la Danone 
de la Bisbal o de Castelló d’Empúries a recollir-la). També hi havia qui, 
amb la llet de les vaques, feia recuit (la llet la quallaven amb la flor de 
la carxofera borda i hi posaven sucre).

El mas Fel, amb oques banyant-se a la bassa. A baix: En Joan Mató abeurant les vaques a 
la bassa de la plaça, l’any 1944, i la bassa, amb els cavalls de can Pedrer.
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Els vedells els engreixaven amb faves remullades un cop al dia, i 
userda. També hi havia qui comprava vedells xurmers, i així engreixava 
i venia dos vedells a la vegada, incrementant d’aquesta manera el bene-
fici. «Quan tenien quatre o cinc mesos, fins i tot tres, ben tendres, els ve-
nien a negociants», que passaven per les cases a comprar el bestiar. Els 
negociants acostumaven a passar els diumenges al matí i n’hi havia de 
la Bisbal, de Parlavà, de Verges, de Sant Jordi Desvalls, de Cervià de Ter…

A can Sadurní, a més de vaques i ramat d’ovelles (en parlarem 
unes pàgines més endavant), també tenien cavalls mascles, que els 
feien servir com a sementals. Els pagesos dels pobles de la rodalia 
(Parlavà, Foixà, la Sala, Verges…) «hi portaven les eugues a menar per 
fer-les criar». Parlant de can Sadurní, com a curiositat es recorda que 
hi havia un mosso que es deia Àngel que renegava molt: «A cada pa-
raula deia un renec».

De veterinaris hi havia el senyor Auquer, de Verges, i el senyor 
Raurich, de Rupià.

Moltes cases també tenien un parell de truges, per fer-les criar. 
Hi havia cases que tenien un porc i el deixaven una temporada per 
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fecundar les truges de la gent que no en tenia (a vegades, les portaven 
a peu a la casa on tenien el porc). Tenien deu o dotze garrins cada 
una, els engreixaven durant un temps i quan era el moment oportú 
els portaven a vendre al mercat de la Bisbal o els venien directament a 
negociants (de negociant de porcs hi havia en Figuerola d’Ultramort i 
l’Artigas i en Xarito de Banyoles).

Guardaven un o dos porcs de la cria de casa per fer la matança del 
porc (es feia a l’hivern, al gener o febrer habitualment). Per engreixar-los 
els hi donaven gra, cols, bròquils…, i tot el que sobrava de l’hort i de la 
cuina. Un o dos mesos abans de matar-los, per acabar-los d’engreixar, 
els hi donaven farinada (ordi i civada). Els mataven quan tenien un any 
(al poble hi va haver diversos matadors: Pep Flequer, en Diego, en Jep 
Berto…) i en feien botifarres, llonganisses, lloms… La matança del porc 
era com una festa (es reunia la família i els parents per ajudar a fer la 
feina, es feia un bon sopar amb una paellada de carn…). Durant l’època 
de la matança, hi havia dones del poble que les llogaven com a moca-
deres (netejaven els budells, ajudaven a fer les botifarres…).

Amb el pas de les dècades, es van construir granges de porcs, que 
van donar feina i ingressos econòmics a diversa gent del poble. Com a 

Pàgina 42: Can Sadurní. En aquesta 
pàgina, en Lluís Masclans Amatller 
enfilat a dalt d’una vaca i porcs a la 
cort d’una casa d’Ultramort.
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exemple podem posar la granja d’en Morga, en la qual hi havia 1.000 
porcs i uns 150 vedells.

Ramats i pastors

A Ultramort va haver-hi ramat (ovelles, marrans i xais) a can Carbó, a 
can Paretas, a can Sadurní, a can Doma, a can Puig i a can Mas. El ra-
mat de can Mas és l’únic que segueix avui dia al poble, de la resta que 
hem esmentat ja no en queda cap.

Molts dels pastors que tenien cura dels ramats en terres empor-
daneses eren originaris del Ripollès (de les valls de Camprodon i de 
Ribes, sobretot). De pastors, a can Carbó hi havia en Sidru, que, a més 
de la feina de pastor, era molt aficionat a les abelles i feia mel; a can 
Paretas va haver-hi en Met Pastor i a can Sadurní en Pere Pastor de 
Casavells (provenia de Pardines, poble de la vall de Ribes) i també va 
estar-hi un temps en Met Pastor.

Fem un petit incís per comentar que a l’esmentat Met Pastor, que 
era un personatge molt popular al poble, li faltava un braç, un dit i 
un ull a conseqüència de l’explosió d’una granada de la Guerra Civil. 
Tot i això, va superar aquesta limitació i feia una vida completament 
normal, podem dir (amb un braç escorxava els xais, treballava l’hort…).
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A can Mas, tenen cura del ramat en Joan Perich i el seu fill, en 
Josep.

La vida entorn del ramat era com un ritual, lligat al cicle anual de 
les pastures i a les feines i tradicions transmeses i adquirides genera-
ció rere generació. Tot un món, que en l’actualitat està agonitzant: es 
pot dir que avui dia queden els últims ramats i que, si no canvia molt, 
d’aquí a pocs anys serà un record i una enyorança d’un passat esplen-
dorós i ple de vida.

Les ovelles eren de raça ripollesa. Les cobrien els marrans i so-
lien criar entre els mesos de novembre i abril. Els xais s’engreixaven i 
creixien, alimentats amb la llet materna, i els venien quan tenien dos 
mesos i mig o tres mesos. Els venien a carnissers de la zona (a cal Fle-
quer d’Ultramort, a can Quel de Foixà, a en Ferran de Rupià, a en Raliu 
de Jafre, a en Freixas de la Bisbal…).

Els ramats pasturaven tot l’any a la plana empordanesa, a l’estiu 
no feien pas la transhumància cap a terres pirinenques. Pasturaven 
matí i tarda pels camps de l’entorn, amb el bucòlic i alegre dringar de 
les esquelles: «A l’hivern i a la primavera menjaven raigràs, esparcet i 
userda, a l’estiu i a la tardor pasturaven els rostolls i espigolaven el blat 
de moro que quedava al camp després de segar, però no en podien 
menjar gaire perquè els hi queien les dents». Si no podien sortir a pas-
turar al camp, els dies que plovia o els dies més freds de l’hivern «els hi 
donaven menjar a dins al corral (raigràs, civada, palla...)».

Pàgina 44: En Joan Perich, el pastor de can Mas, amb el ramat al fons. En aquesta pág., el 
ramat de can Mas.
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Quan estaven pasturant, i al corral també, «s’havia de vigilar que 
les ovelles no beguessin ni mengessin massa, ja que si bevien massa 
avortaven els xais i si menjaven massa es botien i podien morir reben-
tades (normalment els hi passava a les ovelles més bones, ja que eren 
les que menjaven més). Les ovelles mortes se les menjaven els animals 
salvatges (guilles, esparvers...)».

Al mes de maig esquilaven les ovelles, una feina ancestral. Ve-
nien esquiladors andalusos i s’estaven dos o tres dies a cada casa: es-
quilaven el ramat i s’hi quedaven a menjar i a dormir. Esquilaven a 
mà, amb tisores i lligant les ovelles per les potes per poder-les aguan-
tar. La llana era un producte apreciat i valorat (s’havia arribat a pagar 
a 120 pessetes el quilo), i «amb el que en treien de la llana en feien per 
pagar als esquiladors i encara els en sobrava».

N’hi havia que també tenien cabres i cabrits, «però era un bestiar 
més problemàtic perquè envestien o mossegaven les ovelles i els xais, 
i perquè anaven a menjar al camp del veí...».

Mercats i fires

Al mercat de la Bisbal, que tenia lloc cada divendres (encara està ac-
tiu, però d’una manera molt diferent que a l’època que estem parlant), 
les dones hi anaven a vendre diversos productes (ous, polls, gallines, 
ànecs, oques, porcs mamellons…) i compraven el que fes falta per pas-
sar la setmana (arròs, sucre, oli…).

Per anar a mercat, a Ultramort passava un cotxe de línia (hi havia 
en Pou de les Olives i un altre de Bellcaire): les dones posaven els cis-
tells a sobre el sostre, pujaven al cotxe de línia, i cap a mercat. El cotxe 
de línia passava per Ultramort a les 9 del matí i tornava cap a migdia.

Antigament s’hi havia anat a peu o amb carro (per Ultramort 
passava la gent de Verges i la Tallada que anava a mercat a la Bisbal), i 
la gent de més lluny hi anava amb l’enyorat Tren Petit (anava de Girona 
a Palamós, passant per davant les voltes de la Bisbal). També s’havia 
anat a mercat a Verges (es feia els dimarts).

A la fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, per la seva 
banda, hi anaven a comprar vaques i, sobretot, s’hi venien i s’hi com-
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praven pollins, els quals esdevindrien eugues i cavalls per treballar 
(llaurar, aplanar la terra, sembrar…). Val a dir que hi havia tota mena 
de bestiar i que les mules eren molt valorades.

Topònims

En aquest punt, creiem que és important aportar els topònims (noms 
de camps, de fonts, de paratges…) del municipi d’Ultramort que va re-
collir i elaborar el senyor Pere Masclans Girvès als anys 1950, pregun-
tant directament a la gent del poble, ja que conservar els topònims de 
cada indret és conservar la memòria de la gent i del territori.

A Ultramort, per tant, trobem els següents topònims:

Les Fonts Velles   El Camp Vilar     La Palanca
El Camp de la Gallina Grassa  L’Ametllereda  La Figuerola
El Bosquetó   El Gorg   Les Tornes
El Camp Carbona   El Camp Piferrer  Les Closetes
Camp del Noguer Massot  El Segalar o Segolar L’Agulló
Camp del Borni   Coll de Porc  Camp Martins
Camp dels Roures   La Llombarda  El Martellet
La Roureda   El Camp Juià  El Camp Perer
Les Coromines (camps de secà) Les Canals  La Pobollera
Els Jomquins   La Closassa   La Devesa
Els Quatre Caires   El Torrentinar  El Montori
Els Rignaus   Els Güells    La Feixa de l’Om
La Freixa Grassa   Els Volubins  El Coll Tomàs
La Closa de l’Illa   El Mulladar o Mudaià Els Agressos
Les Tries    El Clos Ferrer    Les Jordines
Les Eixides    El Camp de Ter     El Somfous
El Camp Valent   La Feixa Llarga     L’Albereda
La Nogareda   El mas de les Garses   La Closa Major
La Closa Nova   El Camp de la Closa    El Puig
El Traspont   Les Falgueres  La Mata
Les Mates    Els Eixarts  Els Tramiguers
La Vinya Fela (del mas Fel)  El Camp Seguer  La Plaja
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Les Costes   El Camp Masdeu  Els Tres Corns
Els Calls   Les Fonts d’en Cané    Els Aspres
El Pla de Parlavà  El Camp Bisbe     El Camp Major
El Camp Bosquet  Les Feixes Noves  Les Feixes Velles
Els Arbrets   La Falguera  El Malhivern
El Camp dels Morts  Les Tres Puntes  Els Alzinars
La Pomareda  Les Closes  El Camp d’en Borràs
Els Estanys  El Quadrís

«Quan hi havia pagesia»

Per tancar aquest capítol del llibre, dedicat a la vida agrícola i rama-
dera, és oportú reproduir un bucòlic i il·lustratiu poema que el veí d’Ul-
tramort Lluís Batlle Blanch (va morir el dia 30 de març del 2016 als 88 
anys) va escriure el març del 2010 i que el desembre del 2015 va sortir 
publicat al número 18 de la revista municipal El Campanar. El poema 
porta per títol «Quan hi havia pagesia»:

Fa molts anys, jo bé ho recordo...
Amb el tràmec a l’esquena
i la bóta dintre un sac
on duia quelcom per menjar,
el pagès ja ben vellet,
anava al camp a treballar.

Cavava el voltant de les plantes
i les vores de marjades,
on l’arada no arribava
o no hi passava el bestiar;
aquella miqueta de terra
s’havia d’aprofitar.

Portava tants anys a l’esquena
i d’ajupir-se cara a terra,
que ja no es podia adreçar.
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Estava tolit i cansat;
mes, com un molinet a l’aire,
mai parava de «rodar».

Tot l’any, un dia rere l’altre
ell anava a feinejar.
Mirava el sembrat com creixia,
si les faves ja florien...
Sempre hi veia males herbes
que intentava eliminar.

Del que ens dóna la natura
mai tornava buit a casa.
O uns espàrrecs o cireres;
més tard les prunes, les peres...
Li servia de cabàs
la gorra, amb unes fulles verdes.

I quan arribava l’hivern...
sempre sabia un recés
on poder-hi parar el sol;
mentre tallava esbarzers
sovint trobava i recollia
algun bolet o algun cargol.

Pobra pagesia!
Jo també vaig ser pagès...
Sé ben bé com abans era,
i la veig ara com és.
En conec el seu valor
i la recordo amb melangia...
Sols en queda el seu record!

Eren temps en què, situats a qualsevol marge o a qualsevol camp d’Ul-
tramort, haguéssim vist gent engegant ànecs i oques, vaques i ramats 
d’ovelles pasturant, els pagesos treballant els camps amb el bestiar, se-

Lluís Batlle Blanch
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gant el blat o tornant cap a casa amb el carro i l’animal quan s’acabava 
la llarga i dura jornada de feina…

Eren temps molt nostrats i molt autèntics, imatges i activitats 
essencials de la vida quotidiana d’aquelles dècades. Feines, imatges i 
gent que no tornaran. Instants que ens han transmès els protagonistes 
que resten d’aquella època i que hem intentat testimoniar en aquestes 
pàgines per deixar-ne un record fidel i permanent.

La Júlia Amatller Casellas al camí de la Sala, avui convertit en carretera, 
amb Ultramort al fons.
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LA VIDA SOCIAL

En dècades reculades, les relacions entre veïns i parents eren molt es-
tretes i el poble estava ple de vida i d’activitat, amb un batec compartit, 
viscut i recordat per tots els qui van viure aquella època.

Oficis i serveis del poble

Per fer-nos-en una idea, podem esmentar els diversos oficis i serveis 
que hi havia al poble en aquells anys: un ferrer, un carreter, un fle-
quer, un carnisser, un sastre (estava a la casa homònima –cal Sastre– i 
també feia de carter), dues modistes (la Mercè Casadevall –ajudada per 
la seva germana Teresa– i la Francisqueta de can Xarlan o de ca l’Es-
teve), diversos barbers, perruqueres (la Lola i la Leonor de can Pallés 
i, més tard, la Consol de cal Frare), paletes, tres colmados o botigues 
de comestibles, un fuster (es deia Enric, vivia a can Nasi i estava casat 
amb una dona de Parlavà), un carboner (es deia Berto, i estava a can 
Berto), un campaner, diversos tractants de bestiar, una remeiera, cape-
llà i escolans, un electricista (es deia Joan Pallés), peixaters ambulants 
que venien a vendre peix a Ultramort… Com es pot veure, tot un seguit 
de serveis per cobrir les necessitats que hi hagués.

Cal Ferrer, cal Carreter i can Paulí

De colmado n’hi havia a cal Ferrer (estava regentat per la Pepita Almar 
Massaguer, la dona d’en Joan Calmó, i s’hi oferien els serveis de col-
mado, cafè, fonda i telèfon públic i també tenien ferreria), a cal Carre-
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ter (era colmado i cafè i estava regentat per l’Albert Figuerola Mustera 
i la resta de la família) i a can Paulí (estava regentat per la Carmeta i 
després per la seva neboda, l’Anna Carbó Perich, l’Anita de can Paulí).

Pàgina 52: En Josep 
Pagès Bahí i la Caterina 
Torrent de can Morera. / 
La Maria Bahí Amatller. 
/La Joaquima Amatller, 
la mare de la Maria 
Bahí Amatller. Pàgina 
53: La família Marull. / 
Integrants de les famílies 
Marull, Mascarreras i 
Oliver. S’hi pot veure 
l’Àngel Turró (mosso de 
can Sadurní), en Joan 
Tixé Coll, en Fernando 
Oliver Mateu, l’Emília 
Tixé, en Paco Pibernat 
Vidal, la Teresa Marull de 
can Sadurní, en Fernando 
Tixé, la Pilar Oliver Tixé, 
la Carme Martí Tixé, 
les germanes Pilar i 
Emília Tixé Anglada i les 
germanes Montserrat i 
Fina Mascarreras Carbó. 
/ Una família d’Ultramort 
de començaments del 
segle passat.
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Aquests establiments venien de tot (comestibles, fruita, vi a gra-
nel, pa -quan va tancar la botiga de cal Flequer, de la qual en parlarem 
tot seguit, a cal Ferrer venien pa de can Quel de Foixà i a can Paulí pa 
de can Marull de Parlavà-, espardenyes, esclops, productes per a l’hort 
i els camps…) i feien «una olor molt especial, una barreja de l’olor del 

La família Oliver. / La Caterina Morera, 
amb en Joaquim Pagès als braços. / 

Joan Carbó Perich, Joan Carbó Pujol i 
Joan Mascarreras. Pàgina 55: Grup de 
noies cosidores, l’any 1941. D’esquerra 
a dreta i de dalt a baix: Carme Nicolau 
(de Fonolleres), Rosita Figueras, Teresa 
Casadevall, Angelina Ferrer, Francisca 

Ponsatí, Carme Miàs, Quimeta Valls, 
Montserrat Figueras (de Fonolleres), 

Lola Pigem (de Parlavà), Angeleta Parnau, Enriqueta Miró, Pepita Calabuig, Julita Pons, 
Maria Pons, Margarita Gispert, Carme Colomer, Maria Casadellà, Paquita Salvador, 

Francisca Gem, Genoveva Noguer (servia a can Boris de Parlavà), Mercè Casadevall, 
Teresita Venus, Paquita Venus, Pepita Oliver (de can Nasi), Aurora Valls i Lola Pallés. / La 

perruqueria de can Boris de Parlavà, un reflex fidel d’aquella època. D’esquerra a dreta: 
Lola Pallés Sagrera, Carme Paretas (de Fonolleres), Maria Pons i Montserrat de can 

Selmo de Parlavà.
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vi amb l’olor dels productes d’ensulfatar i l’olor de l’espart de les espar-
denyes».
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Com a curiositat, en aquest punt, és interessant i s’escau esmen-
tar que, en aquella època, les mesures (de pes, volum i superfície) eren 

Caterineta Carbó i Emília 
Matas de can Doma. / 

En Joan Calmó Bahí i la 
Pepita Almar Massaguer, 

de cal Ferrer, el dia 
del seu casament. La 

fotografia es va fer a la 
barana del pont que hi 

havia a la carretera vella, 
a davant de cal Ferrer i 

de la baixada d’en Pedrer. 
/ Famílies de can Paulí 
i can Doma. D’esquerra 

a dreta: Isabel Díaz 
Carbó amb la seva mare 

la Caterineta, Montserrat Matas i el seu marit Manuel Marcó i Lola Costa de can Doma, 
Llucieta Carbó de can Paulí i al seu costat la seva filla Dolors, una àvia (?). A la fila de baix, 
Carmeta de can Paulí, Emilia de can Doma i el seu marit Joan Carbó Perich. Al davant de 

tot, Pere Díaz Carbó, Francisco Ponsatí Matas (Francisco de can Mallorca de Parlavà) i Pere 
Carbó Matas, fill d’en Joan i l’Emília el dia de la seva comunió.
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ben diferents de les actuals. La gent comprava una unça de sucre, 
una lliura de cigrons o un quintar de gra (una unça equivalia a 28,35 
grams, una lliura equivalia a uns 400 grams i un quintar equivalia a 
41,6 quilos). També podien comprar un petricó de vi, de llet o d’oli (un 
petricó equivalia a un quart de litre). En un altre àmbit, també podien 
comprar un camp d’una vessana (també anomenada vessana de rei, 
equivalia a 2.187,4 m2).

Els diumenges a la tarda «la gent anava a passar l’estona a cal 
Carreter i a cal Ferrer, i bevien gasosa, granadina... Els homes jugaven 
a cartes (al trumfo, al canari, al truc, a la botifarra...), es jugaven cinc 
o deu cèntims». Hi havia que prenia «un si mai sorra» (barreja d’anís i 
conyac) o un cigaló (cafè amb anís o amb conyac).

Parlant de cal Carreter, farem un petit incís per comentar que el 
començament del negoci de botiga i cafè va començar com una ca-

Festa major de Verges, als anys 1950. S’hi pot veure en Lluís Oliver Bahí, en Joan Piplà, en 
Pep Salvà (el flequer), en Joan Matas (de can Doma), en Josep Palol Fusellas, en Narcís 
Foraster Condom i en Fernando Oliver Tixé.
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sualitat, podríem dir. Va començar arran de què un cunyat de l’Albert 
Figuerola li va proporcionar, a principis dels anys 1940, un bocoi de 
vi de Tarragona. Era un bon vi, un veí el va tastar i li va agradar i li va 
dir: «I si provéssiu de vendre vi?». El mateix Albert Figuerola explicava 
que l’entrada on tenien el carro s’havia convertit en una botiga i que 
la quadra de la vaca s’havia convertit en un cafè. A partir d’aquell fet, 
doncs, va néixer la història del celler, la botiga i el cafè de cal Carreter, 
que va durar fins a l’any 1956, quan l’Albert Figuerola i la seva família, 
a causa d’una malaltia de la seva filla Marta, van marxar d’Ultramort i 
se’n van anar a viure a Barcelona.

Aquests establiments eren llocs emblemàtics del poble i eren 
molt importants, ja que oferien serveis bàsics i necessaris per als veïns 
i successivament van anar cessant la seva activitat i tancant, fins a 
arri bar a l’actualitat, que no hi ha cap botiga al poble.

Cal Flequer

Estava situat a prop de l’actual Ajuntament, a mà dreta del carrer de 
Torroella, anant de la plaça cap on ara hi ha el centre cívic. A l’altra 
banda de carrer hi havia la carnisseria, que era regentada per la ma-
teixa família de cal Flequer.
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Qui va començar la nissaga va ser en Josep Salvà, natural de ca 
l’Esclopeter de Colomers, i que es va casar amb la Rosa Serra d’Ultra-
mort, coneguda popularment com la Rosita. Ells dos, juntament amb 

Pàgina 58: Cal Carreter, amb una dona rentant roba a la bassa de la plaça. En aquesta 
pàgina: Rentant gots al pati de cal Carreter el dia de la festa major. / L’Albert Figuerola 
Mustera amb les regnes del cavall (es deia Moreno) a les mans. Al carro, d’esquerra a 
dreta, es pot veure a en Francesc Masclans Girvés, la Júlia Amatller Casellas, l’August 
Figuerola i l’Emili Batalla (botànic, col·laborador d’en Francesc Masclans). / La Júlia 
Amatller Casellas a sobre un burro, al pati de cal Carreter.
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la mare de la Rosita (es deia Isabel Sancho i era d’origen aragonès) van 
començar a fer pa a cal Flequer i a vendre’l. Fins llavors, a cada casa del 
poble es feien el propi pa un cop per setmana, coent-lo als forns que hi 
havia a les mateixes cases.

En Josep, conegut popularment com en Pep Flequer, pastava, 
feia i coïa el pa cada nit a l’obrador i al forn de llenya. De dies, la seva 
dona i la seva sogra el venien a la botiga i ell tenia cura de la terra i 
del bestiar que tenia. I, com hem comentat, també regentaven la car-
nisseria (sobretot, mataven i venien xais de can Puig, de can Sadurní 
i de can Paretas –eren les cases del poble que tenien ramat– i del mas 
Cebrià de Sant Iscle).

L’Enric Salvà (nascut el 1945) i la seva germana Isabel (coneguda 
com a Bel), fills d’en Josep i la Rosita, de ben jovenets van ajudar a la 
fleca i a la carnisseria, i també hi van treballar. Durant un temps, uns 
quatre o cinc anys aproximadament, en Jaume de can Quel de Foixà 
també anava a ajudar a pastar el pa a cal Flequer.

En aquell temps, la gent del poble portava a cal Flequer la farina 
per fer el pa (els sacs de farina eren de 100 quilos, i popularment en 
deien «matacristians»). La farina s’obtenia al molí de Verges, on s’hi 
portava a moldre el blat cultivat i collit als camps del poble (els sacs de 
blat eren de 50 o 60 quilos). Per cada 100 quilos de farina es donaven 
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120 quilos de pa, que es dispensava amb tiquets. Feien pans grossos 
(de dos i de quatre quilos) i coques.

