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H RARIS D'INTERÈS

 AJUNTAMENT: Dilluns i dimecres de 10 h a 14 h

 CONSULTORI MÈDIC: 
 Medecina general (Dra. Milagros del Pozo): 

Dm. 9 h a 10 h i Dv. 10.30 h a 12.30 h

 INFERMERIA (Sra. Consol Peracaula): 
Dv. 10.30 h a 11.30 h 
(Es recomana programar les consultes 
al Tel. 972 64 38 08)

 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: 
Dll., Dmc. i Dv. a la matinada.
RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS (segons necessitats)
DEIXALLERIA MÒBIL 3-4 VEGADES L'ANY

 SARFA:
Línia Palafrugell - Figueres
Direcció Figueres
Laborables: 9.26 h, 11.26 h, 15.41 h, 19.11 h
Direcció Palafrugell
Laborables: 12.49 h, 20.34 h 
Línia l’Escala – Girona
Direcció Girona
Tots els dies: 10.32 h, 20.17 h
Laborables: 7.17 h, 14.47 h, 17.02 h
Direcció l’Escala
Tots els dies: 9.58 h, 19.43 h
Laborables: 13.43 h, 16.28 h, 18.43 h

AMPOLLES DE GAS BUTÀ (REPSOL)
 Servei de repartiment a domicili, els dimarts, a Ultramort
Per fer la comanda cal trucar abans dels dimarts al telèfon 972 17 01 01

Edita: AJUNTAMENT D'ULTRAMORT 
Foto dE portada: Centre cívic d’Ultramort. Cristina Gallego
rEdacció i coordinació pEriodística: Cristina Gallego i Carles B. Gorbs
MaqEutació i dissEny: Martí Riu
producció: Gorbs Comunicació
iMprEssió: Impremta Pagès
dipòsit LEgaL: GI-616-98

Amb la col.laboració de: 

Els continguts i de les opinions expressades als articles signats que es publiquen en aquesta 
revista, són obra dels seus autors i ni l'Ajuntament d'Ultramort ni Gorbs Comunicació (com 
a empresa editora) no se'n fan en cap cas ni a cap efecte responsables.
La reproducció total o parcial del contingut d'aquesta publicació per qualsevol mitjà 
requereix un permís previ per escrit de l'alcaldia d'Ultramort. 

Serveis i telèfons d'interès sumari

TELÈFONS D'INTERÈS

Ajuntament .................................................................................972 76 91 61
Jutjat de Pau ...............................................................................972 76 91 61
Consultori mèdic .......................................................................972 76 91 61
Farmàcies: Parlavà ....................................................................972 76 91 29
 Verges .................................................................... 972 78 00 34
Urgències (CAP la Bisbal) ...................................................... 972 64 38 08
Programació de visites Hospital Palamós .............  902 07 79 72
Creu Roja (Torroella de Montgrí) ..........................................972 76 11 11
Consell Comarcal del Baix Empordà ...................................972 64 23 10
Mossos d'Esquadra ..................................................................................... 088
Bombers ......................................................................................................... 085
Parròquia (Verges) .....................................................................972 78 01 08
Hospital J. Trueta de Girona ................................................. 972 20 27 00
(habitacions) .............................................................................. 972 22 49 55

Urgències (Hospital Palamós)...972 60 00 03
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Salutació

Ajuntament
d'Ultramort

M. Gràcia Serrats i Paretas
Alcaldessa

E m plau adreçar-me a tota la gent del poble per desitjar-vos unes bones festes ara 
que ens trobem a les portes del Nadal. Són unes dates assenyalades en què l’Ajun-
tament d’Ultramort −gràcies a tots els qui col·laboren amb aquesta revista− us fa 

arribar tota la informació i l’actualitat que ha tingut lloc al poble en el darrer any per mitjà 
d’aquestes pàgines.

D’entre tots aquests esdeveniments, permeteu-me que en destaqui un, especialment, la 
posada en marxa del nou centre cívic. Després de l’inici de les obres, l’any 2009, i d’haver patit 
malauradament un retard en la seva execució, finalment Ultramort ja disposa d’aquest espai 
d’esbarjo molt esperat per tothom, que acollirà diferents activitats socioculturals i de lleure. 
Aquest centre ha d’esdevenir un lloc de trobada per a petits i grans, on compartir bones esto-
nes en companyia de veïns i veïnes. Animo a tothom a ser-ne usuaris del centre cívic. 