Parlant del pa, ens han explicat que «durant la Guerra Civil i en 
els primers temps de la Postguerra, que no hi havia farina de blat, 
quan es podia fer pa era amb farina de garrofa, i sortia un pa estire-
ganyós i de color verdós. Quan va millorar una mica la situació es feia 
amb farina de blat de moro, que feia el pa groc. Quan hi va començar 
a haver pa d’espelta, era com una llaminadura».

El pa es coïa, al típic forn de volta, amb feixines de pi. Les feixines 
les anava a buscar, a Valldevià i a Vilopriu, en Ramon, que era el mosso 
de la casa. Les anava a buscar «amb un cavall vermell i molt manyac 
que es deia Pollo i amb un carro que el pare havia fet fer expressament 
i que li deien Pegaso».

Per pastar el pa es feia servir aigua. L’aigua l’anaven a buscar, 
amb un carro i una bóta, a can Paretas o a can Sadurní.

Com a curiositat, s’explica que «els homes (eren de Jaén) que van 
treballar en la portada d’aigua a Ultramort tenien el pa de franc. I és 
que resulta que els vespres de tardor i hivern es repartien a les cases 
del poble per ajudar a esbossar el blat de moro i, a canvi, els hi dona-
ven tiquets per al pa». També s’explica que hi havia dones del poble 
que portaven coques i cassoles de pollastre a coure al forn de pa: un 
símbol més de la germanor i la comunió que hi havia entre els veïns 
del poble.

Pàgina 60: La família de cal Flequer. 
D’esquerra a dreta: en Pep Salvà, l’Enric Salvà, 
la Isabel Salvà, la Isabel Sancho i la Rosita 
Serra. En aquesta pàgina: Diego Martínez, en 
Pep Salvà i la seva filla Isabel matant el porc 
a cal Flequer.
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Una altra de les anècdotes que s’explica de cal Flequer és que 
una vegada van anar unes gitanes a la botiga i van robar dos pans. La 
Rosita se’n va adonar, li va dir al seu home i en Josep, ben decidit, va 
sortir ràpidament a trobar-les. Els hi va dir i les gitanes ho van admetre: 
portaven els pans a sota les faldilles.

En Josep va emmalaltir i va morir quan l’Enric tenia setze anys. 
Al cap d’un any van tancar la fleca i la carnisseria (a partir de llavors va 
ser quan van començar a vendre pa de can Quel de Foixà a cal Ferrer i 
pa de can Marull de Parlavà a can Paulí).

En Josep tenia una gran humanitat i tractava a tots els clients per 
igual, gastessin molt o poc, i qui no podia pagar no es quedava sense 
pa. Com a anècdota, queda el record que en Josep va oferir pa d’espelta 
com a regal per al convit del casament d’en Pere Masclans i la Júlia 
Amatller de cal Carreter, i que era boníssim.

Al cap de poc, l’Enric va conèixer, al ball a Flaçà, a la que avui és 
la seva dona, la Pilar. La Pilar, casualment, era la filla del flequer de la 

Tiquets de la fleca de la Pera que s’utilitzaven, com a tots els pobles en aquella època, 
per comprar el pa.
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Pera, on va anar a viure l’Enric quan es va casar i on va regentar, fins a 
la seva jubilació, la fleca del poble, juntament amb la seva dona i el seu 
sogre, en Miquel Bonany.

Venedors ambulants

Dècades endarrere venien a Ultramort gent d’altres pobles a oferir els 
seus productes i a vendre’ls.

Els més recordats, potser, eren els peixaters, que venien dos o 
tres dies.

Va haver-hi en Font de Palamós, que «els dissabtes o els diu-
menges al matí venia amb bicicleta a vendre peix. Portava peix 
(sepions, calamars, pops...) per a l’arròs que s’acostumava a fer els 
diumenges per dinar, i peix blanc (molles i llucet). El peix el duia en 
dues o tres caixetes de fusta al darrere el seient de la bicicleta, em-
bolicades amb una saca i amb restes del gel que hi havia posat per 
conservar-lo».

També hi havia un home de Parlavà que, amb un carretó de mà, 
a peu i a la temporada del peix blau, portava sardines i verats i cantava: 
«Dones! Hi ha sardina de nuvi!».

I també «venia gent de l’Escala amb bicicleta i un parell de caixes 
de fusta amb una mica de gel mig fos a vendre sardines i anxoves per 
salar».

Posteriorment, va haver-hi en José de Rupià, que venia a vendre 
peix amb una moto i dues caixes, i solia portar sardines, i verats també.

El peix el venien a la plaça. L’home de ca l’Esclopeter (era el cam-
paner del poble) tocava les campanes per anunciar que havia arribat el 
peixater i, a canvi, la seva dona rebia un plat de peix.

També queda el record d’un home que «venia a vendre oli amb 
una pell de cabra», d’un baster de Verges (es deia Joan i li deien «en 
Joan Baster») que reparava estris de pell (guarnicions per als cavalls, 
bàsicament) i d’un matalasser, també de Verges, que feia el manteni-
ment dels matalassos de llana d’aquella època.

Costums, records i vivències d’un altre temps, que han quedat 
ben gravats en la memòria de qui ho va viure.
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Barbers

De barbers n’hi havia a can Peio (va haver-hi en Pere Oliver Blanch –
nascut el 4 d’abril del 1929 i conegut popularment com en Pere Peio–, 
i el seu pare, en Pompeio Oliver Marull, conegut com en Peio i d’on 
ve el motiu de la casa) i a can Doma (va haver-hi en Joanet, en Nando 
i l’Enric), i durant un temps també n’hi va haver a can Matas (es deia 
Quim, feia de paleta i de barber i durant un temps va treballar junta-
ment amb en Peio).

A més, hi havia en Vicenç Amatller de cal Carreter (conegut com 
en Vicenç Carreter), que anava a peu a fer de barber a Sant Iscle. D’ell, 
en relació amb aquest tema, s’explica la següent anècdota: «Una ve-
gada, havia quedat per anar a tallar els cabells a un home de Sant 
Iscle i quan va arribar a la casa on havia d’anar a tallar els cabells, 
l’home no hi era. Va estar esperant-lo estona, i quan es va cansar d’es-
perar-lo va marxar. Quan ja era de camí de tornada cap a Ultramort 
el van cridar que aquell home ja havia arribat i ell va dir que l’havia 

En Vicenç Amatller Valls, en dos moments de 
la seva vida.
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esperat molta estona i que ara no hi aniria pas. Van renyir i mai més 
li va tallar els cabells a aquell home». També s’explica que en Vicenç 
Amatller tallava els cabells i afaitava sense cobrar a en Marragí d’Ultra-
mort, possiblement arran d’un tracte que tenien d’una vaca que tenien 
a mitges (aquests tractes, en aquella època, eren molt habituals, ja que 
tenien la vaca i es repartien la llet, els vedells, el dret de llaurar…) 

En Pere Peio recorda com «tallava els cabells al Senyor», pun-
tualitzant que quan a Ultramort «es deia Senyor es feia referència al 
senyor Paco Pagès».

Per afaitar «ensabonaven la barba amb una brotxa i era neces-
sari tibar la pell i passar la navalla amb la inclinació adequada perquè 
tallés bé. Es feia en el sentit del pèl i a contrapèl si ho volien repelat, 
però hi havia cares que no permetien fer-ho a contrapèl perquè s’irri-
taven. Les navalles les portàvem a buidar a can Boué de Girona, allà 
al Pont de Pedra».

Si afaitant o tallant els cabells es feia algun tall, es passava «un 
llapis que cremava o la pedra» a la ferida per aturar l’hemorràgia i ci-
catritzar-la. La citada pedra era sulfat d’alumini, que tancava els porus 
i frenava l’hemorràgia. També s’explica que a can Doma, en el cas d’al-
gun tall, «en Doma apartava una cortina que hi havia, i agafava una 
teranyina per aturar la sang» (la teranyina tenia propietats hemostàti-
ques, aturant l’hemorràgia, per tant).

Els homes anaven a afaitar-se els dijous o els dissabtes al vespre, 
o els diumenges sortint de missa. I a tallar-se els cabells quan els hi 
convenia. Tant anaven a un barber com a l’altre i, sortint de la barberia, 
els dijous i els dissabtes, anaven a cal Ferrer a fer la partida de cartes.

Les barberies tenien una funció social, podem dir, ja que, a més 
de ser el lloc on anar a afaitar-se i a tallar-se els cabells, eren lloc de 
trobada i de tertúlia.

En Pere Peio comenta que «en aquella època es parlava molt de 
futbol i molt poc de política. Es deia que, del partit que es jugava diu-
menge, se n’havia de parlar tres dies abans per veure com aniria i tres 
dies després per veure com havia anat, i així ja havia passat la set-
mana sense parlar de política i de les necessitats i mancances que hi 
havia». Un amic li va explicar que a França es podia parlar de tot: «Amb 
les noies fins i tot es pot parlar de política», i ell va quedar ben sorprès
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Com a anècdota, s’explica que hi havia qui «anava a can Peio a 
tallar-se els cabells o a afaitar-se i a can Doma a llegir el Capitán Tru-
eno o el Tebeo». I també hi ha qui ha explicat que «les primeres dones 
despullades les va veure fotografiades a una revista que hi havia a 
can Nando» (a la barberia de can Doma), i afegeix, amb sornegueria, 
que allò «era millor que anar a missa». Fets i records d’una època, que 
vistos amb la perspectiva actual, semblen inconcebibles.

Entre setmana, els barbers feien de pagès i tenien una mica de 
bestiar, ja que, com la gran majoria de la gent del poble, eren masovers 
i combinaven les feines del camp amb altres feines per complementar 
els ingressos econòmics familiars.

El carreter

Estava a can Morera.
Primer va haver-hi en Miquel Pagès i després els seus fills, en 

Josep i en Quimet. 
Compraven arbres (oms, generalment), «els serraven i feien car-

ros, carretons, rodes, jous (per a cavalls, eugues, vaques...) per treballar 

La cadira de la barberia d’en Pere 
Peio. Pàgina 67: Detall d’un botó 

d’una roda de carro i en Joan Calmó 
Bahí, el ferrer d’Ultramort, quan feia 

la mili a Fuencarral (Madrid), l’any 
1943.
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el camp, banques per rentar la roba... I també feien estelles per als 
confiters de Torroella, ferraven els animals de peu rodó...».

El ferrer

Estava a cal Ferrer, com el seu nom indica. Era la mateixa casa on feien 
de colmado i de cafè, com hem parlat i hem explicat fa poca estona.

El ferrer era en Joan Calmó Bahí (va morir l’any 2017, a 94 anys, 
i en diverses entrevistes que se li van fer va aportar nombroses dades i 
informacions que han estat molt útils per poder escriure aquest llibre). 
I abans ho havien sigut el seu avi (també es deia Joan Calmó) i el seu 
pare, en Sidru Calmó Batllori (era d’Albons i havia anat a diversos llocs 
(Ripoll, França, Torrent…) a fer de ferrer, fins que es va casar amb la 
mare d’en Joan (es deia Maria Bahí Perich) i es va establir a Ultramort, 
i es va posar a treballar a la ferreria del seu sogre).

Feien les boixes i els anells exteriors de les rodes dels carros (fer 
rodes de carro, per tant, era una feina conjunta que feien entre el carre-
ter i el ferrer), eines per treballar els horts i els camps (aixades, tràmecs, 
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arades, rampins…), remolcs, estructures per estabular les vaques i els 
porcs a les granges, ferradures, claus de forja, portals… També ferraven 
els animals (cavalls, eugues, matxos, mules…).

Es recorda que a l’obrador de la ferreria hi havia la fornal, l’en-
clusa, el mall, el martinet… Eren feines molt dures amb els mitjans 
limitats d’aquell temps.

El campaner

El campaner era una altra persona plenament integrada en la vida del 
poble en aquella època.

Detall d’un portal d’una casa d’Ultramort fet per en 
Joan Calmó i claus de forja fets pel mateix Joan 

Calmó. Pàgina 69: El sometent de Foixà. Un dels 
tocs de campanes que es feia en aquell temps 
era el toc de sometent. A la fotografia s’hi pot 

reconèixer als germans Sebastià i Joan Paretas 
Casadellà (són el segon començant per l’esquerra 

i el segon començant per la dreta de la fila del mig, 
respectivament).
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Feia de campaner un home de ca l’Esclopeter.
Tocava a les vuit del matí a missa, a les dotze del migdia l’àngelus 

i a les sis de la tarda a oració.
I hi havia altres tocs de campanes, diferent segons quin fos el 

motiu. Hi havia el toc de difunts (era diferent segons si el difunt era un 
home o una dona), el toc de foc, el toc de quan arribava el peixater a 
vendre peix al poble, el «toc de tapar mota» (quan el Ter creixia amb 
un aiguat s’avisava perquè la gent del poble anés a tapar la mota del 
riu), el toc de sometent.

El carter

També hi havia carter al poble, que oferia els serveis de repartir les 
cartes i els paquets als domicilis.

De carter va haver-hi el sastre. A vegades, si no passava el cotxe 
de línia de Girona i Flaçà a l’Escala (aquest cotxe de línia passava per 
Ultramort) «anava a peu a buscar el correu a la Pera, passant pel Pou 
Lluny i cap a Rupià».
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Després van fer de carter en Pere Oliver de can Benet (era el 
pare d’en Jordi Oliver Boada i era conegut popularment com en Peret 
Benet) i, posteriorment, en Fernando Oliver (conegut popularment 
com en Nando Tixé, ja que vivia a can Tixé), que «es desplaçava amb 
una Lambretta i acostumava a portar una punta de caliquenyo a la 
boca».

En Pere de can Benet va morir en un fet molt desgraciat, quan te-
nia uns cinquanta anys. Ho explica el seu propi fill: «Tornant de portar 
les cartes a Mn. Ramon, es va creuar amb en Josep de can Doma que 
venia de llaurar amb dues eugues. Estaven parlant i una d’aquelles 
eugues va tirar una coça i el va tocar. Primer no li feia gaire mal, però 

En Fernando Oliver (en Nando 
Tixé), antic carter d’Ultramort, 

amb la seva dona, la Fina. 
Pàgina 71: La família Oliver 

(de can Benet). A la dreta es 
pot veure a en Peret Benet, 

a l’esquerra la seva dona (la 
Pilar Boada) i al mig els seus 
dos fills (en Jordi i en Josep 

Maria).
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l’endemà li va fer més mal i es va morir mentre el vestien per portar-lo 
al metge a Girona».

El sastre

El sastre també feia de carter. I el seu fill també va fer de sastre. Estaven en 
una casa molt petita de planta baixa, que la van tirar a terra i actualment 
no existeix, per tant. Aquesta casa estava enganxada de can Jep Benet, 
al costat de can Matas. Confeccionava vestits a mida per als homes.

Paletes

Al llarg del temps hi ha hagut diversos paletes al poble: en Matas, els 
Pallés –en Quim Pallés també feia talles de fusta–, i els seus fills, que 
han continuat amb la feina de paletes, en Jordi de can Benet, la família 
Mascarreras (Miró), en Lluís Nasi…



72   Ultramort

Treballaven a Ultramort i a pobles de la rodalia i de la comarca 
(Parlavà, Serra de Daró, Llabià, la Bisbal, l’Estartit, Mont-ras…). Quan 
no tenien feina de paleta feien feines de pagès (anaven a segar, a ba-
tre…).

Tractants de bestiar

A Ultramort va haver-hi diversos tractants de bestiar.
En Xicu Met era negociant de porcs i després se’n va anar a viure 

a la Bisbal.
En Joan Figuerola anava a comprar xais a Castella i el seu pare 

també era negociant de porcs.

Guàrdies civils

La Guàrdia Civil feia les rondes habituals pels pobles per vigilar que no 
hi hagués cap conflicte.

En ambdues pàgines: Talles de fusta fetes per en Quim Pallés, paleta d’Ultramort.
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Ha quedat el record que «a Ultramort venien en Gayetano i en 
Martínez. Venien amb bicicleta i, al quadre, hi portaven lligat un gra-
nader, un fusell metrallador. Els diumenges cap al tard anaven a cal 
Ferrer o a cal Carreter a prendre el cafè o el carajillo, de franc».

Abans hi havia hagut en Mateu, que «passava a peu i era un bon 
home». S’explica que una vegada «passava un mangant i li va dema-
nar la documentació. No tenia res i ell li va donar el seu esmorzar».

També va haver-hi «un cabo primer que va marxar cap a Sevilla. 
Va anar-hi amb la Lambretta que va comprar a en Joan Calmó de cal 
Ferrer, emportant-se-la sense pagar».

Entre els records que han quedat a la gent que ho va viure, ens 
han explicat que la Guàrdia Civil, juntament amb el sometent, aca-
bada la Guerra Civil (1936-1939), passava per les cases a vigilar que no 
es fes contraban.

Són records i vivències d’un temps viscut que no tornarà i que 
ens ha arribat gràcies a la memòria de la gent gran del poble.
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Metges i remeis casolans

En aquell temps, l’accés als serveis mèdics era força precari, a causa, 
en gran part, de què la salubritat dels pobles era força deficitària també. 
La falta d’aigua, el fet que el bestiar estava a les cases, el gra emma-
gatzemat a casa també, els femers, la ignorància… Tot plegat afavoria 
l’aparició de malalties respiratòries o infeccioses (es pot esmentar que 
els dos fills de cal Sastre van patir tuberculosi, per il·lustrar aquest fet 
que comentem) o contreure unes febres per beure llet no bullida, per 
exemple.

De metges, a Ultramort va haver-hi el senyor Corretger de la Bis-
bal, el senyor Sánchez de Rupià i els senyors Ros, Llach (el pare del 
popular cantautor Lluís Llach), Frederic i Josep Estarellas Nadal de Ver-
ges. Quan hi havia alguna necessitat o urgència, se’ls avisava i venien 
al poble, a visitar a domicili.

Quan s’havia de posar alguna injecció, la posava en Lluís Oliver 
(en Lluís Nasi) o la Teresa Bahí (i la Teresa Fèlix, que sempre que hi ha-
via una necessitat al poble hi acudia i, a més, cuinava i cosia molt bé). 
Com es pot veure, eren temps en què es pot dir que el poble era gairebé 
autosuficient, dins les possibilitats i les limitacions d’aquella època.

Era un temps, d’altra banda, en què estava estès el costum i l’ús 
dels remeis casolans per curar. A Ultramort hi havia una remeiera, la 
Gràcia de cal Fuster, coneguda popularment com la Gràcia Fustera. 
També hi havia l’avi de can Cosme, en Peret, que coneixia molt bé les 
plantes medicinals i que tenia un quadern on anotava el nom i les 
propietats remeieres d’aquestes plantes.

A les cases feien servir els esmentats remeis casolans i naturals. 
Per fer-nos-en una idea, podem esmentar els que la Júlia Amatller de 
cal Carreter va explicar al seu fill Lluís Masclans: pegat de sucre fos i 
calent per a la bronquitis; pegat de segó o tintura de iode per al refredat 
de pit; infusions de saüquer per a problemes d’orina; àloe vera per a les 
ferides; camamilla per a problemes digestius i com a antiinflamatori 
en les infeccions oculars; la ceba com a diürètica, expectorant i laxant; 
la cua de cavall com a diürètica i hemostàtica; l’eucaliptus com a an-
tisèptic, anticatarral i descongestiu de les vies respiratòries; la farigola 
com a diürètica i per a les malalties hepàtiques: la marialluïsa com a 
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estomacal i calmant dels nervis; la menta com a estimulant, estomacal 
i analgèsica; les ortigues com a digestives, diürètiques, antidiarreiques 
i hemostàtiques; el poliol com a estomacal, digestiu, analgèsic i per als 
dolors menstruals; l’aigua calenta amb sal per als cops o torçades de 
peu; els draps molls amb aigua freda per fer baixar la febre…

Per curar les ferides s’hi posava aigua oxigenada o alcohol i hi 
havia qui s’hi posava vi. Com a anècdota, s’explica que «una vegada 
un home es va fer mal amb una pala de pues. Li van portar una mica 
de conyac per curar la ferida i ell se’l va veure. Li van dir: “ai, era per a 
la ferida!”. I ell va contestar: “Ja hi anirà!”».

La falta d’accés als serveis mèdics donava lloc a situacions que, 
vistes amb els ulls d’avui, poden resultar curioses o anecdòtiques. Per 
arrencar un queixal, per exemple, es feia en viu (sense anestèsia) i en 
llocs i condicions sorprenents podem dir: en Sidru Calmó (el ferrer del 
poble) va arrencar el queixal d’un veí (de l’avi Jep Benet) amb unes 
alicates de ferrer, la Isabel Valls Xuclà (de cal Carreter i casada amb 
en Josep Amatller Ullastres) un divendres que va anar al mercat de la 
Bisbal es va fer arrencar un queixal per un sanador al mig del carrer, 
un mosso de can Paretas es va arrencar un queixal a cal Carreter amb 
unes alicates…

Noms i motius de les cases del poble

Un cop hem esmentat els oficis i serveis que hi havia en aquella època 
a Ultramort, és escaient citar el nom de les cases del poble:

Can Pagès   Can Peio   Cal Sardà
Can Quel   Can Benet  Cal Sastre
Can Bayó   Can Pedrer  Can Tixé
Can Bolasell  Cal Resto  Ca l’Enric Fuster
Can Puig   Can Batlle  Can Miró
Can Cosme  Can Xarlan-Ca l’Esteve Can Jeroni
Can Tonet   Can Figuerola  Can Marragí 
Can Blanch  Can Grau  Can Met Pedrer
Can Borràs  Can Palol  Can Mates
Can Paretas  Can Davesa  Can Pelaio
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Cal Flequer  Cal Ferrer  Can Polinot
Can Toni   Ca l’Amigo    Can Mató
Mas de les Garses (el Colls) Ca l’Enric Nasi  Can Francisco Grau
Can Nasi   Can Paulí  Can Cané
Can Ciset Pedrer  Les Eixides  Can Doma
Can Julià   Ca l’Usí   Cal Frare
Cal Carreter  Can Morera  Can Fèlix
Can Vador   Can Mai   Can Ciset Grau
Can Morga  Ca l’Esclopeter  La Rectoria
Can Pitu Fuster  Can Pallés  Can Carbó
Can Mas   Can Bahí   Can Sadurní

Infància i joventut

De petits, com a tots els pobles, els nens feien entremaliadures. Eren 
bromes sense malícia ni mala intenció que es feien entre ells, tot ju-
gant i corrent pels carrers.

Els nens i els joves feien colles per edats i jugaven, feien bere-
nades i es banyaven al riu, anaven a «caçar espàrgols» quan n’era 
el temps, anaven a berenar a casa d’un o de l’altre (en aquell temps, 

El carro i la burra de ca l’Esclopeter, 
amb nens i nenes del poble. Es pot 

veure la Fina Mascarreras, la Josefina 
Casas Puig, en Salvi Marull Boix, en Jordi 
Oliver Mascarreras, la Maria Rosa Casas 
Puig, en Lluís Masclans Amatller, l’Enric 
Salvà Serra, en Josep Pallés Gispert, en 

Joaquim Mascarreras Casas, en Joan 
Oller Oliver, en Xavier Masclans Amatller, 

la Carme Batlle Amatller, en Miquel 
Pallés Gispert i la Rosa Amatller Rasclosa. / La Lola Serrats Adroher, amb els seus fills 

Joan i Maria Teresa Marull Serrats.
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un berenar molt típic i generalitzat i que avui ha passat a la histò-
ria, podem dir, era el pa amb vi i sucre)… I, mentre anaven fent les 
activitats que els hi pertocava com a nens i nenes que eren, veien 
les coses intrínseques d’un poble de pagès: com mataven els xais, 
«com el toro muntava a la vaca», com les vaques criaven, com la 
gent cridava «tites, tites» a les gallines que corrien lliurement pels 
carrers del poble i com aquestes tornaven cap a casa, com reconei-
xien el carro o la moto que passava pel carrer segons la fressa que 
feia, com a l’hivern es posaven a sobre el gel de les basses del poble 
(havien quedat gelades a causa del fred que feia en aquells hiverns 
llargs i durs) i les travessaven caminant o amb bicicleta… Tot en un 
ambient ple de companyonia, records inesborrables que han quedat 
gravats en la memòria d’aquells nens que ho van viure i que avui ja 
són gent gran.

Amb aquells pocs anys que tenien ja començaven a ajudar a les 
feines de casa, anant a engegar les oques i els ànecs o anant amb càn-
tirs a buscar aigua per beure al Pou Lluny. Ben aviat, aquells nens i 
joves ja tenien encomanades feines i activitats per col·laborar amb les 
tasques domèstiques.

Banyant-se al riu Ter, a sota el pont. D’esquerra a dreta: Enric Salvà Serra, Joaquim 
Mascarreras Casas, Josep Paretas Ros i el mosso de can Grau.
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És clar que, com és lògic, també tenien temps per a l’esbarjo i 
seguien les tradicions de l’any: s’anaven a banyar al riu (a nivell del 
pont de la carretera de Verges), feien «cabanyes amb canyoques de 
blat de moro», anaven a jugar a sota el pont que hi havia a davant de 
cal Ferrer, anaven «a fer berenada a les Fonts Velles per Carnaval», 
alguns (pocs) anaven a la platja d’Empúries amb la Sarfa, anaven al 
Montori d’excursió i a buscar molsa i pedres per fer el pessebre per 
Nadal, feien cagar el tió (el tapaven amb una saca, li donaven blat de 
moro per menjar i aigua per beure i la vetlla de Nadal el picaven i ca-
gava «dulces» (llaminadures)), pel dia del Ram portaven una palma o 
una branca de llorer amb rosaris de sucre penjats, el mes de novembre 
anaven al popular aplec de Santa Caterina…

Jugant amb el mandró. D’esquerra a dreta: Lluís 
Masclans, Enric Salvà, Joaquim Mascarreras, Joan 

Oller i Miquel Pallés. / L’Assumpta de ca l’Amigo amb 
el carro i la burra que acostumava a anar a l’hort, l’any 
1949. Enfilats a burro hi ha en Lluís Masclans, en Joan 

Teixidor i la Marta Figuerola. / Una esclifadora, feta 
amb un tros de saüquer.

Pàgina 79: Al tradicional i popular aplec de Santa 
Caterina. D’esquerra a dreta: Jordi Benet, Jordi Paretas, 

Berto Blanch, Jaume Coll i el ferrer de Parlavà.
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Els diumenges al matí, sortint de missa d’onze i segons l’edat, ju-
gaven a saco (frontó) a la paret de can Bahí (tocant a l’església, on fins 
fa poc encara hi quedaven restes de la cinta metàl·lica que marcava 
el frontó), a tirar llerancs (lledons, els fruits dels lledoners) amb una 
esclifadora (feta amb un tros de saüquer) o amb un mandró (fet amb 
una branca amb forma d’Y, un tros de pneumàtic i un tros de cuir), a 
peces (es dibuixava un quadre al terra i cada un dels jugadors hi po-
sava una moneda; cada jugador havia de fer saltar fora del requadre 
les monedes dels contraris i, si ho aconseguia, se la quedava), al taló, a 
bales, a tractors (els feien amb un rodet de fusta dels fils de cosir, i amb 
una llauna de sardines es feia el remolc), a futbol als camps de sota la 
carretera… Les nenes «feien nines amb les capses de blat de moro: els 
hi treien les fulles i deixaven el gra i també els filets de l’extrem, com si 
fossin els cabells. Després els hi posaven un tros de roba i ja la tenien 
vestida».

També feien alguna entremaliadura, com quan «anaven a ro-
bar Cacaolats a cal Carreter» o com quan, a cal Carreter també, en 
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Lluís Masclans «obria les aixetes de les bótes de moscatell, ratafia, co-
nyac...».

Quan tenien catorze, quinze o setze anys, i de més grans, comen-
çaven a sortir. Els diumenges a la tarda anaven a Verges amb bicicleta, 
les deixaven apilonades en una pallissa de l’entrada del poble i anaven 
al cinema a primera hora i al ball després. «Hi havia el cine de Dalt i 
el cine de Baix, que era a tocar la carretera i era més nou i més gran, 
i per Setmana Santa s’hi anava a veure la pel·lícula Los Diez Manda-
mientos. El ball el feien al Centre amb orquestra, hi havia el típic “ball 
guardat” (on la noia s’anotava el nom del noi amb qui volia ballar, so-
bretot el Fox) i hi havia els primers enamoraments, els primers petons 

L’Enric Matas Costa, en Francisco Oliver Subirana i l’Enric Salvà Serra jugant a futbol al 
sector de les Closes. Pàgina 81: Nois i noies d’Ultramort. D’esquerra a dreta: Enric Matas, 

Pau Colomer Ferrer, Joaquim Mascarreras Casas, Roser Pons Costa, Maria Dolors Condom 
Paretas, Maria Gràcia Serrats Paretas, Maria Rosa Casas Puig, Josep Paretas Ros i Pere 

Batlle Alemany. / Passejant al pont sobre el riu Ter, entre Ultramort i Verges, el dia 10 
d’agost del 1946. Les tres noies de l’esquerra de la fotografia són les filles de la Maria, la 
germana del senyor Paco. A la dreta, en Josep Pagès i la seva mare, la Conxita Pascual.

/ A l’aplec de sardanes de Girona. D’esquerra a dreta: Maria Gràcia Serrats, Consol Foraster, 
Quimeta Oller, Roser Pons i Maria Rosa Casas.
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i els primers contactes entre nois i noies, tot amb la innocència pròpia 
de l’edat i d’aquella època». 

Colla de joves d’Ultramort. D’esquerra 
a dreta: Joaquima Oller Oliver, Roser 
Pons Costa, Lluís Masclans Amatller, 
Consol Foraster Oliver i Maria Rosa 
Casas Puig. / En Francisco Paretas 
Bahí (al mig) amb dos amics de la 

Tallada, al pont del Ter. / En Francisco 
Marull Cornell i en Lluís Oliver, el dia 

14 de maig del 1949.
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Caça

La caça era una afició molt estesa i arrelada en la gent i en els pobles 
d’aquella època, i hi anava des de la gent més gran fins a la més jove.

Hi havia qui hi anava tot l’any i en qualsevol moment que li anés 
bé. Fins i tot, hi havia qui, anant al camp a treballar, s’enduia l’escopeta 
penjada a l’espatlla per si trobava alguna peça per abatre.

Es caçaven conills, perdius, fredelugues, ànecs al riu…
També hi havia qui «parava ballestes per caçar ocells (tords, par-

dals...)» i qui caçava conills amb una fura. D’altra banda «a sota els 
teulats de les cases hi feien pardaleres per agafar els ocells quan cria-
ven. Amb uns quants pardals feien una menjada».

Abans «es podia anar a caçar a tot arreu, anaven a caçar altres 
pobles i es venien el que caçaven per fer algun cèntim (ho venien a la 
fonda de cal Podrit de la Bisbal)».

Ballesta que es feia servir per caçar 
ocells.
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També «anaven a caçar cargols i se’ls venien».
Parlant d’ocells, en aquell temps n’hi havia molts: corrioles, teixi-

dors, mallerengues carboneres, rossinyols, pit-roigs, cardines, pardals, 
falciots, verdums, pinsans, tords, falcons, xoriguers, tórtores, guatlles, 
perdius, pica pins, gavinots, abellerols, garses, coloms, xibeques… Als 
camins que hi havia entorn del poble (el camí del Montori, el del Pou 
Lluny, el del Traspont…) hi havia els anomenats ocells de bardissa (car-
dines, mallerengues, rossinyols…), que hi feien niu i amb el seu cantar 
acompanyaven i alegraven el camí.

I també hi havia altres animals: guilles, teixons, musteles, gene-
tes, conills, serps, eriçons, lluerts, salamandres… Mataven les guilles 
perquè es menjaven les gallines i els teixons perquè es menjaven el 
blat de moro. De serps n’agafaven en Pere Masclans (l’home de la Júlia 
Amatller Casellas de cal Carreter, al qual li deien “en Pere de les Serps”) 
i en Miquel de can Morera.

Pesca

Una altra de les activitats que era molt habitual en aquell temps era 
anar a pescar al riu (anaven al riu Ter, ben a prop del poble, i també hi 
havia qui anava al riu Daró, a Serra), a la riera o a les gorgues que hi 
havia a prop del mas Cebrià.

Quan el riu baixava ple després de les pluges pescaven anguiles 
(les pescaven amb botiró i un paraigua obert, al vespre amb llum de 
carbur, una fitora i un cistell, o deixant un barbol parat amb cargols 
d’ànec com a esquer).

També pescaven barbs, bagres i carpes amb enfila.
També hi havia crancs i musclos de riu.
Per aclarir una mica els termes esmentats, podem dir que la fi-

tora era un estri de ferro amb puntes, que el barbol era una nansa en 
forma d’àmfora feta de canya i vímet i que l’enfila era una xarxa gran 
que s’utilitzava per parar el peix i pescar-lo.

Posaven el peix en una saca i el portaven cap a casa per men-
jar-lo. El menjaven fregit, «es feia ben ros, i qui tenia bona dentadura 
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s’ho menjava tot, espines i tot». I hi havia que, si el peix era petit, el 
menjava fent-ne una truita.

Rentar la roba

Les dones anaven a rentar la roba al riu, a la riera o a la bassa de la 
plaça. Al riu acostumaven a anar-hi a l’estiu i a la riera a l’hivern.

Hi anaven un cop a la setmana, portant la roba amb un carro tirat 
per un animal (cavall, mula, burro…).

Rentant roba al riu / Anant 
a rentar roba al riu.
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També portaven una banca on hi posaven la roba i una picadora per 
picar-la. Eren estris fets de fusta (d’om, generalment), i els feia el carreter.

El sabó se’l feien a casa, aprofitant el greix que quedava després 
de cuinar i el que guardaven a cal Flequer quan mataven el xai. Aquest 
sabó el feien amb greix, aigua i sosa càustica i quan queia a l’aigua 
flotava, curiosament.

Rentant roba al riu, a sota el pont. D’esquerra a dreta: 
Maria Bahí, Pilar Amatller Casellas, Carme Batlle 

Amatller, Xavier Masclans Amatller i Júlia Amatller 
Casellas. / Planxa que es feia servir en aquella època 

per planxar la roba.
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I també es feien el lleixiu per rentar els llençols. El feien amb la 
cendra de la llar de foc, que es posava dins un cossi de terrissa negra.

Les cases que tenien pou o cisterna, com a can Paretas, n’aprofi-
taven l’aigua per rentar la roba al safareig que tenien a la mateixa casa. 
En algunes cases «tiraven un parell de peixos al pou, que es menjaven 
els insectes que hi havia i així mantenien l’aigua neta».

Anar a buscar aigua per beure i per cuinar

L’aigua per beure i per cuinar l’anaven a buscar amb càntirs al Pou 
Lluny. 

També hi havia el pou d’en Borràs (s’hi anava des de can Nasi i la 
gent hi anava amb galledes).

El Pou Lluny, en l’actualitat. / En Vicenç Amatller Valls i la Júlia Amatller Casellas pouant 
aigua al pou d’en Sadurní. / Una altra forma de treure l’aigua era a través d’un molí de vent.
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I també anaven a buscar aigua amb bótes i carro al riu. Per em-
magatzemar l’aigua també s’utilitzaven semals. 

Desplaçaments

Com s’ha comentat, en aquests temps reculats els desplaçaments es 
feien a peu (anaven a peu a tot arreu, a la Bisbal, i a Girona, fins i tot). 
El carrer Montgrí d’Ultramort, per exemple, forma part de l’antic camí 
que anava de l’Estartit a Flaçà (aquest camí sortia de l’Estartit, anava 
cap a Torroella de Montgrí, el pas de Gualta, la Resclosa, Sant Iscle, 
Ultramort, la Sala, Foixà i Sant Llorenç de les Arenes i arribava, final-
ment, a Flaçà), un dels molts i incomptables camins que comunicaven 
i unien els pobles.

La gent, en aquell temps, també es desplaçava amb carro o amb 
tartana. No hi havia gaires cases que tinguessin tartana, en tenien les 

La Maria i la Júlia 
Amatller Casellas al 

camí de la Sala. 
Pàgina 89: La 

Maria Foraster amb 
bicicleta, el dia 11 de 
desembre del 1941. 
/ La Maria Paretas, 

amb la clàssica 
Mobylette, a davant 

de l’antic Ajuntament 
i amb la llenya a punt 
per fer la foguera de 

Sant Joan.
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cases més benestants, podem dir (a can Grau, a can Sadurní, a can 
Carbó…). La resta tenien carros.

Durant la postguerra, per desplaçar-se, era necessari anar a l’Ajun-
tament a demanar el salconduit (conegut popularment com a «salvocon-
ducto», que era un document públic, personal, individual i intransferible 
que s’exigia per fer qualsevol desplaçament i que s’havia d’ensenyar als 
guàrdies civils quan el demanaven en els controls que feien regularment).

Més endavant, van arribar les bicicletes, les motos (eren els temps 
de les motos Ossa, Montesa, Rieju, Guzzi…), els cotxes de línia i els cot-
xes particulars. Amb l’arribada successiva d’aquests nous mitjans de 
comunicació i les millores de la xarxa viària es van escurçar notable-
ment els desplaçaments d’un lloc a l’altre. 
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Grup de noies amb bicicleta, l’any 
1964 aproximadament. D’esquerra 

a dreta: Juanita Martinoy, Roser 
Figueras, Consol Foraster, Isabel 

Salvà, Lluïsa Mascarreras i Joaquima 
Oller. / En Ramon Motas i la Isabel 

Salvà amb la moto (de la marca 
Ossa) de cal Flequer / Cotxe d’època. 

/ En Josep Paretas Bahí, l’any 1956, 
amb la seva moto de la marca 

Ossa i amb un trofeu guanyat a les 
gimcanes de motos que es feien a 

Verges.
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Àpats i cuinats quotidians

La vida i les feines d’abans portaven associats uns àpats quotidians 
que avui dia podem dir que formen part del passat.

A primera hora, acabats d’aixecar-se del llit i «abans d’anar a fer 
la primera menada del dia al bestiar», hi havia el costum força estès 
de «menjar, a la vora del foc, un gra d’all aixafat amb sal i un ansat de 
vi calent».

Per esmorzar, s’acostumava a menjar una torrada o un tall de 
pa amb botifarra negra o cansalada, arengades (en deien «guàrdies 
civils») amb alls…

Per dinar, se solia fer cassola (fideus, trumfes, macarrons, arròs 
amb costelló de porc confitat i bròquil i picada d’all i julivert sofregit, 
escudella i carn d’olla…).

Per berenar, pa amb vi i sucre o pa amb tomata amb llonganissa 
o llom.

Per sopar, a l’hivern, farro amb talls de cansalada, truita d’ou i fa-
rina, cigrons, fesoles, fesols, col i bròquil amb una xuia de cansalada… 
A l’estiu, s’acostumava a fer un berenar-sopar (patata i mongeta tendra 
bullides, amanida, peix de riu fregit…).

Els diumenges, per dinar, hi havia el costum de fer arròs de peix o de 
carn. El peix (sèpies, calamars, pops…) s’anava a buscar al peixater ambu-
lant que venia al poble i la carn era conill o pollastre mort a casa mateix.

En Joan Oliver Blanch de cal Resto, 
conegut popularment com l’avi Pelayo, 
bevent amb el porró. / Àpat de la família 
Marull-Serrats de Parlavà.
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A l’hivern, per postres, menjaven figues seques. Les collien al 
mes de setembre i cada casa n’assecava amb un garbell per tenir-ne 
per a l’hivern.

Durant l’època de la sega, es portava un cistell al camp amb llom, 
botifarres, llonganisses, pa i el porró de vi.

En dates assenyalades (matança del porc, batre, festa major…) 
hi havia dones (com la mare de la Remei Pagès de can Morera, per 
exemple) que anaven a cuinar a les cases on hi havia més gent (a can 
Sadurní, a can Paretas…). 

Ball, cinema i festes majors

Davant la vida dura i sacrificada que portava la gent d’aquella època 
hi havia pocs moments per a l’esbarjo. Un d’aquests moments, sens 
dubte, eren les sessions dominicals de ball i cinema. El ball costava 
cinc pessetes i el cinema en costava dues i la majoria de gent d’Ultra-
mort anava a Verges, tot i que hi havia algú que també anava a Flaçà, 
i abans s’havia fet ball a Parlavà i les anuals festes majors que se ce-
lebraven a Ultramort i als pobles veïns (Verges, Parlavà, Foixà, Rupià, 
la Pera, Púbol…). Els nois, amb els balls, tenien com a objectiu «poder 
arramblar una mica amb les noies».

De ball, als anys vint del passat segle XX, també se’n feia a Ultra-
mort. «Es feia a la sala de can Pallés. Van llogar un piano a Vulpellac 
i venia un home a tocar l’acordió i, per recollir diners per pagar-los, se 
sortejava alguna ampolla de colònia i coses senzilles». També hi havia 
tocat l’orquestra Moderna de la Bisbal.

Abans del ball, els nois «jugaven a futbol a la platja d’en Grau, 
que hi havia herba» (a l’altre costat de la carretera).

Pel que fa a les festes, a Ultramort la festa d’estiu tenia (i té) lloc el 
primer cap de setmana del mes de juliol i la festa major per Santa Eulà-
lia (10 de desembre), que és la patrona del poble. A Parlavà la festa major 
és els dies 1 i 2 d’agost (per Sant Feliu, que s’escau el dia 1), a Foixà el dia 
24 de juny (Sant Joan), a Rupià els dies 22 de gener (Sant Vicenç) i 20 de 
juliol (Santa Margarida)… El jovent dels pobles esmentats, i d’altres de la 
rodalia, anaven, amb bicicleta, d’una festa a l’altra i es trobaven.
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Eren festes molt celebrades i esperades i hi anava molta gent. Hi 
havia orquestres que amenitzaven les festes (ofici, sardanes, ball…) i 
els músics es repartien per les cases del poble per dinar o sopar, i fins 
i tot es quedaven a dormir en alguna fonda o algun hostal del poble.

A Ultramort, des de sempre, s’ha celebrat la festa major de Santa 
Eulàlia, com s’ha comentat. Se celebraven dos dies de festa, amb ofici, 
sardanes i ball de tarda i nit cada un dels dos dies. Eren actes molt 
populars i molt concorreguts, ja que s’hi aplegava la gent del poble i 
dels pobles veïns (la Sala, Foixà, Parlavà, Verges…), com s’ha esmentat. 
El ball el feien en un envelat que es muntava per la festa (durant un 
temps el van muntar a can Sadurní, algun any també a can Pallés i una 
temporada el va muntar l’Albert Figuerola de cal Carreter) 

L’orquestra que acostumava a actuar a la festa major d’Ultramort 
era l’Emporitana de Verges, tot i que alguna vegada també hi havia 
anat la Principal de l’Escala i la Moderna de la Bisbal. Els músics ana-
ven a peu o amb bicicleta (amb els instruments a coll o amb cavall i 
un carro que portava els instruments), es repartien a dinar a les cases 
del poble i n’hi havia que es quedaven a dormir a cal Ferrer. Alguns 
dels esmentats músics eren de Verges, «on sempre hi ha hagut molta 
tradició de músics i els diumenges al matí era una delícia passejar 
pels carrers del poble sentint tocar tenores i altres instruments i flairant 
l’olor d’arròs que feien a moltes cases per dinar». Més endavant van 
desplaçar-se amb un petit autocar, portant els instruments a la teulada.

Ballant sardanes a la plaça 
durant la festa major del 
1944. / La festa major 
d’Ultramort de l’any 1944. Es 
pot veure l’envelat que es 
muntava a cal Carreter.
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Durant els dies de la festa major, a les cases hi havia molta gent, 
ja que s’hi reunien els familiars que vivien al poble i els que vivien en 
altres pobles, que venien amb bicicleta o tartana i que es quedaven a 
menjar i a dormir a la casa. Hi havia cases que llogaven una cuinera, i 
tot per fer el menjar dels abundants i inoblidables àpats de festa major 
(es cuinava i es menjava entremès, platillo (menuts -potes, ales, colls, 
pedrers…- de pollastre i d’ànec cuits a la cassola), rostit, canelons…).

La festa d’estiu, que se celebra a principis de juliol, com s’ha dit, 
“és més recent, ha vingut la Selvatana i la Principal de la Bisbal i s’hi 
celebren activitats per a la mainada, missa, sardanes...”.

Altres costums i tradicions

Al llarg de l’any hi havia altres costums i tradicions, ben populars. N’es-
mentarem unes quantes.

Podem citar el Carnestoltes, que té lloc abans de Quaresma i que 
durant el franquisme va estar prohibit i no es podia celebrar.

Per Nadal, es feia cagar el tió. «Cagava ametlles torrades, panses, 
barres de torrons, mandarines... i entre picada i picada els feien anar 
a resar Parenostres per tenir temps de preparar-lo».

Durant els vespres d’estiu, era costum que la gent del poble es 
reunís al carrer «a parar la fresca», tot fent tertúlia en un ambient dis-
tès i d’agermanament entre els veïns.

A l’hivern hi havia el costum de compartir les llargues vetllades 
amb els veïns a la vora del foc, fent tertúlia i explicant fets, anècdotes i 
«contes de la vora del foc».

Era, doncs, una vida molt vinculada a les tradicions i al calendari 
anual i ancestral, podem dir. La família tenia un gran pes i era la unitat 
sobre la qual girava el dia a dia. Les famílies eren nombroses, en molts 
casos, generació rere generació, de pares a fills. En aquest punt cal es-
mentar i també recordar el paper que jugaven els hereus i les pubilles 
(com a anècdota, es deia que «quan a una pubilla li naixia un germà 
petit havia caigut de l’escambell», ja que l’herència familiar passava 
als fills en lloc de les filles).
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LA VIDA RELIGIOSA

Fa unes dècades, la religió tenia un pes significatiu en la vida dels po-
bles i ciutats i de la seva gent.

El calendari anual girava entorn de les festes, tradicions i cos-
tums religioses i els capellans, que anaven vestits amb la clàssica so-
tana negra, exercien una influència i un poder notables sobre la gent 
d’aquella època.

Capellans

Hi ha hagut capellans que, segons el seu caràcter i la seva manera de 
fer, han deixat un record més bo o més dolent del seu pas pel poble.

Hi ha qui, pels records i les vivències que ha tingut en relació 
amb els capellans i l’Església podem dir, parla d’aquest temps com «un 
temps tancat, fosc i repressiu» per la influència que tenien en la vida 
quotidiana del poble i dels seus habitants, com hem comentat. I cal 
recordar que, en aquell temps, el capellà sabia les intimitats de les per-
sones i les famílies i que, juntament, amb l’alcalde, el metge i el mestre, 
tenia, i era, una autoritat.

Abans, el capellà vivia a la rectoria amb la seva majordona i, per 
tant, era un veí més.

A Ultramort ha quedat el record de Mn. Francisco Vidal («quan 
batejava a un nounat, un dels noms complementaris que es posava a 
la criatura era el seu: Francesc si era nen i Francesca si era nena», i es 
va jubilar l’any 1931), de Mn. Joaquim Cruañas (va ser rector d’Ultra-
mort entre els anys 1931 i 1934), de Mn. Miquel Feliu (va ser rector del 
poble entre els anys 1934 i 1939) i de Mn. Emilio Camps (hi va estar 
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molts anys, com a majordona tenia a «la senyora Asunción» –quan el 
mossèn es va morir ella va anar a viure a Cadaqués–, estudiava ràdio 
per correspondència i ens han explicat que si els nens no es portaven 
bé o no deien bé el rosari els picava amb una canya, que en deia «la 
palmeta»).

També es a recorda Mn. Vicenç Colomer i a Mn. Ramon Ros (va 
ser l’últim que va viure a la rectoria, ja que a partir d’ell el rector titular 
de la parròquia d’Ultramort és el de Verges, i vivia amb la seva mare).

Escolans

Els nens del poble feien d’escolans. Hi havia qui començava a fer-ne 
quan tenia cinc anys i en feia fins que en tenia dotze. Ajudaven al ca-
pellà en les misses (antigament es feia missa cada dia) i oficis religio-
sos que se celebraven.

Tradicions, festes i celebracions religioses

Resseguint el calendari anual, la primera celebració que tenia lloc du-
rant l’any era per Sant Antoni Abat (17 de gener), en la qual es beneïa 
el bestiar.

Per la Candelera (2 de febrer) es beneïen les espelmes, molt uti-
litzades en aquell temps per il·luminar les cases en els freqüents talls 
de llum que hi havia.