A banda de la inauguració del centre cívic, en aquesta revista, que enguany arriba a la 
18a edició, trobareu tota la informació municipal més habitual: activitats culturals, temes 
d’història, poemes, els més petits del poble, el viatge (que ens porta fins a Brussel·les), 
recordatori a Jaime Gil de Biedma, etc. En Josep Alabau ens convida a fer un segon repàs 
dels naixements del poble, aquest cop els que van tenir lloc entre els anys 1948 i 1971. I 
l’Antoni Montserrat i en Josep Pascual ens parlen de les minves del passat mes de gener de 
2015, un fenomen atmosfèric, i dels seus efectes a Ultramort. 

També podreu conèixer una mica més l’Òscar Portillo, un dels pilots de globus més joves 
que ha participat en les enlairades celebrades al poble i amb qui tanquem tota una sèrie 
d’entrevistes dedicades a aquesta temàtica que anem realitzant des de números anteriors. 
Pel que fa a la secció de nouvinguts, aquest cop hem entrevistat la família Castro Cassidy, 
que van arribar al poble fa més de tres anys, provinents de Madrid.

Per acabar, us animo una vegada més a col·laborar amb aquesta revista, que no podria arri-
bar a les vostres llars sense l’ajuda desinteressada de totes les persones que ens fan arribar 
els seus escrits i les seves fotografies. A tots, moltes gràcies!

Aprofito per agrair l'assistència de totes les autoritats, alcaldes, regidors, tècnics, com-
panys, veïns i veïnes del poble i dels voltants, amics i familiars, que van estar presents a la 
inauguració del centre cívic, així com d’altres convidats que van excusar la seva absència 
per diferents motius.

També vull destacar la bona feina de totes les persones que han col·laborat en la celebració: 
representants i treballadors de les empreses que han executat les obres, els participants de 
la mostra d’artesania, les persones que van elaborar i servir l'aperitiu, ceramistes, artistes, 
músics, colla de geganters i grallers de Corçà, els creadors i els portadors dels capgrossos 
d’Ultramort... A tots ells, gràcies per fer possible aquesta inauguració en una diada tan 
especial. 

Feliç Nadal i bones festes!
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informació municipal

Ultramort inaugura el nou centre cívic
En el marc de la festa de Santa Eulàlia d’enguany, es va inaugurar el nou centre 
cívic d’Ultramort, situat al camp d’esbarjo municipal, al costat de la carretera.

El poble va celebrar la festa de Santa Eulàlia el passat 
8 de desembre. La missa solemne va donar el tret de 
sortida a la festa, que va anar seguida, com a novetat 
aquest any, d’una cercavila amb els grallers i gegants 
de Corçà, i també de l’estrena dels dos capgrossos d’Ul-
tramort: en Paulí i l’Eulàlia, obres de José Guzmán. A 
les 13 h es va donar pas a les sardanes amb la Cobla 
Cervianenca, al camp d’esbarjo, que va precedir la inau-
guració del centre cívic. Un vermut popular amb aperitiu 
va posar el punt final a la festa. Els assistents també van 
poder visitar durant la celebració una exposició d’arts 
plàstiques, artesania i treballs manuals oberta a tothom.

La missa solemne va encetar els actes organitzats per a la festa. 
Foto: Pilar Castillo

Els nens van engalanar l’arbre de Nadal a la plaça de l’Ajuntament. 
Foto: Miquel Pallés

Com a novetat, els gegants i grallers de Corçà van animar els carrers. Foto: Pilar Castillo
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informació municipal

Els gegants, capgrossos i grallers van fer cercavila fins arribar al camp 
d’esbarjo. Foto: Miquel Pallés

Ultramort va estrenar els seus capgrossos: en Paulí i l’Eulàlia. 
Foto: Martí Artalejo

Grans i petits van seguir la cercavila. Foto: Miquel Pallés

EL CENTRE CÍVIC

L’acte d’inauguració va tenir lloc cap a les 14 h del 
migdia. En l’acte, l’alcaldessa d’Ultramort, M. Gràcia 
Serrats, va assenyalar sentir-se molt satisfeta per la 
celebració i va recordar els inicis de les obres:

“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, llum, bancs, taules i una 
font, i també porteries de futbol, i es va passar a anome-
nar-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 activi-
tat aeronàutica (això és mèrit del Sr. Juli Portillo, pilot i 
organitzador de les enlairades, i 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.
 