Durant la Quaresma no es podia fer ball ni cinema (el jovent, 
durant aquesta època de l’any, els diumenges, anava a Verges al Cen-
tre a jugar a cartes i a prendre algun refresc, com una granadina o un 
barrejat per exemple, que era cervesa amb gasosa) i els divendres no es 
podia menjar carn, sempre que no s’obtingués el permís de menjar-ne 
per mitjà de la butlla. Durant les setmanes que durava aquesta època 
del calendari religiós anual, el jovent anava «a fer berenades, a caçar 
espàrrecs...».

La Setmana Santa era un període molt important en l’esmentat 
calendari religiós i estava ple de costums i celebracions. Començava el 
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Diumenge del Ram, amb la benedicció de branques de llorer, les quals 
es guardaven penjades a la porta d’entrada de les cases durant tot l’any 
com a senyal de protecció. Els nens portaven un palmó i les nenes una 
palma, per beneir també. També era costum que en aquella diada els 
nens i les nenes «estrenessin el vestit de primavera, tot i que molts 
anys encara feia fred». 

Per Setmana Santa també es feia el salpàs (el capellà i un escolà 
passaven casa per casa i amb un plat d’aigua i sal beneïen les portes 
d’entrada a la casa i a les corts per beneir-les per prevenir malalties i 
maltempsades, i la gent de la casa els hi donava ous, que anaven a ven-
dre al mercat de la Bisbal), es feien «monuments» a dins l’església (es 
feien amb flors, romangueres i ciris i cada casa hi portava el ciri; «es fe-
ien el dimecres, es desfeien el divendres o el dissabte i la gent anava als 
pobles veïns a veure quin era més maco»), es feien brunyols a les cases, 
el Dijous Sant «s’acompanyava al Santíssim» (es feien torns de dues 
noies cada hora) i s’anava a processó a Verges, el Divendres Sant es feia 
el Via Crucis i hi havia el costum d’anar a buscar espàrrecs, el Diumenge 
de Pasqua se celebrava la resurrecció de Jesús i es cantaven Caramelles 
(la gent també donava ous als cantaires i posteriorment feien un àpat).

El dia del Ram. D’esquerra a dreta: 
Carme Batlle Amatller, Josep Maria 
Batlle Amatller, Xavier Masclans 
Amatller, Salvi Marull Boix i Lluís 
Masclans Amatller. / D’esquerra 
a dreta: Xavier Masclans Amatller, 

Josefina Mascarreras, Carme Batlle Amatller i Josep Maria Batlle Amatller. Darrere, a la 
finestra, es pot veure a la Caterina Marull.
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Per Santa Creu (3 de maig) es beneïa el terme. Es feia una pro-
cessó, amb el capellà i els escolans al capdavant, des de l’església fins 
al Pedró. Hi havia gent que hi portava cadenes i medalles per beneir.

Per Corpus (al mes de juny; d’aquí ve la popular dita «De prop 
o de lluny, Corpus al juny») es feien i es beneïen altars amb flors (de 
ginesta, d’arbre blanc…, que anaven a buscar cap al Montori, entre al-
tres llocs) i una processó, que sortia de l’església i era tot un esdeveni-
ment religiós i social d’aquella època. D’altars se’n feien quatre o cinc 
per tot el poble (un a prop de can Morera, un altre a l’Ajuntament…).

Per Tots Sants (1 de novembre) tenia lloc el record dels difunts, 
amb la visita als cementiris a portar-hi flors. Abans de la Guerra Civil 
(1936-1939) hi havia gent del poble que era enterrada a terra, perquè 
no volien anar a un nínxol o perquè no podien tenir-ne un.

El dia abans de Tots Sants, al vespre després d’esbossar, se cele-
brava la castanyada, coent les castanyes amb una paella amb forats a 
la llar de foc. Hi havia qui amb la castanyada estrenava el vi nou de 
l’any, i en aquest punt és molt adient recordar i reproduir el poema 



Petjades del passat i del present   99

«La castanyada» de Lluís Batlle Blanch (escrita el novembre de l’any 
2009 i publicada el desembre del 2017 al número 20 de la revista El 
Campanar):

Amb l’aire fresc de la tardor
cau de l’arbre la castanya...
És per molts apreciada
i buscada a la muntanya.

No és un menjar qualsevol,
ni d’una gran «taula» tampoc;
és deliciosa entre companys...
o en família, vora el foc.

Entre Tots Sants i els Sants Difunts
és vetlla de castanyada,
que s’ha de regar amb vi ben bo...
tal com diu la tradició.

Pàgina 98: Benedicció del Pedró l’any 1934, amb mossèn Miquel. En aquesta pàgina: 
Processó per la festa major de Santa Eulàlia, l’any 1943.
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Quan de petit a casa meva,
també fèiem castanyada...
I vora el foc, allà tots junts
honoràvem els difunts...

Resàvem tres parts de Rosari...
Després menjàvem castanyes
i també bevíem vi...
De tant en tant parenostres...
tants com difunts recordava
haver conegut el padrí.

I acabàvem la revetlla
cansats de pelar castanyes
i haver recordat tants difunts...
I’escalforeta del vi,
convidava a anar a dormir.

Avui aquí a Sant Mateu
amb respecte i devoció,
nostres estimats «pastors»
ens han convidat amb castanyes
regades amb vi del bo...

Sigui sempre respectada
aquesta vetlla de Difunts...
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I que molts anys puguem honrar-los,
reunits aquí... tots junts!

Al novembre «venia al poble un capellà de fora i feia una setmana de 
prèdica per les ànimes del Purgatori i pels morts».

Per Nadal a cada casa feien el pessebre i era costum anar a 
veure’ls. El dia 24 de desembre al vespre es feia la Missa del Gall, 
celebrant el naixement de Jesús. I també se celebrava la diada dels 
Reis, el dia 6 de gener, marcada per la il·lusió dels nens quan rebien 
els regals.

A part, cada diumenge hi havia missa (es feien dues misses al 
matí, la primera a les vuit i la segona a les onze) i hi anava molta gent. 
Es pot dir que la gent hi anava gairebé obligada, perquè, en aquella 
època, qui no hi anava era mal vist. Com a anècdota ens han explicat 
que «alguns homes sortien a mitja missa, s’embolicaven un cigarret 
i el deixaven en algun sortint de pedra de l’església per, quan sortis-
sin, tenir-lo preparat». D’altra banda, també ens han comentat que «les 
dones no podien anar a missa amb peces de roba sense mànigues, 
s’havien de posar manegots als braços; havien de portar mantellina al 
cap i, per descomptat, res d’escots».

Altres esdeveniments importants eren les visites del bisbe a la 
parròquia, i també són molt recordades la visita de la Verge de Fàtima 
(va tenir lloc als anys 1950) i la Santa Missió (l’any 1962).

Pàgina 100 Cartell de la Missa del Gall que es va celebrar a Ultramort l’any 1971. / Dos 
moments de la celebració de la missa a l’església d’Ultramort.
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Processó del bisbe, sota tàlem, a un poble de la rodalia d’Ultramort. / Visita del bisbe a 
Parlavà.
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Parlant de la Santa Missió, els capellans missioners van ser en 
Jordi Carrera, en Martí Amagat i en Vicenç Casanellas. El rector del po-
ble en aquell temps era el mossèn Vicenç Colomer. La Santa Missió es 
radiava i molts nens de l’escola hi aportaven poesies (com una que deia 
«Oh María, Mama mía, te amo mucho»), anècdotes… La gent es tras-

El bisbe preparant-se per oficiar una missa / Benedicció de la Mare de Déu de Fàtima el 
dia de l’arribada a Ultramort, l’any 1950. El rector és mossèn Emili Camps. / Processó amb 
motiu de la vinguda de la Mare de Déu de Fàtima a Ultramort. Entre altres, s’hi pot veure la 
Consol Foraster, en Jordi Paretas, l’Enric Colomé (de can Peret Fuster), en Lluís Oliver i en 
Martí Batlle. / La creu en record de la Santa Missió de l’any 1962 que es troba a la façana 
de l’església d’Ultramort.
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lladava d’un poble a l’altre (a Parlavà, a Foixà, a Jafre…) amb tractors i 
remolcs, plens de gent i de cadires. A la façana de l’església d’Ultramort 
hi ha una creu en record de la citada Santa Missió de l’any 1962.

Els sagraments de l’Església Catòlica

Al llarg de la vida, en aquell temps, eren essencials i molt importants 
els anomenats sagraments. Eren gairebé obligats i imposats, podem 
dir, i eren els següents: Baptisme, Confirmació (o Crisma), Eucaristia 
(o Comunió), Penitència (o Reconciliació), Unció dels malalts, Orde i 
Matrimoni. Segons la seva doctrina, tots els sagraments estan ordenats 
per l’Eucaristia.

S’administren en diferents moments de la vida del cristià i sim-
bòlicament l’abasten completament, des del baptisme (que se sol ad-
ministrar als nens) fins a la unció dels malalts (que abans del Concili 
Vaticà II s’aplicava només als que estiguessin en perill de mort).

Els set sagraments marquen les diferents etapes importants de 
la vida cristiana dels creients, que es divideixen en tres categories: sa-
graments de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia, 
que assenten les bases de la vida cristiana: els fidels renascuts en el 
baptisme, enfortits per la confirmació i són alimentats per l’eucaristia); 
sagraments de curació (penitència i unció dels malalts) i sagraments 
al servei de la comunió i la missió (orde i matrimoni). Aquests sagra-
ments també es poden agrupar en només dues categories: els que ex-

Bateig de la Marta Figuerola (portada 
en braços per la llevadora, la Gracieta 

de Verges en aquest cas, com era 
costum a l’època). / Una Comunió 

solemne a Ultramort. Entre altres, es 
pot veure a mossèn Emili, Joan Falgàs, Juan Diego Ruiz, Josep Matas, Jordi Paretas, Maria 

Teresa Madrenas, Maria Dolors Condom, Maria Rosa Calmó, Maria Dolors Carbó, Maria 
Gràcia Serrats, Quimeta Paretas, Quimeta Oller, Josep Pallés i Francisco Oliver.
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Fotografia de grup de la primera Comunió de l’any 1957. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
mossèn Emili, Quimeta Oller Oliver, Maria Martínez Pérez, Pau Colomer, Joan Oller Oliver, 
Josep Pallés Gispert, Josep Matas Costa, Jordi Paretas Bahí, Joan Falgàs Oliver, Maria Dolors 
Condom Paretas, Maria Teresa Madrenas Bahí, Lluïsa Coll Pallés, Maria Rosa Marcó Matas, 
Maria Gràcia Serrats Paretas, Maria Dolors Carbó Calmó, Maria Rosa Calmó Almar i Joaquima 
Paretas Ros. / Fotografia de grup de la Comunió solemne de l’any 1957. D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix: Enric Salvà, Joan Teixidor, Enric Matas, Josep Paretas, Maria Paretas, Consol 
Foraster, mossèn Emili, Pere Batlle, Josep Maria Oliver, Joaquim Mascarreras, Maria Rosa 
Casas, Maria Rosa Colomer, Roser Figueras, el pare Solà, Miquel Pallés, Josep Mesas, Martí 
Paretas, Joaquima Palol, Carme Puig, Josefina Casas, Montserrat Madrenas i Montserrat 
Figueras. / L’Esperança Grau el dia de la Comunió, l’any 1912. / La Leonor Pallés Sagrera el dia 
de la Comunió. / En Joaquim Mascarreras Casas el dia de la Comunió, l’any 1953.
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Pàgina 106: Dos moments del casament de l’Angelina Oliver Subirana de can Jep Benet 
amb en Lluís Bofill Parnau. / Una confirmació, per part del bisbe. / La Leonor Pallés el dia 
del seu casament, amb el seu pare, en Joan Pallés. En aquesta pàgina: El casament d’en 
Carles Falgàs amb l’Anna Carbó de can Paulí. / El casament de la Júlia Amatller Casellas 
de cal Carreter amb en Pere Masclans Girvès.
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La Lluïsa Lleonart Bonadona i en Pere Sibina Iglesias (l’avi Sibina) el dia del seu casament, 
l’any 1920. / La Maria Gelabert i en Salvador Blanch Blanch (la Maria i en Vador de can 

Blanch) el dia del seu casament, l’any 1935.
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En Joan Condom Prats i la Remei Paretas Bahí el dia del seu casament, el dia 16 de 
novembre del 1946 / En Miquel Serrats Adroher i la Victòria Paretas Bahí el dia del seu 
casament, el 16 de novembre del 1946. Val a dir que les germanes Victòria i Remei Paretas 
Bahí es van casar el mateix dia.
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pressen el caràcter permanent i deixen una marca indeleble en qui els 
rep (només poden ser administrats un cop per a cada creient i són el 
baptisme, la confirmació, el matrimoni i l’orde) i aquells que es poden 
administrar reiteradament (són els tres sagraments restants: l’eucaris-
tia, la penitència i la unció dels malalts).

El baptisme (anomenat popularment bateig) és entès com el sa-
grament que obre les portes de la vida cristiana al batejat. La confir-
mació del baptisme o crisma és quan el batejat reafirma la seva fe en 
Crist. L’eucaristia, o comunió, és la celebració, en memòria de Crist, 
que recorda el Sant Sopar, la Passió i la Resurrecció i en què el cris-
tià rep l’hòstia consagrada. La penitència o reconciliació és la confes-
sió dels pecats a un sacerdot, el qual aplica la penitència per, un cop 
complerta, propiciar la reconciliació amb Crist. El matrimoni és el sa-
grament que estableix i santifica la unió entre un home i una dona per 
fundar una família cristiana (cal esmentar que, com a complement 
del matrimoni, hi havia els anomenats capítols matrimonials, la fun-
ció tradicional dels quals és evitar la divisió patrimonial i preservar la 
integritat de la casa pairal, mitjançant el pacte del règim econòmic fa-
miliar dels cònjuges, i també pot servir per regular la successió en cas 
de viudetat, instituint un hereu o creant una comunitat familiar i esta-
blint beneficis viduals al cònjuge sobrevivent). El sagrament de l’orde 

En Joan Matas i la Lola Costa el dia del seu casament.
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concedeix l’autoritat per exercir funcions i ministeris eclesiàstics que 
es refereixen al culte de Déu i a la salvació de les ànimes. I la unció dels 
malalts, finalment, és el sagrament pel qual el sacerdot prega i ungeix 
els malalts per estimular-los la cura mitjançant la fe i escolta els seus 
laments i els promou el perdó de Déu.

A Ultramort, en aquell temps, i com en tots els pobles, els batejos, 
les comunions i els casaments eren tot un esdeveniment i eren impor-
tants en la vida religiosa i social d’aquelles dècades passades.

Al final de la vida tenia lloc l’enterrament o inhumació, que és 
l’acte de dipositar un cadàver sota terra, sovint amb uns ritus especí-
fics que segueixen a la mort de la persona. Després de la missa i de la 

Recordatori de l’enterrament de la Paulina Casellas.
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cerimònia a l’església, la comitiva amb la llitera i la caixa al damunt, 
anava a peu cap al cementiri per fer l’enterrament. Allà es cantava l’úl-
tima absolta i la caixa es baixava a dins el clot amb unes cordes o es 
posava a dins el nínxol. A Ultramort, l’enterramorts era en Mai. Uns 
dies després de l’enterrament es feien els funerals. Els parents de més 
lluny arribaven el dia abans i s’hi quedaven a dormir, però la major 
part venien el matí del dia dels funerals, anant alguns de dret a l’esglé-
sia. Acabats els llargs oficis i absoltes dels funerals, era migdia o més 
tard i era hora d’anar a dinar a casa de la família del difunt. Avui tot 
ha canviat molt: els tanatoris estalvien aquest trasbals per a la mateixa 
família i per les amistats, fins al punt que, fins i tot, la part religiosa es 
pot solucionar al mateix tanatori. 
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L’ESCOLA

Sorprèn veure alguna fotografia antiga dels alumnes de l’antiga 
escola d’Ultramort. Sobta la gran quantitat de nens i nenes que hi ha-
via. Aquest fet, que hi hagués molts nens i nenes, reflecteix clarament 
que el poble estava ple de vida i de gent.

En aquell temps (primeres dècades del segle XX, Guerra Civil, 
postguerra…) hi havia una certa precarietat en tots sentits i, per tant, 
l’escolarització no era fàcil. Tot i això, l’escola va ser un aspecte molt 
important per fer créixer i desenvolupar l’aprenentatge, la motivació i 
la personalitat d’aquells infants i va ser molt útil per al seu creixement 
i desenvolupament personals.

Amb el pas dels anys, les famílies i el poble es van anar apri-
mant. Va arribar el fenomen del despoblament rural i, amb això, el 
poble va anar perdent habitants. Consegüentment, també es va re-
duir la presència de nens i nenes, fet que va produir que l’escola del 
poble hagués de tancar les portes a la dècada dels anys 1970 per falta 
d’alumnat i que els nens i nenes d’Ultramort haguessin d’anar a l’es-
cola de Verges.

L’escola

Al llarg del temps, l’escola d’Ultramort es va ubicar en diversos edificis 
del poble: a can Pallés, a can Bahí, a can Grau… A la part de dalt de l’es-
cola hi havia les dependències del pis de la mestra o del mestre. 

Hi anaven nens i nenes d’Ultramort, de la Sala i del mas Cebrià 
(pertanyent al municipi de Serra de Daró). Havien arribat a ser cap a 
una trentena d’alumnes i anaven les diverses edats a la mateixa classe 
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(des dels més grans als més petits, i els més grans ajudaven i ensenya-
ven als més petits).

Nens i nenes anaven junts a la mateixa classe i els alumnes de 
la postguerra recorden com havien de cantar el Cara al sol i de resar el 
Rosari (si no ho feien bé, Mn. Emilio els hi «donava un cop de canya 
al cap»).

També ha quedat el record de com «apreníem a llegir amb la 
cartilla Palau».

Un dia o dos a la setmana hi anava el capellà «a fer catecisme i li 
havien de fer un petó a la mà, per fer-li l’amistat, com es deia en aquell 
temps». Anaven a escola, matí i tarda, i també hi anaven els dissabtes 
fins al migdia. A les 10, a l’hora de l’esbarjo, sortien de l’escola i anaven 
a esmorzar a casa («un moniato calent cuit al forn, a l’hivern») o por-
taven el «recreo» (un entrepà) de casa. I a dinar també anaven a casa.

Fotografia escolar del 1906, davant la porta de l’església del poble. D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix s’hi poden veure, entre altres, en Francisco Oliver (de can Jep Benet), en Vicenç 
Amatller Valls (de cal Carreter), en Joan Oliver Puignau (en Joan Nasi), en Robert Amatller 

(de can Berto), en Jaume Serrats Vilardell, en Fernando Oliver (pare), la Lluïsa Simon, 
l’Enrica Serrats Vilardell, la mestra senyora Angeleta, en Francisco Bertran, en Joan Pallés, 

la Francisca Oliver Marull, la Conxita Bahí, la Maria Bahí, la Maria Pedrer, la Maria Blanch 
Vilallonga, la Pauleta Perich, la Vicenta Alemany (Vicenta dels Colls), la Mercè Oliver, la 

Maria Serrats Vilardell, la Maria Prats Sabater, la Lluïsa Carbó Teixidor, en Pompeyo Oliver 
Marull, la Lluïsa Carbó Caixàs, en Joan Carbó Caixàs i en Sion Carbó Teixidor. 
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Amb les converses, han sortit descripcions i records de l’escola: 
«Hi havia un quarto que en dèiem el quarto dels papers, ja que hi 
guardàvem les llibretes, els llibres i els quaderns». «No hi havia vàter 
ni lavabo, hi havia una comuna i feina molt mala olor». «Hi havia una 
estufa i els primers que arribaven, que solien ser els de can Paretas, 
l’encenien; i quan feia tramuntana la classe quedava plena de fum». 
«Hi va haver una mestra, la Maria Dalmau, que quan hi havia una 
mica de xivarri, cosa que passava sovint perquè era una escola unità-
ria i mixta, baixava de l’habitatge del pis de dalt el seu pare, el senyor 
Martí, a posar ordre. Si hi havia algun alumne que estava distret i no 
estava atent o que no es portava bé, el pare de la mestra hi anava per 

Fotografia 
escolar. 
D’esquerra a 
dreta i de dalt a 
baix s’hi poden 
veure, entre 
altres, la Pepita 
Mascarreras, la 
Teresa Casas, la 
Victòria Bahí, la 
Teresa Calmó, 
la Lola Piplà, 
la Maria Oliver, 
l’Emília Matas 

(de can Doma), la Maria Vilà, la Teresa Bahí, la Llúcia Mas Solés, la Conxita Oliver Camó, la 
Lola Pallés Camó, la Caterina Oliver Blanch, la Montserrat Matas (de can Doma), la Victòria 
Paretas Bahí, la Maria Oliver (de cal Frare), la Francisqueta Oliver (de cal Resto), l’Antonieta 
Vehí (de can Cosme), la Pepita Vilà, la Remei Paretas Bahí, en Pitu Colomer (de can Grau), 
en Siset Davesa, l’Enric Oliver (de cal Sastre), en Joan Piplà, en Joaquim Pallés Camó, en 
Josep Maria Davesa Grau, la Lola Mascarreras (de can Matas), la mestra Conxita Isern, la 
Carme Figueras (de can Julià), la Lola Serrats, la Maria Foraster (de la Tallada), en Josep 
Palol, la Francisca Condom, la Lola Mascarreras, la Fina Mascarreras, la Quimeta Palol, la 
Teresa Vehí (de can Cosme), en Nemesi Oliver (de cal Sastre), en Joan Calmó, la Mercè 
Casadevall, en Joan Oliver, la Remei Pagès, en Llorenç Piplà, en Lluís Paretas, en Lluís 
Oliver, la Rosa Oliver, la Pepa Oliver (la Pepa Nasi de Parlavà) i en Martí Batlle.
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darrere i li feia el que s’anomenava popularment un “calbot” o li do-
nava un cop al cap amb una canya».

A l’hivern, per escalfar-se també «feien servir una arquilla», que 
era una llauna amb forats a les parts laterals i superior, s’obria, s’hi 
posava cendra i brases a dins i es duia a l’escola per escalfar-se els 
peus. Eren hiverns freds, llargs i durs, amb l’afegit que la roba i el calçat 

L’escola d’Ultramort. És 
sorprenent el gran nombre 

de nens i nenes que hi havia. 
Pàgina 117: Els germans Maria 
Teresa i Joan Marull Serrats a 

l’escola de Parlavà. / Escena 
escolar d’aquella època.
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d’aquella època (portaven «una mica de caçadora prima i unes espar-
denyes altes de roba amb sola de cànem») no tenien pas les condi-
cions que tenen actualment.

Hi havia qui anava a escola a les monges de la Bisbal o a l’escola 
de Verges (hi anaven amb bicicleta i «quan feia tramuntana no podien 
pedalar amb la força del vent en contra i passaven pel camí vell, que 
estava voltat de tamarius i quedava més arrecerat»).
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Anaven a escola fins que tenien catorze o quinze anys i de seguida 
es posaven a treballar per ajudar a complementar i mantenir l’econo-
mia familiar, que en aquella època era molt migrada i limitada. Els nens 
ajudaven en les feines del camp, fent de mosso; les nenes, aprenien de 
modista o de perruquera per començar-se a preparar per formar una 
família quan es casessin. Des de ben joves, ja tenien el camí marcat i 
l’havien de seguir segons les indicacions que donaven els pares.

Mestres

Per l’escola hi van passar diversos i diverses mestres, dels quals n’ha 
quedat record a la gent que va assistir a les classes d’aquella època.

Podem esmentar, entre altres, a les senyoretes Antònia Adroher, 
Elvira, Conxita, Elena, Maria Dalmau, Marta, Carme, Nuri i, finalment, va 
tornar la Carme, que va ser l’última. També cal recordar el senyor Puig.

Eren temps difícils, en què els mestres tenien el just per viure. 
La gent del poble els hi donava coses per menjar (verdures, ous, algun 
pollastre…). D’aquí agafa tot el sentit el conegut refrany «passar més 
gana que un mestre d’escola».

Antònia Adroher i Pascual

Parlant de mestres, l’Antònia Adroher i Pascual es mereix un apartat 
propi.

Tal com s’explica en dos articles que van sortir publicats als nú-
meros 11 i 19 de la revista El Campanar, el juliol del 2008 i el desembre 
del 2016, respectivament, i d’on hem extret la informació que repro-
duïm tot seguit en aquest fragment del llibre, l’Antònia Adroher i Pas-
cual (1913-2007) va ser una reconeguda mestra i activista republicana. 
Va iniciar la seva tasca docent a l’escola d’Ultramort, precisament, i va 
deixar un molt bon record al poble i als alumnes que va tenir.

Va néixer l’any 1913 en una família benestant de Girona. El seu 
pare era ebenista i tenia una petita botiga al carrer Nou. Era la tercera de 
set germans i la seva mare, Narcisa, va inculcar en els seus fills un rebuig 
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envers les injustícies i les desigualtats. Amb disset anys va entrar a l’es-
cola Normal, on va estudiar per a mestra. Era una dona jove i compro-
mesa, que volia transformar la societat mitjançant l’educació i la cultura.

L’any 1934 va entrar de mestra a l’escola d’Ultramort, s’allotjava a 
cal Ferrer (hi menjava i hi dormia) i hi va estar fins a l’any 1936, quan 
va esclatar la Guerra Civil (1936-1939). Els seus ideals eren lluitar con-
tra l’analfabetisme, la millora de les condicions escolars i la renova-
ció pedagògica. Els seus exalumnes la recorden com una gran mestra, 
agosarada, entusiasta i apassionada per la feina senzilla, una persona 
molt propera a tothom, oberta i generadora d’afecte i estima.

Seguia les teories de l’escola lliure i va fer grans aportacions a la 
nostra història. Defensava l’escola pública i laica per a tothom i inten-

Fotografia escolar del curs 1951-1952. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Mercè Matas 
Costa, Àngela Oliver Subirana, Montserrat Paretas Ros, Pilar Falgàs Figueras, Isabel Salvà 
Serra, Joaquima Oller Oliver, Antònia García Martínez, la mestra era de can Creus de Verges, 
Marta Figuerola Amatller, Enric Salvà Serra, Jordi Paretas Bahí, Consol Foraster Oliver, Jordi 
Oliver Boada, Josep Matas Costa, Maria Martínez Pérez, Joaquim Mascarreras Casas, Maria 
Rosa Casas Puig, Maria Rosa Colomer Ferrer, Victòria de can Matas, Josep Paretas Puig, 
Enric Matas Costa, Josep Maria Oliver Boada, Conxita García Martínez i Maria Paretas Ros.
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tava canviar els motlles d’una formació diferenciada segons el sexe. 
Estava molt convençuda que canviant l’educació canviaria el món.

En aquest punt, cal aclarir que l’escola lliure, promoguda a 
principis del segle XX pel pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia (el qual 
va ser afusellat l’any 1909 a Barcelona, acusat de ser partidari i in-
centivador de la Setmana Tràgica), és un moviment pedagògic que 
defensa la raó, la ciència, el diàleg, l’antiautoritarisme (rebutja qual-
sevol forma d’autoritat i jerarquia), l’autonomia individual, la recerca 
de la igualtat més gran possible entre el/la mestre/a i l’alumne/a i un 

Fotografia escolar del curs 1962-1963. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Joan Bagué, 
Josep Mesas, Josep Palol Suñer, Miquel Pallés Gispert, Martí Paretas Casadevall, Teresa 

Madrenas Bahí, Rosa Colom, Pau Colomer Ferrer, Josep Pallés Gispert, Jordi Paretas 
Miàs, Miquel Alemany, Josefina Casas Puig, Carme Puig Coll, Montserrat Teixidor Saurí, 
Montserrat Madrenas, la mestra senyoreta Núria Nadal de Gualta, Jaume Paretas Miàs, 

Jordi Oliver Mascarreras, Lluís Vila Pedrer, Joan Colom, Carme Batlle Amatller, Dolors Cuní 
Ferrer, Carme Vilar Dalmau, Nuri Davesa Vicens, Neus Calmó Carbó, Concepció Oliver 

Martínez, Joan Paretas Ros, Alfons Serra, Josep Maria Batlle Amatller, Salvi Marull Boix, 
Nuri Marull Boix, Dolors Martínez Mascarreras, Nuri Paretas Ros i Dolors Vilà Dalmau.
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mètode d’aprenentatge en el qual la persona tingui un desenvolupa-
ment lliure.

Amb un caràcter lluitador, rebel i inconformista, l’Antònia Adro-
her molt aviat va mostrar el seu compromís polític i social. Va ser perse-
guida pel règim franquista després de posar-se al servei de les Milícies 
Antifeixistes, va ser una de les fundadores del Partit Obrer d’Unificació 
Marxista (POUM) i va ser la primera dona que va ocupar una regidoria 
a l’Ajuntament de Girona (durant els primers mesos de la Guerra Civil 
va acceptar el càrrec de responsable d’Ensenyament, Cultura i Propa-
ganda en un consell municipal amb el PSUC, la CNT i la UGT).

El seu promès va ser assassinat a trets per un colpista. Ella volia 
marxar al front, però finalment va marxar a l’exili l’any 1939, des d’on 
va continuar lluitant contra el franquisme. Va estar en diversos camps 
de concentració i quan en va sortir es va establir a Perpinyà. Al seu re-
torn, amb el seu marit, Carmel Rosa, es van implicar en la recuperació 
de la democràcia.

Fotografia escolar.
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Pàgina 122: Fotografia escolar del curs 1956-1957. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: la 
mestra Maria Dalmau, Maria Rosa Colomer, Joaquima Oller, Josep Matas, Enric Salvà, Enric 
Matas, Joan Pujol, Joan Diego Ruiz, Joan Falgàs, Consol Foraster, Maria Gràcia Serrats, 
Maria Martínez, Maria Rosa Casas, Joan Oller, Joan Teixidor, Josep Maria Oliver, Maria 
Dolors Carbó, Maria Rosa Calmó, Núria Davesa, Montserrat Teixidor, Maria Dolors (del trull), 
Maria Dolors Falgàs, Joaquim Mascarreras, Josep Paretas, Francisco Oliver, Pere Batlle, 
Paquita Coll Pallés, Joaquima Paretas, Carmen Puig, Maria Teresa Madrenas, Montserrat 
Madrenas, Pau Colomer, Josep Pallés i Miquel Pallés. A baix: Fotografia escolar del curs 
1957-1958. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Maria Dolors Carbó Calmó, Maria Rosa 
Calmó Almar, Joaquima Paretas Ros, Maria Gràcia Serrats Paretas, Maria Dolors Condom 
Paretas, Maria Rosa Casas Puig, Maria Rosa Colomer Ferrer, Maria Teresa Madrenas Bahí, 
Josep Maria Oliver Boada, Pau Colomer Ferrer, Francisco Oliver Subirana, Enric Matas 
Costa, Joaquim Mascarreras Casas, Montserrat Teixidor Saurí, Maria Dolors Figueras (de la 
Sala), Maria Dolors Cuní Ferrer, la mestra Maria Dalmau, Josep Pallés Gispert, Carme Batlle 
Amatller, Josefina Casas Puig, Pere Batlle Alemany, Núria Davesa Vicens, Rosa Amatller 
Rasclosa, Joaquima Palol Suñer, Montserrat Madrenas Bahí, Carme Puig Coll, Miquel 
Pallés Gispert, Joan Paretas Ros, Jordi Oliver Mascarreras, Josep Mesas i Martí Paretas 
Casadevall. Pàgina 123: Fotografia escolar del curs 1967-1968. D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: Lourdes Figueras, Maria Lluïsa Paretas, Carme Vilà, Lluís Vilanova, Joan Coll, Xavier 
Davesa, Jordi Salvador, Josep Coll, Esperança Davesa, Mercè Salvador, Carme Batlle, Maria 
Martínez, Inés Martínez, Joaquim Coll, Narcís Figueras, Joan Paretas Casadevall, Narcís 
Alemany, Pere Vila, Joaquim Colom, Diego Romera, Lluís Oliver i Josep Amatller. La mestra 
és la Maria Boris de Terrades.
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Fotografia escolar d’Ultramort, amb l’Antònia Adroher de mestra. / Fotografia de grup de 
l’homenatge a l’Antònia Adroher que es va fer l’any 2000 a Ultramort. D’esquerra a dreta 
i de dalt a baix: Júlia Amatller Casellas, Victòria Paretas, Lluís Batlle, Narcís Foraster, Joan 

Calmó, Enric Oliver Pons, Carmel Rosa (marit de l’Antònia Adroher), Pere Oliver Blanch, 
Antònia Adroher, Teresa Calmó, Lola Mascarreras, Maria Alemany, Leonor Pallés Calmó, 

Pepita Saurí, Lola Pallés Sagrera, Martí Batlle Blanch, Joan Vila Mató, Josep Payaró, Remei 
Pagès Borrell i Diego Martínez Pérez.
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Tota la seva vida va ser una lliçó de pedagogia i de política, com 
es pot veure.

L’any 2000 va ser guardonada amb el premi Mestres 68. Insti-
tucionalment, durant l’acte de lliurament del premi se la va convidar 
a venir a visitar Ultramort i se li va retre un homenatge. Casualment, 

L’Antònia Adroher i en Carmel Rosa, el dia del lliurament del VII Premi “Mestres 68”, 
juntament amb Maria Gràcia Serrats. / Detall de la plaça d’Ultramort dedicada a l’antiga 
mestra Antònia Adroher.
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va venir a Ultramort el dia que feia noranta anys, i es va retrobar amb 
molts dels seus antics alumnes, que, després de tants anys, encara la 
tenien molt present. 

Cal remarcar que una plaça d’Ultramort està dedicada a ella.
Va morir l’any 2007, als 94 anys, després de convertir-se en un 

emblema de la revolució social a Girona.
Els veïns d’Ultramort la recorden sobretot per la seva passió pels 

infants, per la seva lluita per l’escola i l’educació i per la seva voluntat 
de voler canviar moltes coses a la societat de l’època.

Escultura dedicada a Antònia Adroher i 
portada del llibre La llavor dels somnis, 

que tracta sobre la història d’Antònia 
Adroher i en Carmel Rosa..
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LA GUERRA CIVIL I LA POSTGUERRA

En aquest capítol parlarem de fets que van tenir lloc a Ultramort i el 
seu entorn més proper durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) i 
donarem una petita pinzellada de la postguerra.

Amb la lògica dificultat de trobar testimonis de primera mà, per-
què els ultramortencs que van viure aquest desgraciat episodi de la 
nostra història ja no es troben entre nosaltres, presentem i publiquem 
informacions recopilades en articles publicats a la revista El Campa-
nar i en altres fonts documentals consultades.

Per contextualitzar-ho i tenir-ne una visió més ajustada i com-
pleta, presentem també una petita sinopsi de l’esmentada guerra i dels 
fets que van succeir a l’Empordà.

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)

El 16 de febrer de 1936 es van celebrar a Espanya les terceres elecci-
ons generals, i últimes, de la II República Espanyola. Les eleccions van 
donar el triomf a la coalició d’esquerres denominada Front Popular, 
d’aquesta manera les Corts Espanyoles van quedar dividides en dos 
grans fronts: el Front Popular d’esquerres i el Front Nacional Contrare-
volucionari format per partits de dretes.

Durant el període dels cinc mesos següents a la victòria del Front 
Popular es va iniciar una escalada de violència per part dels més radicals, 
amb un seguit d’assassinats indiscriminats i la destrucció de patrimoni 
artístic i documental dins un particular i brètol concepte de revolució de 
tendència bolxevic. Tot plegat va desembocar en un desgavell a escala 
nacional, enmig d’una constant crispació entre les forces polítiques, de 
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dretes i d’esquerres i un estat republicà que amb vuit anys va tenir dos 
presidents de la República i dotze canvis en la presidència del Govern, 
molts d’ells amb durades només de mesos. Un desgavell i caos total.

En aquest ambient d’extrema fragilitat política i crispació social 
es van provocar dues espurnes que van fer que tot plegat derives en 
una tràgica contesa civil: l’assassinat, el 12 de juliol del 1936, del tinent 
d’infanteria José del Castilllo Sáenz de Tejada, militar d’ideologia pro-
pera al socialisme i de José Calvo Sotelo, cap de l’oposició de dretes al 
parlament espanyol. Tot i que sembla que no hi va haver relació entre 
els dos crims, el fet va ser que l’assassinat de Calvo Sotelo va servir de 
pretext per accelerar el cop d’estat que feia temps s’estava planejant, 
per tal que no fos un fracàs com la «Sanjurjada» que l’any 1932 va pro-
tagonitzar el General José Sanjurjo Sacanell (1872-1936).

El 17 de juliol de 1936, a les 5 de la tarda, s’iniciava al nord d’Àfrica 
el cop d’estat que es creia que duraria pocs dies, però davant la forta 
oposició de sectors de l’exèrcit propers a respectar el legítim règim de 
la II República derivaria en la malaurada Guerra Civil. 

Establert el cop d’estat a la península, l’endemà, dia 18 de juliol, 
va esclatar la guerra i amb poc temps es van dibuixar les dues zones 
enfrontades: la republicana i la nacional.

Tot i que es va iniciar amb un clar avantatge territorial per part 
de la República, aquesta no faria més que perdre territori al llarg de 
la guerra en favor del front nacional, comandat pel general Francisco 
Franco. Les causes van ser múltiples i complexes, i des de l’inici de la 
contesa i amb la manera com s’anaven succeint els esdeveniments bè-
l·lics i de rereguarda, moltes persones ja van veure que la guerra seria 
difícil de guanyar.

Els nacionals comptaven amb l’ajut efectiu de la potent màquina 
bèl·lica de Hitler i de la Itàlia de Mussolini, i amb la mirada cap a un 
altre cantó de potències com els Estats Units o el Regne Unit. La Repú-
blica no tenia el suport de cap altra nació, a excepció del proveïment 
militar per part de la Rússia de Stalin, que s’ho cobrava, mai més ben 
dit, a preu d’or, i de l’acció d’un grup de voluntaris que encapçalaven 
les Brigades Internacionals, amb més bona voluntat que efectivitat.

Un dels factors claus de l’èxit bèl·lic va ser el comandament únic 
dels nacionals, contraposat al desgavell republicà, on semblava que tot-
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hom feia la guerra pel seu compte i on tothom volia manar, amb l’afegit 
que molts dels alts comandaments militars estaven a la rereguarda i al 
front les unitats eren comandades per rangs militars d’inferior graduació.

El 1937 Madrid es trobava en una situació crítica per la proximi-
tat del front nacional. Convertida, provisionalment, Barcelona com a 
capital de la II República Espanyola, es va crear una forta tensió entre 
els governs espanyol i català, perquè l’excloent i cavernícola naciona-
lisme espanyol es mostrava abusivament prepopent, fins al punt de 
buidar totalment de competències la Generalitat i d’obligar-la a donar 
molts dels tresors que guardava per salvaguardar-los de la barbàrie, 
com també diners, revifant el vell esperit colonitzador i el poc respec-
tuós tracte del govern espanyol vers Catalunya i el seu govern.

Després de la batalla de l’Ebre, que va acabar amb la derrota de 
les tropes republicanes el novembre del 1938, el front català va caure 
inexorablement en poc més de dos mesos. El 26 de gener del 1939 
Barcelona va caure en mans dels nacionals, i Girona ho va fer el 4 de 
febrer. Les tropes de Franco van arribar el 9 de febrer a la Jonquera. 
Amb només catorze dies des de la caiguda de Barcelona, doncs, els 
nacionals van fer els 160 quilòmetres que separen la capital catalana 
de la Jonquera. L’endemà, el dia 10 de febrer, hi va haver la declaració 
que el front català havia caigut, finalitzant així la guerra al Principat.

Amb el final de la guerra, milers i milers de republicans, afligits per 
la dolorosa derrota soferta i per l’incert futur que els esperava, van em-
prendre el tortuós camí de l’exili, cap al nord, cap a França. A les nostres 
contrades, els tres llocs de pas més importants van ser el de la Jonquera 
al Portús, el de Puigcerdà i el de Portbou a Cervera de la Marenda pel 
coll dels Belitres. Però n’hi va haver molts altres, com el coll d’Ares (entre 
Camprodon, Molló, la Presta i Prats de Molló), el coll de Malrem (entre 
Beget i la Menera), el coll de Lli (entre la Vajol i les Illes) el coll de Manrella 
(entre la Vajol i les Illes també), d’Albanyà a Costoja per la muga fronte-
rera 540 i can Damont, de Montagut i Tortellà a Sant Llorenç de Cerdans 
per la vall de Sant Aniol, les Canals, Ribelles i l’hostal de la Muga, de Ma-
çanet de Cabrenys a Reiners i Ceret travessant el massís de les Salines, 
el coll de Banyuls (d’Espolla i Rabós a Banyuls de la Marenda)…

A l’Estat espanyol, mentrestant, començaven la dura postguerra i 
la llarga, penosa i fosca dictadura franquista.
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La Guerra Civil a l’Empordà

Tal com explica David García Algilaga en el llibre Ales negres i xam-
pinyons (Gorbs, 2015) i com va sortir publicat en un article de Cris-
tina Gallego i Carles B. Gorbs al número 19 de la revista municipal 
d’Ultramort El Campanar (desembre del 2016), l’Empordà va ser una 
de les comarques més castigades pels bombardejos aeris de les tropes 
franquistes durant la Guerra Civil, especialment la zona nord. Roses 
va ser la primera ciutat bombardejada, el 30 d’octubre del 1936, tot i 
que la ciutat de Figueres va ser la més perjudicada: entre els anys 1938 
i 1939 hi va haver més de divuit bombardejos, que van deixar cente-
nars de morts i un 26% d’edificis ensorrats. La comarca, doncs, per la 
seva situació geoestratègica, va ser durament castigada pels coneguts 
i temuts «ales negres» (aviació de la Força Aèria Italiana, aliada de les 
tropes franquistes).

Als esmentats llibre i revista es diu: «Estadísticament, en relació 
amb les dades totals de Catalunya, un 59,8% dels atacs marítims, un 
67,8% dels bombardejos aeris, un 23,8% de les bombes i un 62,6% dels 
obusos enemics van tenir com a objectiu poblacions de l’Alt Empordà. 
Fins i tot prenent la distància oportuna que un article de l’època ens ha 
d’obligar a prendre, per la seva possible subjectivitat i manca de dades 
totalment reals, aquests números ens indiquen que l’Alt Empordà era 
un objectiu prioritari per als rebels».

L’Empordà, per motius geogràfics, va esdevenir un territori im-
portant, «però una vegada l’epicentre del conflicte va traslladar-se a 
Catalunya i al llevant mediterrani, quan només per aquests territoris 
podien arribar les ajudes estrangeres a la República, el país emporda-
nès va esdevenir d’una rellevància estratègica decisiva per a l’esforç de 
guerra republicà».

«Els ports marítims de Roses i Port de la Selva, la connexió fron-
terera de la Jonquera, l’estació ferroviària fronterera de Portbou, el 
viaducte de Colera del ferrocarril Portbou-Barcelona, el nus de comu-
nicacions de Figueres, els aeròdroms militars de Garriguella i Caba-
nes... convertien l’Empordà en una zona estratègica susceptible de ser 
atacada i, necessàriament, de ser protegida. El fet d’estar allunyada 
físicament del front de guerra no va salvar aquesta terra de ser ferida 
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amb significativa freqüència i virulència per les bombes rebels, ja 
que l’aviació, i en menor mesura la marina de guerra, possibilitaven 
aquesta acció».

«Quan Figueres va caure, el dia 8 de febrer del 1939, era una 
població deserta. La massa humana que volia arribar a la frontera ja 
es trobava entre la ciutat i França. Caminava o circulava per totes les 
carreteres i camins possibles amb l’esperança d’escapar d’un enemic 
temut que estava a prop i que la vigilava i castigava, des de l’aire, amb 
total impunitat».

«Aquella cacera aèria que va tenir lloc a l’Empordà els darrers 
dies de la guerra va donar peu a situacions que deixarien marcats 
per sempre els seus protagonistes. Els figuerencs, i tots aquells milers 
de persones que van passar per l’Empordà aquells dies, van viure un 
autèntic malson constant. La situació era caòtica, de desastre huma-
nitari. El drama d’aquell mig milió de persones que van passar per 
l’Empordà amb l’única obsessió de fugir de l’enemic i arribar a França 
i la por i l’angoixa dels habitants de Figueres, que veien com un ene-
mic temut s’acostava ràpidament, es van veure incrementades amb 
els bàrbars bombardejos i metrallaments de gener i febrer del 1939 
sobre Figueres i l’Empordà».

«Per altra part, el 23 de gener del 1939 la població de l’Escala va 
ser durament bombardejada, amb nombrosos desperfectes i quinze 
escalencs morts. A les onze del matí, una formació de quatre avi-
ons italians va llançar seixanta bombes a una vila que no tenia cap 
objectiu militar. El cantautor escalenc Josep Tero va immortalitzar 
aquella tragèdia amb la cançó que porta com a títol “23 de gener”, 
inspirada en aquest dramàtic i macabre episodi de la història esca-
lenca».

La Guerra Civil a la rodalia d’Ultramort

«Molts pobles de la comarca van patir les conseqüències de la guerra. 
Els atacs entre els dos bàndols es van produir durant un parell o tres de 
dies i estaven dirigits per comandaments de Verges. Hi havia bateries 
de canons al Montori i a Tor.
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El 30 de gener del 1939 un avió va deixar caure unes quantes 
bombes als afores de la Bisbal, però no va provocar cap víctima ni 
danys.

A Breu història de la Guerra Civil a Catalunya, de José Manuel 
Rúa, s’assenyala que el 2 de febrer del 1939 un grup de tretze preso-
ners de la presó de Girona va ser executat a la Tallada d’Empordà. 
Entre els morts hi havia tant falangistes, com ara Ferran Ferrer Esteve, 
com persones que es trobaven a la presó represaliades perquè els seus 
fills no s’havien incorporat al front en el procés de mobilització.

L’endemà, dia 3 de febrer, va tenir lloc el bombardeig a la Bisbal, 
que va durar vint minuts. El poble va ser bombardejat per cinc avions, 
que van deixar anar fins a quaranta bombes al voltant de la carretera 
de Girona a Palamós. Van provocar una vintena de morts i molts ferits. 
La Bisbal es convertiria en una de les poblacions de la comarca amb 
més empresonats (el 1940 encara hi havia 37 bisbalencs internats a la 
presó de Girona).

El 5 de febrer les tropes franquistes van entrar a la Bisbal, a Cruï-
lles, a Monells i a Sant Sadurní de l’Heura, i un dia després ho van fer 
a Vulpellac, a Fonteta i a Peratallada.

El 9 de febrer els nacionals van entrar a Verges, la Tallada, Ullà i 
Torroella de Montgrí.

Per altra banda, l’exèrcit republicà es trobava en retirada cap a 
la frontera de França. Un dels punts estratègics de la zona que calia 
defensar era el pont de Verges, que travessava el riu Ter, amb l’objectiu 
d’evitar l’avanç de les tropes franquistes. D’aquesta manera, al llarg de 
tota la vora del riu, des de Jafre fins a mig camí de Torroella, s’hi van 
excavar unes trinxeres per poder disparar a l’enemic si entrava a la 
zona i es va volar el pont. L’explosió –que va ser terrible i es va escoltar 
a molts indrets del voltant– va deixar incomunicats els pobles.

Alguns testimonis de la guerra encara recorden la nit que van 
volar el pont de ferro de Verges. A Ultramort tot va tremolar, el terra i 
les cases. Veïns de Verges han comentat com xiulaven els trossos de 
ferro per sobre del poble. Alguns d’ells assenyalen que, en el moment 
de l’explosió, hi passava l’últim carro amb gent que fugia cap a la fron-
tera i que el carro va sortir volant fet a trossos, matant a tots els que hi 
anaven.
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L’abril del 1939 es va acabar la guerra. Es van emetre comunica-
cions de felicitació cap a Francisco Franco i es van fer algunes celebra-
cions des de les poblacions».

La Guerra Civil a Ultramort

Ultramort, com tots els pobles de la rodalia i del país, va viure els fets 
de la Guerra Civil i va patir els seus efectes.

Cristina Gallego i Carles B. Gorbs, en el seu article, comenten 
que «a la dècada dels anys trenta Ultramort era un poble rural d’uns 
tres-cents habitants (l’any 1937 n’hi havia censats 312) i tenia una 
superfície més reduïda, d’uns 4,5 km2. Fins a l’any 1924 no disposà 
d’Ajuntament propi, ja que fins aquell any estigué adherit administra-
tivament al municipi de Foixà.