Aquest local, projectat per l'arquitecte Josep Maria 
Fortià, acull avui una exposició col·lectiva, i també podeu 



Desembre 2015 • Número 18

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

6

informació municipal

veure aquest mural que hi ha a l’entrada, a tall de catifa, 
fet pels més petits amb l'ajuda de la professora Clara 
Gassiot.
 
El mural de ceràmica que envolta la paret nord de l'edi-
fici li atorga  vida i, alhora, representa l’origen del topò-
nim del nostre poble, LA MURTRA, i ha estat dissenyat 
per l'Oriol Texidor".
 

A l’entrada del centre cívic es va exposar, com si fos una catifa, un mural fet pels més petits amb l'ajuda de la professora Clara Gassiot. Foto: Pilar Castillo

Com a record es va lliurar una rajola de ceràmica amb 
una granota dissenyada per Martí Ferrer.

Per la seva banda, la directora de Serveis Territorials de 
Governació a Girona, M. Assumpció Rodríguez, va afegir 
que “és un goig inaugurar centres com aquest amb els 
temps tan difícils en els que ens trobem”, i va desta-
car que “l’alcaldessa ha lluitat molt per inaugurar-lo”. 

A les 13h la Cobla Cervianenca va amenitzar l’acte amb sardanes. Foto: Miquel Pallés
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informació municipal

El vicepresident tercer de la Diputació de Girona, Fermí 
Santamaria, va assenyalar que “els municipis mitjans i 
petits sabem les dificultats  que hi ha amb obres com 
aquesta, així que us felicito perquè té quelcom especial, 

Els capgrossos d’Ultramort es van unir a la ballada de sardanes, al costat de l’alcaldessa. Foto: Pilar Castillo

perquè serà un punt de trobada entre la gent del municipi 
i dels voltants”. Segons Santamaria, es tracta d’un edifici 
diàfan i bonic, molt necessari per a la convivència i que 
ajuda a tenir la qualitat de vida que el poble es mereix. 

Petits i grans van celebrar la festa de Santa Eulàlia al camp d'esbarjo. Foto: Pilar Castillo
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informació municipal

Naixement a dins d’un llibre, una de les peces que es va poder 
veure durant la jornada a l’exposició d’artesania i manualitats. 
Foto: Pilar Castillo Flors i rams elaborats amb paper. Foto: Glòria Oller

Racó dedicat a puntes de coixí. 
Foto: Glòria Oller

Alguns dels quadres que es van poder veure a la mostra. Foto: Glòria Oller

Manualitats diverses, com ara caixetes, tapissos i bosses van formar part 
de l’exposició. Foto: Glòria Oller

L’alcaldessa, durant els parlaments, amb Josep Oliveras, alcalde de Foixà. 
Foto: Pilar Castillo

Treball de patchwork i quadres elaborats amb diferents tècniques que es 
van poder veure a l’exposició. Foto: Cristina Gallego
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informació municipal

El cost de les obres de construcció del 
centre cívic ha estat finançat pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports de Madrid, 
gestionat per la diputada Montse Surroca, i 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC), de la Generalitat de Catalunya, i 
la Diputació de Girona. Aquestes obres es 
van iniciar l’any 2009 i s’han executat en 
quatre fases.

Moment en què s’inaugura oficialment el centre cívic, a 
càrrec de l’alcaldessa, Maria Gràcia Serrats, la directora 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya a Girona, Maria 
Assumpció Rodríguez, i el vicepresident de la Diputació, 
Fermí Santamaria. Foto: Martí Artalejo

El dissenyador plàstic Oriol Texidor va obsequiar el consistori amb una maqueta del mural instal·lat a la paret del centre cívic. Foto: Pilar Castillo

Imatge de l’exposició que va acollir el centre cívic. Foto: Cristina Gallego
Un vermut popular va posant punt i final a la celebració de Santa Eulàlia. 
Foto: Miquel Pallés
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informació municipal

L’any 2008 l’Ajuntament d’Ultramort ens va plante-
jar la necessitat d’emprendre les obres de construc-
ció d’un edifici de nova planta destinat a acollir les 
activitats pròpies socioculturals d’un petit municipi: 
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 acolli-
ria les funcions principals del centre cívic i un cos 
més baix que inclouria els serveis, un magatzem i un 
porxo d’accés.