Ultramort patia llavors diverses mancances pel que fa a sistemes 
de proveïment d’aigua potable, llum, telèfon, clavegueram i xarxa de 
comunicacions terrestre. L’aigua que es feia servir a la cuina la por-
taven amb bóta del riu o bé del pou dels Cans. Els qui tenien dipòsit 
després la transvasaven. I de l’aigüera anava a parar directament al 
carrer, un sistema que actualment, tot i que ja està en desús, encara es 
pot observar a la façana d’algunes cases, com és el cas de can Llorach 
(abans can Sadurní). El lavabo era la quadra i la gent acostumava a 
desplaçar-se bàsicament amb carros, bicicletes o a peu.

Durant la Guerra Civil, els veïns d’aquella època, com els dels 
pobles de la rodalia, van viure atemorits pel soroll dels bombardejos, 
per la presència de milicians, per la por i el temor a represàlies, per la 
presència de soldats d’ambdós bàndols... i també per la presència de 
les brigades internacionals, formades per soldats voluntaris: italians, 
polonesos, txecs, americans... La casa del cal Carreter la van convertir 
en magatzem d’intendència. Dues cases més avall, a la casa vella de ca 
l’Amigo, hi van instal·lar l’hospital i a can Bahí el comandament militar.

Cada cop que es produïa un bombardeig a la zona els veïns 
s’amagaven on podien. Poc abans de l’entrada dels nacionals, molta 
gent va fugir del poble per refugiar-se al bosc o en altres indrets, com 
en cementiris.
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Com a curiositat, sembla que Ultramort va ser l’últim poble en 
què es van allotjar dos destacats i coneguts militars del bàndol repu-
blicà abans d’abandonar el país. Es tracta de Líster i d’“el Campesino”. 
El primer d’ells, Enrique Líster Forján (1907-1994), fou militant comu-
nista i un destacat militar defensor de la República durant la Guerra 
Civil. Es convertí en un dels oficials més brillants a l’hora de conte-
nir l’allau enemiga i fou ascendit a tinent coronel. Per la seva banda, 
Valentín González, conegut com “el Campesino” (1909-1985), era un 
reconegut comunista i anarquista que tenia vint-i-set anys quan va 
esclatar la guerra l’any 1936. Va estar sota les ordres de Líster. Es diu 
que ambdós, juntament amb altres membres, van partir de Canet de 
la Tallada (on hi havia un aeròdrom, a pocs quilòmetres d’Ultramort, 
a l’esquerra del riu Ter i entre Verges i Ullà) amb un avió de la compa-
nyia Air France que els va anar a recollir.

Ja a les acaballes de la guerra, Ultramort va ser testimoni del pas 
de milers de persones que s’adreçaven a l’exili. Es tractava de desenes 
de milers de refugiats o exiliats que anaven per la carretera d’Ultra-

La casa vella de ca l’Amigo, que durant la Guerra Civil va servir d’hospital.
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mort cap a la Jonquera a través de la “ruta oficial de l’exili” (l’actual 
carretera N-II). Quan el final de la guerra es veia proper, entre el 30 de 
gener i el 3 de febrer del 1939, es calcula que entre 440.000 i 465.000 
persones, davant de la repressió franquista, es van exiliar a França, 
l’Amèrica Llatina i l’antiga Unió Soviètica.

A la zona, l’èxode de desplaçats civils va durar tres o quatre dies. 
Caminaven per la carretera que passa per Ultramort en direcció a Fi-
gueres i a la frontera. Molts d’ells caminaven sense forces, esgotats i 
afamats. També hi havia gent gran, mainada i persones malaltes o 
ferides. A la zona del mas de les Garses (mas dels Colls) i de can Figue-
rola hi havia un petit turó, on molts dels exiliats abandonaven les se-
ves pertinences després de carregar-les durant quilòmetres a les seves 
espatlles: vaixelles, coberteries i estris de tota mena que ja no tenien ni 
esma de continuar portant. Pensaven que podrien endur-se les seves 
coses a França, desconeixien que a la frontera haurien de deixar-ho 
tot, ja que els francesos no els permetrien l’entrada al país carregats».

Tal com explica l’historiador Salvador Vega en un article publicat 
a la revista País Petit de Verges, «La voladura de l’antic pont de Verges, 
aquell febrer del 39, va quedar gravada també en la memòria de la 
mainada d’aquell temps. Les explosions van tenir lloc durant la nit, i 
l’ona expansiva fou tan forta que “semblava una tramuntanada”: els 
vidres i miralls de les cases van trontollar, i els fragments i enderrocs 
del pont van volar a una distància molt considerable. En substitució 
del pont, els “nacionals” van construir una mena de passarel·la amb 
pontons, molt arran d’aigua. Al cap de pocs mesos, quan va venir el 
primer aiguat, aquesta passera anà riu avall. Llavors es va construir 
un segon pont, no tan arran d’aigua, però només els va durar quinze 
dies, perquè novament l’aiguat va arrossegar arbres i branques que hi 
quedaven encallats, fent botada, fins que la pressió va ser tan forta que 
el pont... també va anar a parar a l’Estartit».

Records i vivències de la Guerra Civil a Ultramort

Seguint amb l’anteriorment esmentat article de Cristina Gallego i Car-
les B. Gorbs publicat a la revista El Campanar, els darrers veïns d’Ul-
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tramort que van viure la Guerra Civil recordaven, tot i els anys passats, 
amb molta nitidesa els fets que van viure i succeir. 

Recordaven perfectament com «se sentien trets d’armes de fons, 
prou lluny per no haver de córrer però prou a prop per escoltar-los amb 
total certesa».

Tampoc oblidaven la voladura del pont de Verges la nit abans de 
l’arribada dels nacionals al poble: «Cap a les 7 del matí (del dia 9 de 
febrer del 1939), els nacionals van entrar a Ultramort i va haver-hi foc 
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d’artilleria entre els dos bàndols. Però van trobar que els republicans ja 
havien volat el pont i en qüestió d’hores els nacionals ja havien cons-
truït un nou pont de fusta i van poder creuar per continuar avançant 
cap a Figueres».

Arran de la voladura del pont, «Ultramort va quedar incomunicat 
amb Verges. Per aquest motiu, un cop acabada la guerra, l’any 1940, 
van portar una barca al riu per portar la gent que volia creuar d’una 
banda a l’altra. Actualment, molts veïns i veïnes encara recorden com, 
després de molts anys, encara quedava la ferralla al peu del nou pont, 
junt amb la barcassa enfonsada a l’aigua».

En ambdues pàgines, 
diverses imatges de la 
barca que travessava 
el Ter entre Ultramort 
i Verges, després 
que el pont que 
comunicava les dues 
ribes del riu fos volat 
al final de la Guerra 
Civil. Els propietaris 
de les barques eren 
en Sot i l’Oliveres, 
del mas de Dalt de 
Verges.
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En Joan Calmó Bahí (1922-2017), de cal Ferrer, «explicava com a 
can Paretas van tirar tres bombes i al mas Foraster dues. Van quedar 
grans forats a terra». Al cap d’uns anys, ja passada la guerra, van trobar 
moltes bombes de mà enterrades.

Durant el temps de guerra el poble va quedar aturat. Vivien amb 
la por dels milicians, «que podien venir, emportar-se a algú i dispa-
rar-li tres o quatre trets. La gent jove era enviada al front i hi havia 
una gran mancança de queviures, roba i altres provisions. Un dia, van 
venir els soldats de l’aeròdrom de Celrà amb furgonetes amb menjar 
per bescanviar-lo per coses que teníem al poble. Portaven arròs i sucre 
(que aquí no n’hi havia gaire), muntaven una parada i ho canviaven 
per ous, pollastres...».

En Joan recordava l’aeròdrom de Canet i com un dia va saber 
que en un camp pròxim al poble hi havia un avió avariat. Amb uns 
amics, va agafar la bicicleta i el va anar a veure mentre l’arreglaven i el 
tornaven a enlairar.

El seu pare, ja gran, s’amagava a Foixà. I ell, amb tres amics més, 
s’amagaven durant el dia al bosc del Baró: «Marxàvem molt aviat, lla-
vors el bosc era extens i hi passàvem el dia per por a ser portats a la 
lleva del biberó». Destaca que el perill no només era per a aquestes 
persones que s’amagaven, sinó també per a la gent dels masos que les 
acollia.

També recordava com el primer que es va notar de la guerra va 
ser «que el jovent va ser cridat per anar al front». Altres records que 
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tenia era que «tot va quedar paralitzat i no es treballava», com una 
vegada van anar a Blanes a «buscar patates i les havien de portar 
carre gades a l’esquena amb sacs de 40 quilos fins a l’estació del tren, 
vigilant que no els veiessin» i com «des d’aquí a Ultramort se sentia 
com els vaixells Canarias i Baleares bombardejaven; feia angúnia i no 
es podia viure tranquil».

A casa d’en Joan, a cal Ferrer, es va instal·lar la intendència dels 
soldats nacionals. «Recordo el dia que van travessar el riu. Van arribar 
buscant caixes de conyac per entrar en calor, perquè era hivern. Tenien 
molt menjar, però no podíem agafar res».

Però el que més destacava de la guerra era la visió de la riuada de 
gent que travessava el poble a peu: homes, dones, nens i ancians, fa-
mílies trencades i separades per la guerra, refugiats que marxaven cap 
a l’exili i que van acabar als camps de concentració al sud de França. 
«A molts d’ells els veies passar plorant, el patiment i el dolor que sen-
tien era evident. Quan obria el finestró podia escoltar els plors, els crits 
i la desesperació. A més a més, els metrallaven des d’una avioneta... 
No vivies tranquil veient aquestes coses. Teníem moltes gallines i tots 
els ous que podíem els donàvem a aquestes persones per tal d’aju-
dar-les, per poc que fos».

Pàgina 138: La Júlia Amatller Casellas travessant el Ter amb la barca. En aquesta pàgina: 
Travessant el Ter amb la barca. D’esquerra a dreta, en Lluís Batlle Blanch, en Francisco 
Marull Cornell, en Josep Falgàs Oliver, la Lola Serrats Adroher, en Fernando Oliver Tixé i en 
Josep Pallés Sagrera.
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Un altre fet recordat és la vinguda de nens refugiats d’altres llocs 
de l’Estat espanyol. Aquest va ser el cas de l’Antonio Díaz, que va venir 
a Ultramort i que actualment viu a Parlavà, havent-se integrat plena-
ment amb la gent i amb la vida d’aquí.

Una altra testimoni del citat article va ser la Júlia Amatller Casellas 
(1921-2018), de cal Carreter. «El seu pare, en Vicenç Amatller (Ultramort, 
1899-1972) treballava la terra i era barber. Però en morir la mare, la 
Júlia, que era molt petita, va anar a casa d’uns oncles a Girona. Anava 
a l’escola i els ajudava perquè no tenien fills i eren molt grans».

Quan va esclatar la guerra tenia quinze anys. Fins als darrers 
moments de la seva vida va tenir ben presents els «records amargs i 
dolorosos d’aquella època. És el cas dels grups d’incontrolats que els 
primers dies de guerra llençaven les existències de menjar (sacs de 
sucre i altres aliments) dels magatzems de queviures al riu. També 
ordres de milicians que anaven pels carrers cridant que aixequessin 
les persianes, perquè no volien veure persianes abaixades ni porticons 
tancats. I detencions de persones que presumien de ser feixistes».

Tan joveneta va ser testimoni d’un assassinat al mateix carrer de 
casa seva, en el qual van matar un veí d’un tret al balcó de casa perquè 
buscaven el seu fill i ell no sabia on era.

«Els meus oncles eren molt catòlics i també rics, ja que havien 
tingut una bòbila, i abans de retirar-se van donar tota l’obra per cons-
truir l’església del Sagrat Cor de Girona. Recordo com van amagar un 
Sagrat Cor i un Sant Crist que teníem al pati de casa, però ho van des-
cobrir i s’ho van emportar per escarnir-ho i destruir-ho. Més tard, van 
entrar a l’església del Sagrat Cor i van treure el Sant Crist al carrer i el 
van passejar per la Rambla». El record li va quedar gravat: «La imatge 
duia una cabellera de cabell natural, un milicià se la va posar al cap i 
la passejava per la Rambla fent escarni».

Un dels records més impactants per a ella va ser quan va anar a 
acomiadar-se a l’estació de Girona dels seus amics de la lleva del bi-
beró. No els va veure mai més, i al recordar-ho plorava.

En aquella època, la Júlia tenia una amiga que servia en una 
casa i no li donaven menjar. Era tan tímida i estava tan espantada que 
no gosava agafar més que el poc menjar que li donaven o que trobava 
a les escombraries, de manera que al final la va veure morir de gana.
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Quan els oncles van morir va tornar a Ultramort. Un nen d’Ul-
tramort, en Met de can Pedrer, un dia va trobar una granada de mà. Li 
van advertir que no la toqués, però malauradament un dia li va treure 
el fiador i li va explotar. Va perdre un braç, un ull i un dit de la mà que 
li quedava.

El pas de tants i tants refugiats i exiliats per la carretera del po-
ble i els bombardejos pròxims al poble continuen presents a la seva 
memòria. També recorda la voladura del pont de Verges i la caiguda 
d’obusos a diferents indrets: «No puc oblidar un bombarder que duia 
una càrrega de bombes i que, per poder escapar d’uns avions que el 
perseguien i alleugerir la càrrega, va llençar diverses bombes al camp 
de casa, deixant uns grans forats».

La Júlia explica que la gent tenia por d’anar a la guerra, perquè 
tenien responsabilitats familiars o bé eren grans, i moltes persones es 
van amagar fins que va acabar. S’amagaven on podien, fins i tot a dins 
dels nínxols dels cementiris, i a les nits quan podien tornaven a casa.

«Molts sabíem que a can Casellas de la Sala (era a casa dels seus 
avis), que era un mas molt gran, s’hi amagaven capellans, tot i que no 
es va saber quants ni tampoc els van trobar mai». Com a anècdota, re-
corda un dia en què un grup de milicians es va presentar per sorpresa 
a casa del seu avi. Un dels capellans va tenir el temps just de tirar-se 
sobre la palla dels fems de la cort de les vaques, i com que hi havia 
una bombeta fosa i no es veia gairebé res, quan va entrar-hi un milicià 
a orinar aquest no el va veure i se li va orinar a sobre. «Els capellans 
duien la coroneta afaitada al cap. Això esdevenia un senyal i a molts 
els descobrien per aquesta circumstància».

Molts són els records que guarda la Júlia Amatller sobre la Guerra 
Civil, tot i que li resulta molt dolorós rememorar aquells temps.

En Ciset Cortada i la Lola Gasull de Verges recordaven la guerra 
i l’exili. Llavors eren ben joves (en Ciset va néixer l’any 1926 i la Lola 
l’any 1931 i quan va esclatar la guerra tenien només deu i cinc anys, 
respectivament, doncs), però els hi van quedar records ben gravats per 
a tota la vida. En Ciset va morir a finals de febrer del 2017 a 90 anys.

En Ciset i la Lola explicaven com van mobilitzar a la Lleva del 
Biberó i als homes grans per anar a la guerra, i com d’aquells joves 
soldats «no en va tornar cap» i com al pare d’en Ciset el van destinar a 
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Cadaqués «a vigilar la costa». També esmentaven com a prop d’Ultra-
mort (a l’indret dels pins d’en Mai, concretament) van matar al capellà 
de Corçà i com els germans de can Mai, que els van tancar a la presó 
després de la guerra, van salvar les imatges de l’església d’Ultramort 
de ser cremades enterrant-les a sota el llenyer de l’era de casa seva. I, 
finalment, també narraven com al final de la guerra, «durant dos dies 

Els ultramortencs morts 
i desapareguts durant la 

Guerra Civil. Un record per 
a ells. En aquesta pàgina: 

Joan Batlle Blanch (de 
can Blanch), Evarist Pagès 

Torrent (de can Morera), 
Salvi Marull Poch (de can 

Sadurní), Martí Mascarreras 
Carbó (de can Miró) i 

Ramon Busquets Blanch 
(de can Siset Pedrer). 

Pàgina 143: Benet Oliver 
Camó (de can Benet de 

la Francisca), Lluís Pagès 
Torrent (de can Morera) i 

Joan Paretas Bahí (de can 
Paretas) .
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seguits, nit i dia, van passar direcció cap a França corrues de gent i 
de carros carregats amb tota mena d’estris (matalassos, vaixelles...) i 
bestiar, que anaven deixant pel camí. Hi havia gent que donava pa per 
menjar als exiliats que anaven passant. Primer van passar els exiliats 
republicans i després els nacionals, amb camions carregats de soldats 
i de material militar».

Morts de la Guerra Civil a Ultramort

A Ultramort, com en molts pobles de les nostres contrades, hi va haver 
morts i desapareguts durant la Guerra Civil.

Com a record i homenatge per a tots ells, tot seguit esmentem 
els seus noms i cognoms: Joan Batlle Blanch (de can Blanch), Ramon 
Busquets Blanch (de can Ciset Pedrer), Salvi Marull Poch (de can Sa-
durní), Martí Mascarreras Carbó (de can Miró), Benet Oliver Camó (de 
can Benet de la Francisca), Evarist i Lluís Pagès Torrent (de can Morera) 
i Joan Paretas Bahí (de can Paretas). 
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La postguerra

I per si no n’hi hagués hagut prou amb la guerra, va arribar la post-
guerra.

Va ser una època plena de privacions i de repressions. La gent 
que la va viure comenta que la postguerra va ser més dura que la 
guerra, fins i tot.

Hi havia mancances dels serveis més bàsics, es vigilava i es con-
trolava tot, s’havia de demanar el salconduit a l’Ajuntament per poder 
desplaçar-se…

Les esmentades mancances arribaven, àdhuc, en coses tan es-
sencials com l’alimentació. Durant el període de la postguerra, que va 
estar marcat per l’escassetat, una ordre ministerial de 14 de maig del 
1939 va establir el règim de racionament a Espanya per als productes 
alimentaris bàsics i de primera necessitat. El racionament no arribava 
a cobrir les necessitats alimentàries bàsiques de la població, per la qual 
cosa es van viure anys de gana i misèria. La degradació del nivell de 
vida a la dècada dels anys 1940 va ser tal que assegurar-se la sub-
sistència es va convertir en una autèntica lluita diària. Es van establir 
dues cartilles de racionament, una per a la carn i l’altra per a la resta de 

Entrada d’Ultramort a l’època de la postguerra.
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productes alimentaris. Es va dividir la població en diversos grups: ho-
mes adults, dones adultes (ració del 80% de l’home adult), nens i nenes 
fins a catorze anys (ració del 60% de l’home adult) i homes i dones de 
més de seixanta anys (ració del 80% de l’home adult). L’assignació de 
contingents podia ser diferent també en funció del tipus de treball del 
cap de família. Inicialment, les cartilles de racionament eren familiars, 
però l’any 1943 van ser substituïdes per cartilles individuals, les quals 
permetien un control més exhaustiu de la població. El maig del 1943 
(Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, del 15 d’abril del 1943), quan feia un 
mes que havia entrat en vigor la cartilla individual, el nombre de racio-
nats a Espanya era de 27.071.978 persones. La distribució d’aliments 
racionats es va caracteritzar per la mala qualitat dels productes i va 
posar de manifest corrupció generalitzada i el mercat negre. El racio-
nament va perdurar oficialment fins al mes de maig del 1952, data en 
què va desaparèixer per als productes alimentaris.





Petjades del passat i del present   147

EVOLUCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL POBLE

Com s’ha comentat, des de principis del segle XX fins a l’actualitat les 
feines del camp han viscut un canvi molt notori, a causa de la meca-
nització, fonamentalment.

A part d’això, el poble d’Ultramort també ha sofert un canvi molt 
marcat en tots els seus aspectes. Hi ha hagut una evolució i transfor-
mació molt accentuades, i en parlarem en aquest penúltim capítol del 
llibre.

Des de l’any 1924 (any en què Ultramort es va segregar del mu-
nicipi de Foixà; el promotor d’aquesta segregació va ser en Pere Batlle 
Roura, exalcalde de Foixà precisament i veí d’Ultramort) hi ha hagut 
diversos consistoris i alcaldes a Ultramort. D’alcaldes ho han sigut, suc-
cessivament, en Narcís Busquets Gou (el primer alcalde d’Ultramort 
independent, i entre els anys 1924 i 1931), en Francisco Pagès Casellas 
(era conegut com el senyor Paco i va ser alcalde entre els anys 1939 i 
1947), en Miquel Figuerola Marull (entre els anys 1947 i 1953), en Joan 
Carbó Caixàs (entre els anys 1953 i 1970), en Joan Alemany Bou (en-
tre els anys 1970 i 1976), en Salvi Marull Boix (el primer alcalde de la 
democràcia a Ultramort entre els anys 1979 i 1995) i la Maria Gràcia 
Serrats Paretas, que és l’actual alcaldessa (ho és des de l’any 1995, des 
de fa vint-i-cinc anys, per tant). 

Els diversos consistoris (alcaldes i regidors), cadascú dins les se-
ves circumstàncies i possibilitats, han fet aportacions per al manteni-
ment i la millora del poble i dels serveis destinats als veïns: arribada de 
la llum, portada de l’aigua potable des d’una captació propera al riu Ter 
fins al dipòsit construït al capdamunt del poble i distribució i canalitza-
ció per les cases, adequació del nou cementiri, asfaltatge i pavimenta-
ció de carrers i places, construcció del camp d’esbarjo municipal, obres 
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de restauració de l’església, arranjament de la carretera C-252 (és la 
carretera que va de la Bisbal a Verges, la qual abans passava a tocar el 
poble, ja que estava en força mal estat i d’Ultramort a la mota del riu 
Ter estava vorejada de plàtans per ambdós costats com si fos un tú-
nel; successivament, se n’han anat fent diverses obres d’arranjament i 
millora (tala dels plàtans, asfaltatge, eixamplament…), fins a arribar a 
l’actualitat, que es va desviar més a llevant del poble), arranjament de 
la carretera de la Sala, reconstrucció del mur de contenció a l’alçada de 
can Davesa (carrer Major), adequació de la placeta del Pou i de la plaça 
Antònia Adroher, asfaltatge de la part corresponent del camí antic de 
Verges a Foixà, arranjament de la plaça de l’Església, reposició de ser-
veis a la plaça Major, plantat d’arbres, numeració i senyalització de 
carrers, instal·lació de dues fosses de decantació als costats dels col·lec-
tors de sanejament, adequació i remodelació de la Casa de la Vila (amb 

Pere Batlle Roura, exalcalde 
de Foixà i promotor del 

procés de segregació 
d’Ultramort l’any 1924. / 

Narcís Busquets Gou (en 
Siset Pedrer). / Francisco 

Pagès Casellas (el senyor 
Paco). / Miquel Figuerola 

Marull. / Joan Carbó Caixàs.  
Pàgina 149: Joan Alemany 

Bou. / Salvi Marull Boix. / 
Maria Gràcia Serrats Paretas.  
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les dependències municipals al pis de dalt i consultori mèdic i despatx 
per al carter al pis inferior), participació en les obres d’arranjament del 
campanar i de la capella fonda de l’església, arranjament del Pedró, 
instal·lació del nou enllumenat públic, construcció d’un nou pou a to-
car el Ter i d’un dipòsit d’abastament d’aigua potable al Montori (obra 
conjunta de la mancomunitat formada pels municipis d’Ultramort, 
Foixà, Parlavà i Rupià), adequació del pou Lluny i del camí d’accés com 
a passeig amb tamarius i magraners tal com era abans, construcció 
del local social i arranjament de l’entorn, pintat del dipòsit d’aigua vell 
amb la silueta del poble, arranjament i manteniment de vials i camins, 
construcció del vial de circumval·lació (per etapes i amb cessions de la 
majoria dels propietaris), col·locació i manteniment de mobiliari urbà, 
arranjament del camí del Montori, accés de connexió de vianants en-
tre la plaça, zona d’aparcament, camp d’esbarjo i local social i un altre 
accés de vianants fou del carrer Major a la carretera vella, publicació de 
llibres i de la revista municipal El Campanar, neteja de trams de lleres, 
neteja i desbrossament de la zona del riu Ter, gestions per aconseguir 
la fibra òptica, per millorar el reciclatge, la suficiència energètica i els 
assumptes socials i per cercar i adequar espais d’aparcament… 

En aquest punt, volem comentar que l’edifici de l’Ajuntament 
d’Ultramort s’ha ubicat en diversos edificis del poble al llarg dels anys. 
Abans d’on es troba avui dia, havia estat a can Tonet, a l’edifici on va 
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haver-hi la barberia de can Doma, en un petit edifici d’un extrem de la 
plaça (on ara hi ha una casa particular)… Actualment es troba on anti-
gament hi havia la bassa.

Tot seguit, parlarem amb una mica més de concreció d’algunes 
de les accions o obres municipals (parlarem de l’arribada de la llum, 
de la portada de l’aigua, de la construcció del nou cementiri i de la 
construcció del centre cívic). I per acabar, farem un petit esment de 
les festes i celebracions que, amb l’organització de l’Ajuntament i dels 
veïns del poble, tenen lloc a Ultramort al llarg de l’any.

La carretera de la 
Sala, amb Ultramort 

al fons / Pintura 
representant la silueta 
del poble. Pàgina 151: 
L’Ajuntament o Casa 

de la Vila.
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Arribada de la llum

L’arribada de la llum, sens dubte, va significar un gran avenç per a 
les cases i per al poble. Es va passar de la il·luminació amb llums de 
carbur i amb espelmes a l’electricitat, de la foscor les llargues vetllades 
d’hivern a la llum que va permetre l’agilització i el confort de les feines 
i de la vida quotidiana.

La llum va arribar des de la central elèctrica que es va instal·lar 
al molí de Jafre. L’any 1930 es van col·locar els primers llums públics 
als carrers d’Ultramort i a la mateixa època van començar a donar 
llum les bombetes que es van instal·lar a les cases particulars del 
poble.

Ens han explicat que una de les primeres cases del poble a tenir 
llum va ser cal Carreter, arran d’un ensurt que van tenir: «Un vespre, 
van deixar dormint a l’habitació a la germana petita (la Pilar Amatller 
Casellas), que era acabada de néixer. L’espelma que hi havia en una 
lleixa d’un racó de l’habitació per fer llum va caure a sobre el bressol 
i va estar a punt de passar una desgràcia». Després d’aquest fet, van 
instal·lar la llum a la casa: «La van instal·lar en Lluís i en Joan Pallés, 
que eren paletes. Eren bombetes de poca potència i feien molt poca 
llum i quan plovia havien de desconnectar els ploms per evitar que no 
hi hagués cap accident».
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Portada de l’aigua

Com s’ha comentat, en èpoques reculades, la gent del poble havia 
d’anar a buscar aigua al Pou Lluny, al riu o a les basses de la plaça, de 
can Sadurní, de can Pagès o de can Doma.

També cal esmentar que al bell mig de l’actual placeta que hi 
ha entre l’edifici de l’antiga escola, can Mató, can Benet i can Felis hi 
havia un pou. «Sembla que l’aigua no era potable i els veïns la feien 
servir per abeurar el bestiar. Aquest pou, que hi va ser fins no fa tants 
anys, va ser enterrat i actualment està desaparegut. Algun dia, si es 
fan obres en aquest indret, potser el trobaran».

El dipòsit 
d’aigua vell, 

situat al 
capdamunt del 

poble.
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La portada d’aigua, que va ser un altre gran avenç en les condici-
ons de vida dels veïns del poble, es va fer canalitzant l’aigua del pou de 
tub que hi havia a la mota del riu amb canalització fins al poble, em-
magatzemant-la al dipòsit d’aigua potable i instal·lant la xarxa d’aigua 
per tot el nucli urbà. Els treballs van tenir lloc a finals de la dècada de 
1950 i principis de la dècada de 1960.

El dipòsit d’aigua vell, situat a la part més alta del poble i visible de 
lluny, es va construir l’any 1961 i va estar en funcionament fins a l’any 
2003 i és un dels símbols icònics i distintius d’Ultramort. La capacitat 
del dipòsit era de 30.000 litres i quan abeuraven al bestiar les cases 
es quedaven sense aigua durant hores. El nou dipòsit d’aigua potable, 
situat al Montori, va entrar en activitat l’any 2004.

Construcció del nou cementiri

Com en la majoria de pobles, el cementiri d’Ultramort, antigament, es 
trobava a tocar l’església parroquial.

Les obres de l’actual cementiri municipal es van realitzar entre 
els anys 2006 i 2009. La inauguració oficial va tenir lloc el dia 11 de 
setembre del 2007.

El nou dipòsit d’aigua potable, al cim del Montori.
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Amb el nou cementiri, fet amb molt d’encert i situat en un lloc 
privilegiat, es va dignificar el lloc on descansen els difunts.

En resum, es pot dir que les actuacions que van tenir lloc en la 
construcció del nou cementiri van consistir en la construcció de nous 
nínxols, columbaris, porxos, capella, tanca perimetral amb mur i dues 
portes d’accés, en l’enjardinament, en la recol·locació de les restes de 
l’antic cementiri i en la col·locació d’un monòlit com a recordatori.

Com a curiositat, cal esmentar que el cementiri d’Ultramort va 
aparèixer, l’octubre de l’any 2017, en una de les emissions del programa 
Economia en colors de TV3, conduït per Xavier Sala i Martín i Tian Riba.

Construcció del centre cívic

Un centre cívic o local social, en un poble petit, és un lloc important, ja 
que és un lloc de trobada i on s’hi realitzen activitats i actes que cohesio-
nen i uneixen als veïns.

Cementiri d’Ultramort. / Capella del cementiri.
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El centre cívic d’Ultramort es va inaugurar el dia 8 de desembre 
del 2015, en el marc de la festa major de Santa Eulàlia d’aquell any.

En l’acte d’inauguració, l’alcaldessa Maria Gràcia Serrats, tal com 
es troba publicat en el número 18 de la revista El Campanar (desem-
bre del 2015), va recalcar que «l’any 1995 es va començar a adequar 
un camp que s’havia comprat abocant-hi molts camions de terra per 
adequar-ne els pendents. Després es va tancar el perímetre amb tela 
metàl·lica i portals, s’hi van plantar moreres, s’hi va portar l’aigua i la 
llum, s’hi van instal·lar bancs, taules, una font i porteries de futbol i va 
passar a anomenar-lo camp d’esbarjo municipal. Durant els següents 
deu anys, any rere any, per Tots Sants, s’hi va celebrar una enlairada 
de globus en la qual van participar els millors pilots d’aquí i molts de 
fora, atès que esdevenia un espai ideal per a aquesta activitat aero-
nàutica (això és mèrit del senyor Juli Portillo, pilot i organitzador de les 
enlairades, amb la col·laboració de molta gent del poble). Més tard, es 
va pavimentar una part per instal·lar-hi una pista de bàsquet i es va 
iniciar el projecte del local social».

Centre cívic.
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A la mateixa revista, l’arquitecte de l’obra explica el següent: 
«L’any 2008 l’Ajuntament d’Ultramort ens va plantejar la necessi-
tat d’emprendre les obres de construcció d’un edifici de nova planta 
destinat a acollir les activitats pròpies socioculturals d’un petit mu-
nicipi: concerts, reunions de veïns, festes majors i de Nadal, cursets... 
A partir d’aquí, vàrem començar a pensar en un edifici format per un 
volum gran, que acolliria les funcions principals del centre cívic i un 
cos més baix que inclouria els serveis, un magatzem i un porxo d’ac-
cés. Aleshores es va projectar, doncs, un mòdul de local polivalent en 
planta baixa que té una superfície construïda de 220,80 m2, un espai 
net, sense divisions interiors, i un nucli d’accés i serveis amb un porxo 
d’una superfície total construïda de 141,40 m2. Posteriorment, aquest 
cos de serveis s’ha modificat pel que fa al projecte per convertir-se en 
un cos tancat que actua com a bar/sala de reunions i se li ha afegit un 
volum posterior d’instal·lacions i magatzems amb tancaments lleu-
gers. L’edifici és un espai diàfan i obert, on la llum dóna percepcions 
diferents al llarg del dia. L’espai interior s’obre visualment al paisatge 
de la plana permetent al mateix temps adaptar-se a les necessitats 
variables d’un petit nucli rural».
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Les obres es van iniciar l’any 2009 i es van executar en quatre 
fases. El finançament va anar a càrrec de la Diputació de Girona, del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports del govern espanyol.

Activitats lúdiques, festives i culturals a Ultramort

En l’actualitat, al llarg de l’any, se celebren tot un seguit de festes i acti-
vitats, organitzades per l’Ajuntament i la gent del poble.

Pàgina 156: 
Parlament de la 
Maria Gràcia Serrats 
Paretas, alcaldessa 
d’Ultramort, durant 
l’acte d’inauguració del 
centre cívic del poble, 
el dia 8 de desembre 
del 2015. En aquesta 
pàgina: Ballada de 
sardanes en l’acte 

d’inauguració del centre cívic del poble. / El centre cívic d’Ultramort.
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A la primavera se celebra Sant Jordi, a l’estiu la revetlla de Sant 
Joan i la festa d’estiu, a la tardor la castanyada i a l’hivern la festa major 
de Santa Eulàlia.

També es va celebrar l’Homenatge a la Vellesa.
Ultramort va acollir, l’any 2000, la 6a Trobada d’Alcaldesses.
Una activitat molt popular, que ja no se celebra avui, va ser l’enlai-

rada de globus aerostàtics (va tenir lloc entre els anys 2007 i 2017, per la 
diada de Tots Sants, i va ser impulsada pel Juli Portillo, un dels organit-
zadors). Hi assistien globus provinents de diversos indrets (Catalunya, 
Comunitat de Madrid, Principat d’Astúries…) i cada any s’entregava el 
premi General Vives per distingir persones o institucions vinculades a 
l’aerostació. El nom del premi provenia del fundador de l’aviació espa-
nyola, nascut a Igualada, i el guardó consistia en una placa de coure 
amb una fulla (representant la llibertat) i una corda lligada (represen-
tant la corda que porten els globus per estirar-los i poder-los inflar). 
També és remarcable que Eugenio Martín Rubio (el primer meteoròleg 
de TVE) va assistir diversos anys a l’enlairada de globus d’Ultramort, 
quedant com a record seu un penell a sobre la Casa de la Vila i una 
palmera portada d’Alacant i plantada a la placeta de la Palmera del vial 
de circumval·lació del poble.

Cal esmentar que l’any 2007 va tenir lloc la primera trobada de 
motos clàssiques.

Pàgina 158, poema de l’Homenatge a la Vellesa del 1994. / En aquesta pàgina, un grup 
d’un Homenatge a la Vellesa.



160   Ultramort

El dia 8 de desembre del 2015 es van estrenar els dos capgrossos 
del poble, en Paulí i l’Eulàlia, realitzats per Guzmán José Rico Gon-
zález-Novo. Els noms dels capgrossos corresponen a un dels copatrons 
i a la patrona del poble.

El 2 de juliol del 2016 es va celebrar la primera trobada dels 
UrbanSketchers Catalunya, coincidint amb la festa major del poble 
i organitzada per David Pradas. Cal dir que el moviment dels Urban 

Diversos moments de la festa major i de 
l’Homenatge a la Vellesa.  Pàgina 161: Diversos 

dibuixos (de Santi Sallés, Toni Xifre, Àngels Prat, 
Antoni Casas i Juana María Delgado) de la 

trobada dels Urban Sketchers Catalunya que va 
tenir lloc a Ultramort l’any 2016.
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Pàgines 162 i 163: Cartell de l’enlairada de globus del 2003 i enlairades de globus 
dels anys 2006 i 2007.
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Un grup de la mainada i joves del poble l’any 1996. / Dinar a la plaça (1996) .
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Sketchers el va fundar Gabi Campanario, un català de l’Hospitalet de 
Llobregat establert a Seattle, i que està estès per tot el món, seguit per 
milers de persones. El seu manifest és: «Dibuixem “in situ”, a cobert o 
a l’aire lliure, capturant directament el que observem; els nostres di-
buixos expliquen la història del nostre entorn, dels llocs on vivim i on 
viatgem; a l’hora de dibuixar documentem un lloc i un moment deter-
minat; som fidels a les escenes que presenciem; celebrem la diversitat 
d’estils de dibuix i fem servir qualsevol tipus d’eina i suport; ens aju-
dem mútuament i dibuixem en grup; compartim els nostres dibuixos 
a Internet; mostrem el món, dibuix a dibuix». 

Els dies 1 i 2 de juny del 2019 va tenir a Ultramort la 10a edició 
dels premis TAC, promoguts per l’associació TAC (Terror Arreu de Ca-
talunya) i dedicats als millors curts de cinema de terror i fantàstic de 
producció catalana.

Diversos moments de la trobada de motos clàssiques.
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Un grup de joves 
d’Ultramort que van 

participar a les colònies 
que es van fer als Arcs 
de Santa Pau, l’estiu de 

1989. / Un present de la 
Trobada d’alcadesses de 

l’any 2000.
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Els gegants d’Ultramort

Tot seguit volem fer un esment als gegants d’Ultramort, realitzats 
també, com els capgrossos del poble, com hem comentat, per Guzmán 
José Rico González-Novo. Porten per nom Mei i Miró, estan inspirats 
en dues persones molt carismàtiques del poble, de les quals parlarem 
tot seguit, i van ser estrenats el dia 8 de desembre del 2019, amb motiu 
de la festa major de Santa Eulàlia i amb la presència de les colles ge-
ganteres de l’Estartit i de Corçà, que van fer de padrins.

Com s’esmenta al llibret En Miró i la Mei. El gegant i la geganta 
d’Ultramort (Gorbs, 2019), la Remei Paretas Bahí (la Mei, germana de 
la Victòria Paretas Bahí, de qui hem parlat en el capítol anterior) va 
néixer al mas del Pedró de Foixà l’any 1917. Amb la seva família van 
venir a viure al mas Castell de Gleu d’Ultramort. L’any 1946 es va casar 
amb en Joan Condom Prats. Vivien a ca l’Esteve (o can Xarlan) i van 
tenir una filla, la Maria Dolors Condom Paretas. Va treballar i s’hi va 
dedicar fins que va poder a les feines de la casa i del camp i tenia cura 
de l’aviram. També havia anat a collir pomes.

Els capgrossos d’Ultramort, l’Ultraviu, en Paulí i l’Eulàlia.
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En ambdues pàgines, els gegants d’Ultramort, en Miró i la Mei.
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La Mei, o la tia Mei, com molta gent li deia, era una persona en-
tranyable, alegre, conversadora, bromista (com a anècdotes, es pot dir 
que ella mateixa es feia els davantals que portava amb trossos de roba, 
de flors, de quadres, de ratlles… com si fos patchwork i deia que així 
«anava a la moda», i duia un mocador de cap foradat, dient que «tenia 
aire condicionat»). 

Li agradava llegir, escoltar la ràdio, anar a caminar amb una ca-
nya per bastó, les flors, menjar cargols cada diumenge amb la seva 
germana Victòria (vivien en cases veïnes i comunicades entre elles), 
observar el temps que feia i faria (des del terrat de casa la seva ger-
mana mirava cap a Roses a veure si feia tramuntana, per exemple)… 
I tenia comentaris molt bons: deia, per exemple «quan ets jove t’has 
d’arreglar per enamorar, i quan ets vell per no espantar!».

Va morir a Ultramort l’any 2012, a 95 anys.
En Joan Mascarreras Carbó (en Miró), per la seva part, va néixer 

a Ultramort el mateix any 1917 i va morir l’any 2011, a 94 anys. De ben 
jove, va ser reclutat per anar a la Guerra Civil i va haver d’anar a la 
malaurada Batalla de l’Ebre. Posteriorment, va ser empresonat per les 
tropes franquistes.
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L’any 1946 es va casar amb la Teresa Casas Serrats i van tenir un 
fill, en Quim Mascarreras Casas, conegut com en Miró petit. Pare i fill 
van ser paletes, i el fill recorda com el seu pare anava a treballar amb 
bicicleta a l’Estartit i a Cornellà de Terri.

En Miró també era molt afable, alegre i discret, i molt estimat pel 
poble, com en el cas de la Mei. Li agradava molt ballar, i la lectura.

Com a anècdota d’ell, s’explica que quan la seva sogra (l’Enrica 
de ca l’Esclopeter) va fer 60 anys li va dir de broma: «Àvia, ja és hora 
d’anar als tigres!» (fent referència a anar a l’«altre barri», com es diu 
popularment). Quan ell va fer seixanta anys, la seva neboda, a la qual 
ell sempre li deia «nena» afectuosament, li va dir: «Oncle, ja és hora 

Pàgina 170: Els gegants de l’Estartit, els d’Ultramort (la Mei i en Miró) i els de Corçà. Davant 
els capgrossos d’Ultramort l’Eulàlia, en Paulí i l’Ultraviu. En aquesta pàgina: Els capgrossos 
tirant bateig des del balcó de l’Ajuntament i els gegants d’Ultramort, la Mei i en Miró, amb 
els seus fills, la Maria Dolors Condom i en Joaquim Mascarreras. 
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d’anar als tigres, eh!». Però ell va contestar: «Nena, vull esperar a l’any 
2000, que diu que el món finirà i ho vull veure». L’any 2000 la seva 
neboda li va tornar a dir: «Oncle, què, ja és hora d’anar als tigres?» I ell 
va respondre: «Hem fet una aposta amb en Ciset Frare i volem veure 
qui hi va primer». Així de divertit i ocurrent era en Joan!

En Joan Mascarreras Carbó (en Miró), el dia del seu casament, el 26 d’abril del 1946. / 
La Remei Paretas Bahí (la Mei), en una foto de joventut./ La Remei i en Joan, de grans.
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PERSONATGES SINGULARS

En aquest últim capítol hem fet una petita tria d’algunes persones que, 
per diversos motius, han estat representatives al poble. Concretament, 
ens referim a la Victòria Paretas Bahí, a la família Masclans-Amatller, 
a l’Albert Figuerola i Mustera, a la Georgette Ferrer, a en Jaime Gil de 
Biedma i a la Teresa Calmó Bahí.

Aquesta és la tria que hem considerat oportuna i adient per in-
cloure en aquest llibre. Però volem deixar ben clar, per evitar suspicà-
cies, malentesos i distincions i sense voler ofendre ni molestar a ningú, 
que no vol dir, en absolut, que aquestes persones que hem triat siguin 
més importants o més rellevants que altres. Simplement, és la tria que 
hem fet per a aquest llibre, seguint un criteri totalment objectiu i sense 
voler menystenir ni menysprear a ningú, i sabent que cadascú hagués 
fet la seva tria, com és totalment lògic i respectable.

Victòria Paretas Bahí

La Victòria Paretas Bahí, mare de la Maria Gràcia Serrats Paretas, ac-
tual alcaldessa d’Ultramort, va ser un clar exemple de les persones, de 
les dones i de la vida de les dècades que hem parlat en aquest llibre. 
Un exemple de vida, d’esforç, de superació, de sacrifici i de lluita per 
superar les adversitats i per tirar endavant la casa i la família.

Va néixer la diada de Sant Martí (11 de novembre) de l’any 1919 al 
mas del Pedró de Foixà. Van ser nou germans, els anomenats germans 
de can Paretas (la Maria, la Pepa, en Pep, en Joan, en Francisco, la Ma-
rina, la Remei, la Victòria i en Lluís). La casa de Foixà els hi quedava 
petita i tota la família, amb els pares (en Sebastià Paretas Casadellà i la 
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Gràcia Bahí Poch) al capdavant, es va traslladar a viure al mas Castell 
de Gleu d’Ultramort, que era del mateix propietari, el senyor De Ribot.

Eren masovers i feien les feines típiques de pagès d’aquell temps, 
com hem explicat al primer capítol del llibre.

La Victòria es va casar el 16 de novembre del 1946, a vint-i-set 
anys, per tant, amb en Miquel Serrats Adroher, de can Quel. Com a 
curiositat, cal esmentar que el casament va ser doble, podem dir, ja 
que també es va casar la germana de la Victòria, la Remei (coneguda 
popularment com la tia Mei, i de qui parlarem més endavant, ja que 
ha quedat immortalitzada com la gegantessa del poble), amb en Joan 
Condom Prats en aquest cas. Val a dir que la Victòria i la Remei van ser 
veïnes i van tenir uns lligams molt estrets tota la vida.

La Victòria i en Miquel vivien a can Quel, una casa massa petita 
per fer de pagès. Com que tenien un camp a davant de can Pedrer i a 
sota de ca l’Alemany, van decidir fer un pou i fer-s’hi una casa, però 
com que no hi van trobar aigua no la van poder fer. Al cap de poc 
temps van comprar una part de la masoveria de la gran finca i pairalia 
de can Pagès, a tocar can Quel, i un tros del davant, on hi havia la bassa 
per abeurar el bestiar. I, com a curiositat, cal dir que, just després, el 
pou que havien fet es va omplir d’aigua.

Diversos moments de la vida de la Victòria 
Paretas Bahí.
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Feien la vida típica i tradicional de pagès d’aquell temps: les 
feines del camp (sembrar, segar, batre…) i tenien bestiar (cinc o sis 
vaques, una euga, una burra, truges, porcs d’engreix, aviram –ànecs, 
oques, pollastres, lloques, polls per anar a vendre el divendres al mer-
cat de la Bisbal i amb els diners que en feien en tenien per anar a fer 
la compra de la setmana a can Paulí…–, conills…) per complementar 
l’economia familiar, ja que es pot dir que amb el que s’obtenia de les 
feines del camp no n’hi havia pas prou.

La nit de l’1 al 2 de febrer del 1948 va néixer la Maria Gràcia, la 
filla d’en Miquel i la Victòria. Va néixer abans d’hora: la nouvinguda 
va pesar menys d’un quilo en néixer i va requerir moltes atencions. 
La Victòria va estar un mes enllitada, amb la nena sota el braç, fent-li 
com d’incubadora. Per sort, tot va anar bé i la petita Maria Gràcia, amb 
l’atenció de la seva mare i de l’Úrsula de can Jep Benet, que li va donar 
a mamar, i a una llet que es deia Pelargon i que el seu pare anava a 
buscar a una farmàcia de Sant Feliu de Guíxols amb el Tren Petit, se’n 

Altres moments de la vida de la Victòria Paretas Bahí.
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va sortir prou bé, es va posar ben ufanosa i cap als onze mesos ja ca-
minava i tenia totes les dents.

En Miquel tenia un problema a una vàlvula del cor. Aquest pro-
blema avui dia se solucionaria bé, però que en aquell temps li impedia 
treballar en una feina tan dura com la de pagès. En aquella època no hi 
havia alternativa, i va morir l’any 1956.

A partir d’aquell moment, amb tan sols trenta-set anys, la Victò-
ria es va quedar sola amb la seva filla, els avis, la casa, el bestiar i les 
feines del camp. Sort en va tenir de l’ajuda, sobretot, del seu germà 
Francisco de can Fèlix i de la seva família, i també de la seva germana 
Mei, que li van donar suport en tot moment.

La força i la voluntat de la Victòria van permetre-li sortir d’aquesta 
situació i tirar endavant, i a més, va poder fer estudiar per a mestra a 
la seva filla.

Tenia un gran caràcter i era molt estimada pels nens i la gent 
del poble. Els nens anaven a casa seva perquè sempre els hi donava 
coses per fer (gàbies per als conills, portelleres per als ànecs, les oques 
i les gallines…); els nens s’entretenien i s’ho passaven molt bé i els seus 
pares deien «no sabem què té la Victòria que tot el dia volen anar-hi».

Ha deixat un gran record a tothom amb qui va tractar. I encara 
hi ha qui se’n recorda de la «processó» de la Victòria anant i tornant 
del camp i de l’hort, amb el carro (on, de tornada al poble, pujaven els 
nens), la burra, l’euga i les vaques.

Va morir el 31 de març del 2019, poc abans de fer cent anys. Va 
tenir una vida llarga i dura, però se’n va sortir amb la seva fortalesa i 
dedicació. Va viure i va morir envoltada de la gent que estimava i que 
l’estimava, i ha deixat una gran empremta i un gran record. Ha estat, 
i és, un gran exemple d’esforç i superació. I tenia una gran intel·ligèn-
cia pràctica: la Pili, una mestra gallega veïna seva, deia «es que usted, 
señora Victoria, es una universidad».