Aleshores es va projectar, doncs, un mòdul de local 
polivalent en planta baixa que té una superfície cons-
truïda 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. Pos-
teriorment, 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 lleugers.

Estèticament s’ha volgut emfasitzar el caràcter d’edifici 
públic mitjançant l’ús de façanes transparents i coberta 
de formigó i planxa i, al mateix temps, buscar un cert 
caràcter rural amb la utilització del formigó, vist com a 
material de façana i paviment i dels elements de xapa 
metàl·lica, tan habituals en el llenguatge de les tipolo-
gies rurals. L’edifici és un espai diàfan i obert, on la llum 
va donar percepcions diferents al llarg del dia. L’espai 
interior s’obre visualment al paisatge de la plana per-
metent al mateix temps adaptar-se a les necessitats 
variables d’un petit nucli rural.

JOSEP MARIA FORTIÀ
Arquitecte

El centre cívic és un local polivalent de planta baixa i té una superfície de més de 360m2. Foto cedida per Oriol Texidor

L'Ajuntament d'Ultramort va obsequiar a les autoritats presents a 
la inauguració amb un rajol fet amb esmalt ceràmic, igual que els rajols 
que es van utilitzar per fer el mural i amb una rajola de ceràmica amb 
una granota pintada a tots els assistents.

D’esquerra a dreta: Núria Anglada, Pere Maluquer, Lluís Jofre, Maria Gràcia 
Serrats, Montse Surroca, Oriol Texidor i Josep Maria Fortià.
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informació municipal

EL MURAL DEL CENTRE CÍVIC

El centre cívic exposa en una de les parets laterals 
un mural de ceràmica elaborat per l’arquitecte plàs-
tic, i antic veí d’Ultramort, Oriol Texidor. Aquest mural 
vol donar a conèixer una possible explicació sobre el 
topònim del poble, és a dir, què significa “Ultramort”. 
Aquest significat s’ha extret a partir d’un estudi que va 
dur a terme recentment el Dr. Francisco Villar Liébana, 
catedràtic en Lingüística Indoeuropea de la Universi-
tat de Salamanca, en el qual el seu autor assenyala el 
següent:

(...) Murta es un nombre de origen prerromano que sig-
nificaba ‘estanque, lago, agua quieta o muerta’ y se 
encuentra dando nombre a ríos, lagunas, y otros fenó-
menos acuosos en varias partes de la Península Ibérica.

(...) El nombre de ‘Ultramort’ está compuesto de la pre-
posición latina ULTRA ‘más allá’ y el nombre o topónimo 
prerromano MURTA/MURTRA ‘agua estanca, poza, hoya, 
charca, etc.’ Probablemente el nombre está puesto desde 

el punto de vista de una de las tres ciudades de las que 
al parecer dependió hasta 1316 (Rupià, Parlavà, Foixà). 
Ultramort debió ser originariamente una pequeña 
dependencia de una de esas tres ciudades, que quedaba 
“al otro lado del estanque”, es decir: ULTRA-MURTA.

Segons l’estudi, de gran solidesa i corroborat per alguns 
veïns del poble, “Ultramort” vindria de l’expressió “ultra 
murta”, “a l’altre costat de les aigües estancades”. Es 
tracta, doncs, d’una hipòtesi força probable del signifi-
cat del nom del poble.

I llegint sobre aigües estancades l’Oriol va trobar una 
frase que li va interessar especialment:

“Les aigües estancades, assolellades i normalment poc 
profundes, constitueixen un ecosistema riquíssim on s´hi 
desenvolupen una gran quantitat de formes de vida.”

Així doncs, aquestes aigües estancades les podríem 
associar directament, no pas a la mort, sinó a la vida, a 
tota la vida que allí s’hi genera.

Algunes imatges del procés de disseny i elaboració del mural que es pot veure a la paret nord-est del centre cívic. Fotos: Oriol Texidor
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informació municipal

Bretolada a la plaça 
Antònia Adroher

Obres de millores a 
diferents carrers

Aquest any ens vam 
trobar la placa feta amb 
metacrilat on hi ha la foto 
de l'Antònia Adroher amb 
els seus alumnes del curs 
1934-35 destrossada. 