Família Masclans-Amatller

Amb aquest apartat volem fer un just i merescut reconeixement a en 
Lluís Masclans Amatller, que ha estat, i és, un dels autèntics promotors 
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d’aquest llibre, i fer-li arribar el nostre agraïment. Nascut a Barcelona el 
23 de setembre del 1946 i arrelat a Ultramort des de fa anys, ha tingut, 

Les germanes Maria i Júlia Amatller 
Casellas. / La Júlia Amatller Casellas, 
de cal Carreter. / En Pere Masclans 
Girvès, a la dreta, amb el seu fill Lluís 
Masclans Amatller. Les germanes 
Pilar, Júlia i Maria Amatller Casellas.
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i té, la intenció de conservar i divulgar la memòria i la vida del poble 
i la seva gent. Fa uns anys va promoure trobades amb la gent gran 
del poble i va enregistrar diverses entrevistes, que han estat una font 
d’informació indispensable perquè aquestes pàgines poguessin veure 
la llum. Fill d’en Pere Masclans Girvès i de la Júlia Amatller Casellas, 
nascuda el 20 d’abril del 1921 a cal Carreter, de petit ja venia a Ultra-
mort amb els seus pares. La Júlia, juntament amb les seves germanes 
Maria i Pilar, va néixer i va viure a la citada casa de cal Carreter, que 
posteriorment va ser botiga i cafè.

En Pere Masclans va néixer el 7 de febrer del 1914 al barri de 
Sants de Barcelona, en el si d’una família en la qual el pare era far-
macèutic i músic i la mare, d’origen francès, era professora de piano. 
Va ser el petit de deu germans i es va educar en un ambient d’eferves-
cència intel·lectual, on els germans es dedicaven al magisteri, la me-
dicina, la farmàcia i la botànica. El pare d’en Pere va fundar, pels volts 

En Pere Masclans Girvès. / La Júlia Amatller Casellas i en Pere Masclans Girvès.
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de l’any 1894, la primera farmàcia de l’antic municipi de Sants (agregat 
a Barcelona l’any 1897), i a més de dedicar-se a la investigació en el 
laboratori farmacèutic que tenien era un apassionat de la música (bon 
pianista i excel·lent compositor, es va pagar la carrera, que va acabar a 
vint-i-cinc anys, component peces musicals, alguna de les quals van 
ser estrenades al Liceu de Barcelona, i va ser fundador i president de 
l’Orfeó de Sants). Al laboratori de la farmàcia hi feien recerca de me-
dicaments i col·laboraven amb l’Ajuntament de Barcelona en temes 
de salubritat i higiene, en una ciutat, en aquells temps, en constant 
desenvolupament.

En Pere va estudiar la carrera de professor mercantil, i per poc si 
no estudia també la de magisteri. Es va dedicar al món del comerç i va 
exercir la seva gran passió: la talla en fusta, realitzant algunes exposi-
cions. Va arribar a Ultramort de la mà de la seva estimada Júlia.

Acabada la Guerra Civil, el 31 de desembre del 1940 i per una ca-
sualitat de la vida, en Pere i la Júlia es van conèixer a Barcelona, en un 
ball de Cap d’Any que va organitzar una colla d’amics d’en Pere i el seu 
germà Esteve, juntament amb altres companys de carrera. Els faltaven 
dues noies perquè tinguessin tots parella i un dels amics, al qual li 
deien el tiu Mustera, les va portar: eren la Pilar Figuerola Mustera, ger-
mana seva, i la Júlia Amatller Casellas d’Ultramort (la Júlia havia anat 
a Barcelona a passar uns dies a casa de la seva germana gran, la Maria, 
que feia poc havia tingut el seu fill August; la Maria, precisament, es-

Fent obres a la casa nova de 
les Eixides, amb el Montgrí 
al fons. A la fotografia es 
pot veure en Jordi Oliver, en 
Joan Mascarreras, en Lluís 
Oliver, en Benet Martínez, en 
Lluís Masclans i en Joaquim 
Mascarreras.
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tava casada amb l’Albert Figuerola Mustera, germà del tiu Mustera i de 
la Pilar i de qui parlarem d’aquí a una estona).

Quatre anys més tard, el 30 de setembre del 1944 concretament, 
es van casar a Ultramort. D’aquesta manera, en Pere va quedar vin-
culat de per vida amb el poble d’Ultramort i amb l’Empordà. D’aquest 
casament van néixer dos fills, l’esmentat Lluís i en Xavier Masclans 
Amatller. 

Pels volts dels anys 1960, la família Masclans-Amatller va cons-
truir la seva casa al poble; els més vells d’Ultramort no recordaven ha-
ver-ne vist construir cap fins aleshores. La van construir a l’indret de 
les Eixides, a la sortida del poble, on actualment en Lluís i la seva es-
posa Paquita hi segueixen estant.

En Pere estava ben enamorat d’Ultramort, del seu entorn, i de la 
seva gent, de qui sempre en va percebre una bona acollida i una sin-
cera amistat, fent que se sentís com a casa.

Avui, en Pere i la Júlia descansen al cementiri d’Ultramort, el seu 
poble.

Volem destacar que en Pere i en Lluís van fer, amb una històrica 
càmera fotogràfica Voigtländer, que encara segueix en ple funciona-
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ment, un bon nombre de les fotografies que apareixen en aquest llibre 
i que molt amablement ens ha cedit en Lluís.

D’altra banda, un germà d’en Pere Masclans, en Francesc Mas-
clans Girvès, mestre i eminent botànic, nascut el 6 de març del 1905, 
també va fer visites i estades puntuals al poble, a fi de conèixer els 
noms de les plantes de la zona, per poder-los aportar als treballs d’es-
tudi i per escriure el llibre Els noms vulgars de les plantes. Com a curi-
ositat, cal remarcar que en aquests treballs de recerca hi van participar, 
a més de la família, molts veïns del poble. L’any 1995 va ser distingit 
amb la Creu de Sant Jordi.

Pàgina 180: En Lluís Masclans Amatller amb la Paquita, la seva muller. En aquesta pàgina: 
Dues escultures fetes per en Pere Masclans Girvès.
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En Francesc Masclans Girvès, eminent botànic. / Els germans Pere i Francesc Masclans 
Girvès. / Diversos llibres de botànica, obres d’en Francesc Masclans Girvès. Pàgina 183: 

Il·lustracions d’un dels llibres de Francesc Masclans Girvès i un dibuix d’Ultramort, també 
de Francesc Masclans Girvès.
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Albert Figuerola i Mustera

L’Albert Figuerola va ser un personatge polifacètic i carismàtic, vincu-
lat amb Ultramort per ser el marit de la Maria Amatller Casellas (1918-
2014) de cal Carreter. Ambdós, van obrir la botiga i el cafè que hi va 
haver en aquesta casa del poble, i ho van regentar. Van tenir dos fills, 
l’August i la Marta Figuerola Amatller. 

En sengles articles publicats per Jaume Bassa i Albert Forns, a 
la revista Emporion i al magazine The New Barcelona Post respecti-
vament, es fa referència al llibre Memòries d’un taxista barceloní. Val 
a dir que la primera referència que vaig tenir d’aquest llibre, escrit pel 
mateix Albert Figuerola, i publicat l’any 1976 per l’editorial Pòrtic, quan 
ell tenia setanta anys, em va arribar a través d’en Lluís Masclans, gran 
col·laborador d’aquest llibre d’Ultramort que teniu a les mans, com 
hem comentat fa un moment.

A l’esmentat llibre d’Albert Figuerola, l’autor, nascut l’any 1906, 
esmenta: «Jo no vaig néixer al carrer, al mig de l’asfalt. Tinc un origen 
pagès. Els meus fonaments arrenquen del Mas Cebrià, allà vaig venir 
al món. El Mas Cebrià pertany al terme municipal de Serra de Daró, 
enclavat a la vora de Sant Iscle, a quatre passes de Torroella de Mont-
grí, d’altres tantes d’Ultramort i Verges, i una mica més de la Bisbal. 
Ben bé, al bell cor del Baix Empordà». 

Del mas Cebrià, la família Figuerola-Mustera es va desplaçar al 
mas de la Pagesa, situat a tocar la Closa Tancada, entre les carreteres 
de la Gola del Ter i del mas Pinell. I poc després, a l’època de la Primera 
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Guerra Mundial (1914-1918), es va desplaçar a Torroella de Montgrí. 
Eren temps de penúries econòmiques, la família ho passava mala-
ment. Al seu llibre, l’Albert Figuerola, en referència a aquesta etapa 
de la seva vida, va deixar escrit: «Els francesos no tenien llenya. A la 
muntanya del Montgrí hi havia oliveres. Si s’arrenquessin se’n farien 
estelles. Si jo tenia un mall i uns tascons just és que anés a arrencar 
oliveres per fer-ne llenya per als francesos. Els sis rals diaris que gua-
nyava de jornal prou favor ens farien a tots per a sortir del pas».

Posteriorment, l’Albert va anar a viure a Barcelona. Va fer diver-
ses feines, però tampoc anava gaire folgat de diners.

L’any 1924 li va tocar la loteria, fet que va possibilitar que es com-
prés el seu primer taxi, un Citroën Torpede. D’aquí ve el títol del seu llibre.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, aquells fascinants cotxes d’època 
van ser col·lectivitzats. Va tornar a l’Empordà, on va aprendre a fer de 
pagès fent de mosso al mas de la Resclosa de Gualta.

El destí va voler que aquí a l’Empordà conegués a qui seria la 
seva dona, la Maria de cal Carreter d’Ultramort, amb qui es va casar 
tan bon punt va acabar la guerra.

Va tornar durant un temps a Barcelona i al cap de poc, el febrer 
del 1940, va decidir tornar a l’Empordà, a Ultramort, a fer de pagès.

Pàgina 184: L’Albert 
Figuerola Mustera 
llaurant al Traspont 
amb el Moreno i 
el mas Cebrià, on 
va néixer l’Albert 
Figuerola Mustera. 
En aquesta pàgina, 
l’Albert Figuerola 
Mustera i la Maria 
Amatller Casellas, 
de cal Carreter.
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Al seu llibre hi trobem la següent descripció, parlant d’Ultramort: 
«Estiro la vista a sol ixent i veig Torroella de Montgrí! Què hi fa que la 
muntanya sigui pelada? La presència del seu castell em parlarà de 
temps passats, quan l’home havia de lluitar molt més que nosaltres 
per la seva supervivència. Allargant una mica més la vista es veuen 
les illes Medes i Begur...».

Va vendre el seu taxi (un Erskine, americà) i la llicència, i el que 
obtenir ho va destinar «a la compra d’un cavall, un carro, els guar-
niments i els estris necessaris per treballar la terra”». Diu: «Aquesta 
nova empresa va durar la ratlla de quinze anys, i segurament encara 
duraria, si una malaltia de la nostra filla Marta no me n’hagués tret».

Fa una altra descripció de l’Ultramort d’aquell temps: «A Ultra-
mort abunda la menestralia, excepte tres o quatre pagesos grossos. 
La qualitat de la terra, en termes generals, és bona. D’un temps ençà 
el regadiu s’ha estès força, per obra i gràcia de la iniciativa privada. El 
pou de tub -anomenat artesià- salva moltes collites».

Va comprar un cavall, doncs, el Moreno. L’havia comprat a una 
vaqueria del barri de Gràcia de Barcelona i fa la següent explicació: 
«El cavall era, en aquell temps encara, el gran col·laborador del pagès. 
Un cavall ben ensinistrat i ben tractat pot ser un bon artesà. Quan és 
un bon treballador, ha de ser una petita enciclopèdia: ha de saber tirar 
un carro, una tartana, caminar, trotar, llaurar, rasclar, batre, girar la 
sínia... Un artesà! Això era el Moreno!, l’entranyable Moreno, el meu 
amic i col·laborador». Com es desprèn de les seves paraules, va tenir 
una relació molt estreta amb el Moreno. Quan aquest es va morir va 
tenir un gran sentiment, i va tenir altres cavalls per seguir treballant la 
terra, com el Quinquillero (va sortir d’una cotxeria del barri de Sants de 
Barcelona) i el Noble (era empordanès).

També parla dels camps que eren propietat de cal Carreter: «A cal 
Carreter hi havia dos camps, propietat del sogre: el Traspont i la Closa. 
El primer és terraprim i frescal; el segon, argilós i secà. Aquests dos 
camps aviat van conèixer les carícies de l’arada i van ser regats amb 
la suor del Moreno. La terra vol ser acariciada, capgirada, estimada! 
No se li fan mai endebades les carícies a la terra; ella és prou agraïda 
i, al seu temps, és bona pagadora. Els nostres camps, el Traspont i la 
Closa, no trigarien gaire a pagar-nos el deute».  
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De mica en mica, la feina de pagès de l’Albert Figuerola va anar 
creixent (feia de jornaler a l’anteriorment esmentat mas de la Resclosa 
de Gualta, el carnisser de Rupià, el senyor Pagès (alcalde d’Ultramort 
i important propietari d’aquella època) i el procurador del mas Cebrià 
li van arrendar diversos camps per treballar, va fer un pou al Traspont 
per regar el blat de moro, va fer una plantació d’arbres fruiters -amet-
llers, codonyers, pomeres…i també va plantar-hi ceps- al camp de la 
Closa…).

Més endavant, va complementar la feina de pagès amb l’obertura 
de la botiga i el cafè de cal Carreter, com hem comentat en el capítol 
corresponent d’aquest llibre. Com deia ell mateix, era pagès i cafeter. 
Estava molt ben aclimatat a Ultramort, i amb prou feines se’n recor-
dava de Barcelona. Amb els anys, però, el 1956, concretament, i arran 
de la malaltia de la seva filla Marta, com s’ha esmentat, va haver de 
retornar a Barcelona, on durant un temps va fer de xofer per a la casa 
Renault, fent viatges a Valladolid.

I, finalment, va continuar fent de taxista a Barcelona. Es té cons-
tància que el mateix any 1956 conduïa un Citroën Rosalia i que, 
posteriorment, es va comprar un Seat 1400, amb el qual va obtenir la 
llicència i es va jubilar.

A les pàgines del seu llibre esmenta diverses persones conegu-
des que va portar amb el seu taxi al llarg dels anys, que li van deixar 
una dedicatòria cadascun d’ells: Maurici Serrahima, Castanys, Mary 
Santpere, Alady, Salomé, Carlos Lemos, Ernest Lluch, Charles Azna-
vour… I també hi desgrana la seva peculiar filosofia: considerava que 
el taxi és com resguard temporal que el taxista ofereix al seu client 
i deia que, «si el passatger s’hi troba bé, el taxi es transforma en un 
confessionari, un espai d’intimitat on el client es desfoga i arriba a 
sincerar-se del tot, establint-se una confiança insòlita amb algú que 
has conegut minuts abans i que no et farà resar tres parenostres en-
cabat».

L’any 1984 va ser guardonat amb la medalla President Francesc 
Macià, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya com a reco-
neixement a aquelles persones que hagin destacat, dins el món del 
treball, per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats 
en benefici dels interessos generals.
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Georgette Ferrer

La Georgette va arribar a Ultramort, provinent de Barcelona, juntament 
amb el seu marit,  el doctor Alfred Marquès, l’any 1997. 

Havia tingut un restaurant a la capital catalana i, fruit de l’arrela-
ment al lloc de la seva nova llar, ben aviat, des de finals de l’any 1999, i 
durant diversos anys, va promoure un curs de cuina per a les dones del 
poble i el va organitzar a casa seva. La cuina, a partir de la seva experi-
ència, estava molt ben preparada, i les participants al curs se sentien 
molt ben acollides a casa de la Georgette, s’hi sentien com a casa.

El curs era anual i tenia lloc des de la tardor fins a principis d’es-
tiu, amb una periodicitat de dos dies al mes, cada dues setmanes. En 
les sessions, la Georgette ensenyava, d’una manera fàcil, amena i di-
dàctica tota mena de receptes (des de les més tradicionals fins a les 
més selectes) i també oferia recomanacions i consells (presentació dels 
plats, com parar taula…).

El curs finalitzava amb un dinar conjunt, elaborat a base de diver-
ses receptes apreses durant l’any. Els entrants i el plat principal els ela-
borava la Georgette, mentre que les postres les feien les dones del poble.

La Georgette i el seu marit. / 
La Georgette a la cuina. 

Pàgina 189: Dinar de fi de curs. 
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Aquestes receptes es van recollir en un dossier, del qual se’n va 
regalar un exemplar a cadascuna de les participants al curs.

A més d’aprendre a cuinar, l’esmentat curs va ser un punt de tro-
bada i reunió de les dones que hi participaven, ja que berenaven, xer-
raven i passaven una bona estona. Any rere any, era una activitat molt 
esperada i molt ben valorada. Com a complement, també s’organitzava 
alguna sortida a Barcelona.

El fet de realitzar aquest curs tenia el valor afegit de comportar 
que determinades persones del poble, en aquest cas dones, tinguessin 
un projecte en comú en el que es fomentava la comunicació, la com-
plicitat, la companyonia… que s’esdevenia, evidentment, en realitzar 
un exercici de cohesió social i local.   

La Georgette, a més del curs de cuina, també participava activa-
ment en altres activitats que tenien lloc al poble (la trobada de motos, 
l’enlairada de globus…). En la citada enlairada de globus deixava tres ha-
bitacions de casa seva, on s’allotjaven diversos participants a l’activitat.
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En resum, es pot afirmar que la Georgette, que ens va deixar l’any 
2015, es va integrar plenament a Ultramort, va aglutinar i dinamitzar la 
vida social del poble, a la qual dedicava moltes hores de manera total-
ment voluntària i altruista i era una persona molt estimada. 

N’ha quedat un molt bon record a Ultramort, i la seva petjada se-
gueix viva. De fet, els berenars que organitzava a casa seva han tingut 
continuïtat al local social, un cop al mes i organitzats per la regidora 
Lydia Farreras. Durant el berenar s’aprofita per celebrar els aniversaris 
del mes, i qui celebra l’aniversari aquell mes convida a les postres.

En aquest punt, volem fer un esment a la gent nouvinguda a Ul¬-
tramort que, vinguda d’altres llocs, ha fet del poble el seu lloc on viure. 
Aquests nous habitants, juntament amb els habitants que són nascuts 
aquí i que hi viuen de tota la vida, són els que agafen el relleu de la 
gent i les generacions que els han precedit i de les quals hem parlat 
en aquestes pàgines. D’aquesta manera, Ultramort segueix endavant, 
segueix tenint present i futur.

La Georgette amb les participants en un curs de cuina.
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Jaime Gil de Biedma

Jaime Gil de Biedma (1929-1990), tal com s’explica en un article de Mi-
quel Pallés publicat al número 18 de la revista El Campanar, va ser di-
rector general de la Compañía de Tabacos de Filipinas (motiu pel qual 
al poble era conegut popularment amb el sobrenom d’«El Filipino») i 
un dels millors poetes contemporanis en llengua castellana.

Va néixer a Barcelona, en el si d’una família de l’alta burgesia caste-
llana (era nebot del polític José Gil de Biedma, i oncle d’Esperanza Aguirre 
Gil de Biedma, que va ser presidenta de la Comunitat de Madrid). Va es-
tudiar Dret a Barcelona i a la Universitat de Salamanca, on es va llicen-
ciar. Va ser un membre destacat de l’anomenada «Escola de Barcelona», 
es va relacionar amb els membres que en formaven part: Joan Ferraté, 
Gabriel Ferrater, Jaime Salinas, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo i 
Juan Marsé. Tots ells, afegint-hi Ángel González, Claudio Rodríguez i José 
Ángel Valiente, van formar l’anomenada «Generació del 50». Va estar 

Jaime Gil de Biedma (foto: Colita). 
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influenciat per diversos autors: Gabriel Ferrater, César Vallejo, Luis Cer-
nuda, Antonio Machado, Thomas Stearns Eliot i Wystan Hugh Auden.

La seva poesia va evolucionar des de les poesies intimistes fins 
a les de compromís social i denúncia política, evitant el surrealisme i 
buscant la contemporaneïtat i la racionalitat a través d’un llenguatge col-
loquial. Entre les seves obres, podem esmentar Versos a Carlos Barral 
(1952), Según sentencia el tiempo (1953), Compañeros de viaje (1959), 
Cuatro poemas morales (1961), En favor de Venus (1965), Moralidades 
(1966) y Poemas póstumos (1968). Posteriorment, va publicar diverses 
poesies en revistes literàries, alguns volums antològics de la seva obra 
poètica i, en prosa, el Diario del artista seriamente enfermo (1974).

En relació amb Ultramort, cal dir que la tardor de l’any 1971 va 
comprar can Batlle de l’Església, i en va encarregar la restauració als 
paletes del poble, de la família Pallés.

A la biografia Jaime Gil de Biedma. Retrato de un poeta, publi-
cada per Miguel Dalmau l’any 2004, s’esmenta que Ultramort va ser 
«el seu últim i personal lloc de recés». I continua dient: «Amb el temps, 
el nom d’Ultramort s’ha convertit en el títol d’un poema. Però a la pri-

La casa de can Batlle (de l’Església), comprada i restaurada pel poeta Jaime Gil de Biedma.
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mavera del 1985 era només un refugi del camp empordanès, on Gil 
de Biedma anava a descansar els caps de setmana. En aquesta època 
era un home de mitjana edat, erosionat prematurament per la vida».

Des de l’any 1972 fins a la seva mort, doncs, va fer estades inter-
mitents a Ultramort, tot i que no es relacionava gaire amb la gent del 
poble. Segons sembla, dedicava les seves estades a la lectura, a l’es-
criptura, a les tertúlies i a la vida contemplativa. Deia que havia escollit 
el poble per les seves connotacions espectrals i va escriure l’esmen-
tada poesia dedicada a Ultramort, que tot seguit transcrivim per tancar 
aquest petit esbós biogràfic del poeta Jaime Gil de Biedma:

Una casa desierta que yo amo, 
a dos horas de aquí, 
me sirve de consuelo.
En sus tejas roídas por la hierba 
la luna se extenúa, 
se duerme el sol del tiempo.
Entre sus muros el silencio existe 
que ahora yo imagino 
–soñando con vivir
una segunda infancia prolongada 
hasta el agotamiento 
de ser carnal, feliz.
Me asomaré callado a ver el día, 
contento de estar solo 
con la vida bastante.
Encontrar en la cama otro cuerpo, 
no más que algunas noches, 
será como bañarme.

Teresa Calmó Bahí

Per tancar aquest capítol, voldríem presentar una merescuda felicita-
ció a la Teresa Calmó Bahí, que el 27 de març d’aquest any 2020 va 
complir cent dos anys. Ha sigut testimoni de tot el que s’ha explicat 



194   Ultramort

en aquestes pàgines que ara s’acaben. Aquest llibre, doncs, també vol 
retre un petit homenatge a la seva persona, com a representant viva de 
tota la gent que ha format part d’aquest poble al llarg del temps.

La Teresa Calmó Bahí.
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NOTA FINAL

En la quotidianitat d’una determinada època que es parla en el llibre 
hi va tenir un paper molt important el cavall. Hi va haver un temps 
en què cavalls, eugues, burros, matxos o mules eren autèntiques mà-
quines per als treballs del camp. Especialment el cavall. Intel·ligent, fort 
i noble, va ajudar al pagès durant anys i anys fins que l’evolució els va 
separar. Són intel·ligents i s’adapten a les necessitats i les costums de 
l’amo.

Qui tenia tartana hi collava el cavall per anar de festa o a mercat i 
tant servia per lluir com per treballar. I de tornada a casa sempre sabia 
el camí.

Traginar garbes, batre, llaurar o portar a les dones al riu a rentar… 
Tot això, i molt més, eren feines habituals de la pagesia, i qui tenia un 
cavall ho podia fer.

El pagès s’aixecava de matinada per donar-l’hi menjar. Abans de 
sortir, per anar molt aviat al camp, calia cuidar-lo, era la seva màquina 
per treballar.

Aquest és un petit reconeixement al company fidel del pagès que 
l’ha assistit amb les feines quotidianes durant molt de temps.

Vagi per a ell aquest petit homenatge i és per aquest motiu que 
hem posat en la contraportada una foto d’aquest noble animal.   













Aquest llibre té la intenció de donar a conèixer la 
vida quotidiana d’Ultramort a les dècades recula-
des del segle XX. 
     Aquesta vida, amb els relleus generacionals i 
amb la transformació i l’evolució del poble, es pot 
dir que ha desaparegut i que tan sols queda en el 
record, en el record de la gent que la va viure en 
primera persona.
     D’aquesta gent, malauradament i per llei de 
vida, cada vegada en queda menys. I per això, 
abans que sigui massa tard i que aquesta memòria 
i aquests records s’hagin esvaït per sempre, s’ha 
volgut deixar-ho escrit i publicat en aquest llibre 
que teniu a les mans.

Ajuntament d’Ultramort