L'ajuntament lamenta a-
quest fet i fa una crida 
al civisme i al respecte 
vers el mobiliari públic i 
els elements històrics del 
poble.

L’Ajuntament d’Ultramort posa en marxa un pla de 
millora de pavimentació i serveis a diferents trams de 
carrers del poble. Es tracta de reformes en el sistema 
de clavegueram, millora de la connexió de les aigües 
plujanes i renovació de trams del paviment al carrer 
Major, del Racó, Pujada d’en Padré, Figueres i Unió. 
L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar els serveis, 
reparar el paviment i cobrir unes mancances en el sis-
tema de clavegueram. 

Elements del mural 

Formalment, el mural representa, senzillament, una 
bassa, on hi emergeix el nom ‘ULTRA/MURTA’ a la 
façana est i, de manera mig amagada, la seva defini-
ció ‘més enllà de l’aigua estancada’ a la façana nord.

A un extrem del mural es pot llegir: “Murta/Murtra: 
nom d’origen preromà que significava estany, llac, 
bassa, aigua quieta o estancada”. 

Destaca per sobre els rajols artesanals una gran taca 
abstracta de color verdós que habitualment trobem 
en les aigües estancades i quietes d’estancs, llacs i 
basses. I al mig, s’insinua la forma d’una gran gra-
nota negra de ferro, en representació de la gran 
varietat de fauna salvatge que habita en aquests 
tipus d’espais naturals. Igual que amb la fauna, la 
flora típica de les aigües estancades també hi té 
la seva representació per mitjà d’unes pinzellades 
fosques que simulen joncs, canyes i altres plantes 
aquàtiques.

Elaboració del mural

Pel que fa als materials, donat que s’està parlant del ter-
ritori i que ens trobem en un indret que històricament 
ha viscut de la terra, l’Oriol va considerar oportú fer ús 
d’un material tradicional, autòcton i elaborat de manera 
artesanal, sorgit literalment de la mateixa ‘terra’, és a dir, 
la ceràmica. I per això va comptar amb la col·laboració de 
l’Escola de Ceràmica de la Bisbal per desenvolupar tota la 
part tècnica sota l’assessorament de la seva directora, i 
també d’altres ceramistes de la zona.

El mural mesura 3 x 13 metres, està format per 850 
maons rústics pintats amb esmalt ceràmic, i s’ha ela-
borat a les instal·lacions de l’Escola de Ceràmica de la 
Bisbal, on l’autor s’hi va instal·lar durant diverses set-
manes, acompanyat del seu equip d’ajudants, dins el 
programa d’Artistes en Residència que ofereix l’escola.

Un cop esmaltats i numerats tots i cadascun dels maons, 
el mural es va dur a coure i posteriorment va ser instal-
lat cobrint la cantonada nord-est de l’edifici.
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Patge reial
(28 de desembre de 2014)

A les 18 h, els nens i les nenes del poble van rebre el 
patge reial acompanyats de les seves cartes adreçades a 
Ses Majestats els Reis d’Orient i dels fanalets que havien 
dissenyat i creat en el taller de fanals celebrat durant 
el matí.

activitats

CAN MATÓ
Casa Rural

www.toprural.com      Tel. 692 907 259
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activitats

5è aniversari de la 
Cooperativa Integral Catalana 

El conte de la fada i berenar per a la mainada.

Taller d’hamburgueses veganes.

Taller de cuina per a nens i nenes. Taller sobre assemblearisme.

Els dies 15, 16 i 17 de maig, Ultramort va ser el poble 
escollit per la cooperativa per celebrar el seu cinquè ani-
versari, ja que el poble acull un dels seus projectes, el 
Projecte Terra. En aquest marc, la caravana ecològica-
pedagògica itinerant, l’Art du Soleil, es va instal·lar al 
poble i va oferir diverses activitats al llarg de diver-
sos dies adreçades a adults i a nens: berenars, tallers, 
xerrades, i contes, entre altres. Es tracta d’un vehicle 
itinerant, un camió desmuntable, que ofereix eines i 
activitats ecològiques i de respecte vers el medi ambi-
ent, i coneixements enfocats a la tolerància, l’actitud 

positiva i l’aprofitament dels elements que ens ofereix 
la natura. Les temàtiques d’aquestes activitats van ser 
molt diverses, entre les quals trobem els tallers de fer 

pastissos sense sucre amb cuina solar, d’hamburgueses 
veganes, d’alliberament del petroli, sobre el cicle mens-
trual, de kineasologia, d’auricolopuntura, d’iniciació al 
ioga...
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Revetlla de Sant Joan 
(23 de juny)

La foguera de Sant Joan va ser la protagonista d’aquesta 
celebració, al camp d’esbarjo municipal, que va comptar 
amb coca i begudes per a tots els assistents.

Constitució del nou Ajuntament 
(13 de juny)

El 13 de juny es va constituir el nou Consistori del 
poble d’Ultramort. En aquest acte es va acomiadar el 
regidor Miquel Pallés i es va donar la benvinguda al 
nou regidor, Sergi Oller.

D’esquerra a dreta: Pompeio Oliver Robau, l’alcaldessa M. Gràcia Serrats 
Paretas, Sergi Oller Piferrer, Lydia Farreras Galí i Núria Davesa Vicens. L'alcaldessa va lliurar una placa de reconeixement a Miquel Pallés.

activitats
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Festa major d'estiu
(4 i 5 de juliol)

Ultramort es va engalanar amb la seva festa major d’es-
tiu, celebrada els dies 4 i 5 de juliol. El sopar popular 
va donar el tret de sortida a la festa, seguit de música 
i ball a càrrec d’Ignasi Pons i Dj Gol. L’endemà, la festa 
va continuar amb la VIII Concentració de motos clàs-
siques (anteriors a l’any 1970), esmorzar motociclista, 
missa solemne al migdia i, com a punt final, una tarda 
dedicada als més menuts amb berenar, jocs, inflables i 
festa de l’escuma.

activitats
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Sortida per descobrir 
el Daró i el Ter 
(6 i 7 de desembre)

En el marc del Dia Mundial dels Ocells, el 
Consorci del Ter va organitzar una sortida 
per conèixer millor el món de l’anellament 
científic dels ocells. Un total de vint-i-
tres persones van participar-hi, provinents 
d’Ultramort i d’altres pobles de la zona del 
Baix Ter, com ara Foixà, Gualta i Fontani-
lles. L’activitat va estar dirigida per l’Alba 
Casals, ornitòloga de l’associació El Blauet, 
i per en Ponç Feliu, del Consorci del Ter.

A les 9 h, els assistents es van trobar al 
pont vell de Gualta. Els monitors van oferir 
una petita introducció sobre l’anellament 
dels ocells i tothom va poder observar les 
xarxes on es capturaven els ocells que, 
un cop estudiats, tot seguit eren allibe-
rats. També van observar els boscos de 
ribera, tant les espècies autòctones (salzes, 
pollancres, freixes, etc.) com les invasores 
(canya, robínia, negundo, etc.). En aquest 
sentit, en Ponç Feliu els va explicar els 
efectes nocius que provoquen aquestes 
espècies als boscos del Ter. A banda de 
conèixer millor l’anellament de les aus, els 
assistents també van poder escoltar els 
cants de diverses espècies com ara el xori-
guer, el blauet, la cigonya blanca, el bernat 
pescaire...

activitats
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entrevista

La meva família ens ha animat sempre a viatjar, 
conèixer món, altres cultures i llengües

Òscar Portillo Feliu
El món dels globus ha estat la seva afició des de sempre, ja que li ve de família: 
és fill de Juli Portillo i nebot de Tomàs Feliu. Òscar Portillo (Barcelona, 1978) ha 
estat els darrers vint anys viatjant per Àsia i Amèrica, però des de fa un any s’ha 
establert a Alacant per motius laborals. És un ritme de vida d’anades i vingudes 
que sempre ha intentat compaginar amb el que més li agrada: volar amb globus, 
motiu pel qual ha visitat Ultramort en alguna ocasió per gaudir del seu paisatge i 
de l’hospitalitat de la seva gent.

En aquesta imatge, l’Òscar Portillo, acompanyat pel seu avi, primera generació de pilots d’Espanya; la 
seva mare com a segona generació; i la seva filla, l’Abril.

Què heu estudiat?
Vaig estudiar Comerç Exterior, espe-
cialitzat en màrqueting i manage-
ment internacional, a Nova York, i 
també em vaig especialitzar amb un 
màster sobre seguretat ambiental, a 
Costa Rica. 

Així, des de ben jove heu estat 
viatjant...
Doncs sí, des de l’any 1996 i fins 
fa un any, més o menys, he estat 
viatjant molt, podríem dir que he 
passat els darrers vint anys fora 
de casa. Bàsicament he viatjat per 
motius d’estudis, i després vaig fer 
un viatge de sis mesos al sud-est 
asiàtic de motxilero, i també vaig 
viure un temps a Taiwan, a la Xina. 
Després d’això, em vaig establir a 
Costa Rica, amb la que avui en dia 
és la meva dona, per continuar els 
estudis. He visitat diverses ciutats 
d’Àsia i d’Amèrica.

a faltar la família i els amics. Però te n’adones amb el 
temps que estàs fent una vida simultània. Em va costar 
molt al principi i també al final, des que vaig tenir la 
meva filla, perquè te n’adones que has de posar arrels 
en algun lloc. De fet, una de les raons per les quals hem 
tornat és per ella, ara té quatre anys i pot estar també 
amb els seus avis. Si no, el ritme de vida l’adaptes a on 
ets, i no és fàcil, perquè hi ha llocs on et trobes més 
a gust que en d’altres. Però la meva família sempre ha 
estat molt viatgera, tinc un germà a Singapur i una 
germana a Malàisia, i la meva mare va viure a l’Índia 
molts anys. Així que, d’alguna manera, sempre ens han 
animat a veure món. Ara ens hem establert a Alacant, 

D’entre tots aquests països en què heu estat, n’hi ha 
algun que us agradi especialment?
N’hi ha molts, però podria destacar Japó, on ajudava en 
l’organització dels campionats de globus més impor-
tants del continent, i on intentava anar-hi cada any. És 
un lloc màgic i amb una cultura tan diferent que un 
aprèn alguna cosa nova sempre que hi va.

Us ha estat difícil compaginar la vida familiar amb 
aquest ritme de vida?
Quan un surt de casa, els dos primers anys són durs, 
però a partir d’aquí ja et fas a la idea que ets fora. Lla-
vors casa teva és on siguis, tot i que lògicament trobes 
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entrevista

Era una meravella volar per 
Ultramort perquè les vistes eren 

increïbles, especialment amb 
un dia assolellat: el mar, 
els camps, el Montgrí...

L’Òscar, amb la seva dona, la Verònica.

tot i que sempre queda la inquietud de voler marxar i de 
veure món, però ara és un moment màgic, de centrar-se, 
perquè hem apostat per un projecte familiar que fun-
ciona des de fa trenta-cinc anys. Marxaries, però t’ho 
acabes replantejant per motius laborals i familiars. 

Òscar Portillo ha participat diverses vegades en el campionat més gran 
d’Àsia, que se celebra al Japó cada any a principis de novembre.

Vol amb globus per la Xina.
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entrevista

A què us dediqueu en l’actualitat?
Ara estic a l’empresa familiar de la meva dona, que 
és una empresa líder en el sector del calçat, proveint 
maquinària i servei tècnic. Té la seu a Elda (Alacant), 
on ens hi hem establert des de fa un any.

Una de les vostres aficions és el món dels globus, 
com vàreu començar?
El meu primer contacte amb els aires va ser quan 
estava dins del ventre de la meva mare. Ella volava 
amb ala delta i un dia va tenir un accident i va ser 
quan es va assabentar que estava embarassada. 
Però el contacte amb l’aerostació l’he tingut des de 
sempre. Sóc la tercera generació de la meva família. 
La primera generació va començar amb el meu avi, 
la segona generació amb el meu tiet Tomàs Feliu i la 
meva mare, i ara jo. El meu avi va ser dels primers de 
portar un globus a Espanya. Llavors, des d’una edat 
molt petita, que ni recordo, ja volava a la cistella amb 
la família. De fet, he fet més vols abans de treure’m la 
llicència que després, perquè en el moment de treure-
me-la va coincidir amb l’etapa en què vaig marxar a 
l’estranger i tenia poques ocasions de volar.

Recordeu algun vol en especial?
Recordo un dia quan era petit i volava amb el meu 
tiet Tomàs i em va dir: “Au, agafa el globus i aterra’l”. 
Jo tenia uns set anys i no arribava ni als cremadors. I 
a base d’errades i intents acabes aprenent a aterrar. 
Recordo un altre en què volant per Astúries, on els 
prats són molt petits, de cop vam veure un grup de 
gent fent festa en un jardí i ens van convidar a dinar. 
Amb els vents a favor, vam poder baixar al jardí de la 

La fórmula màgica de 
les enlairades a Ultramort 

estava en l’hospitalitat 
i el bon tracte de la seva gent

Trobada a Ultramort l’any 2006. 

Novembre de 1996, sortida des del camp d'esbarjo, el globus que pilotava 
l'Òscar és el Bang bang.

casa, i el meu tiet i el meu pare em van deixar encar-
regat del globus, i jo ni arribava als cremadors i havia 
d’agafar una caixa per enfilar-m’hi. Són records que 
et queden com a anècdotes divertides.

—fa salut—

El Centre gira al voltant de la salut.
Té com a fonament l’Osteopatia i

reuneix a experts en
camps complementaris com:

la fisioteràpia, la nutrició i el reiki.

PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ, S/N
17133, ULTRAMORT

606 084 922
WWW.ELCENTRE.NET

ANNA@ELCENTRE.NET
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Vistes del poble des de dalt del globus.

Novembre de 1996, grup de nens amb l'Òscar al darrera, amb gorra.

Heu estat dels participants més joves a les enlaira-
des celebrades a Ultramort...
El primer cop que hi vaig participar va ser l’any 1996 
i no tenia ni divuit anys. Realment, m’hauria agradat 
poder participar en totes les enlairades que s’hi van 
celebrar, però crec que només vaig poder-hi anar els 
primers dos anys, 1996 i 1997, perquè després vaig 
marxar fora. Recordo que abans s’enlairava des del 
riu a Girona, però amb les restriccions de l’aeroport 
i la ciutat, el punt d’enlairament es va traslladar 
fins al poble. Era una meravella volar per Ultramort 
perquè les vistes eren increïbles, especialment amb 
un dia assolellat: el mar, els camps, el Montgrí... Els 
vents són molt favorables i és un lloc molt apte per 
volar. També vaig venir-hi a volar l’any 2006, un dia 

entre setmana, un enlairament pun-
tual, però no tenia l’essència de la 
trobada, una gran festa que es feia 
en cap de setmana i que es compar-
tia amb la gent del poble. No era el 
mateix caire que al principi.

Com era aquest caire que comen-
teu?
Era una gran festa marcada per la gent, 
el bon tracte que hi havia, com ens 
organitzàvem, els dinars que es feien 
al poble, tothom muntant taules... Són 
molt bons records que sempre queden. 
M’agradaria agrair a l’Ajuntament tot el 
suport que ens ha ofert sempre, i també 
a tota la gent del poble. Fins fa poc 
he assistit a alguns campionats aquí a 
Espanya i molta gent em pregunta quan 

repetirem les enlairades d’Ultramort perquè eren fantàs-
tiques. Tant de bo es pogués tornar a fer amb la mateixa 
força que va tenir. Té molt mèrit si tenim en compte la 
grandària de l’esdeveniment per a un poble tan petit, el 
seu gran potencial demostra el que pot fer la gent unida i 
avinguda. Crec que la fórmula màgica de les enlairades a 
Ultramort estava en l’hospitalitat i l’acolliment de la seva 
gent, d’oferir allotjament i menjar, i tenir un cap de set-
mana de vols amb globus a canvi. 

Continueu volant actualment?
Quan vivia fora tenia el repte de tenir un globus quan 
tornés a Espanya. I ha estat el primer que he fet. Tinc un 
globus i estic buscant un espònsor, aquest any he parti-
cipat en el campionat d’Espanya i en el de Catalunya. Al 
novembre també vaig quedar subcampió d’Espanya en la 
XVIII Copa del Rey, celebrada a Aranjuez. Hi van participar 
una vintena de globus i els vols van ser magnífics, per 
sobre els jardins i els palaus reials, i es va poder volar cada 
dia. A més, un dia per la nit, tots els globus van oferir un 
espectacle nocturn amb música i llums davant del Palau 
d’Aranjuez. Aquesta afició segueix, i seguirà, potser no 
dedicant-li tot el temps que m’agradaria, però la meva 
idea és mantenir-ho com una afició.

Teniu altres aficions?
Viatjar, ens agrada molt cuinar, i aprendre sobre sosteni-
bilitat, com poder ser més sostenibles i millorar la nostra 
empremta ecològica. És un tema que m’interessa molt per 
poder fer i viure en un món millor. 

CRISTINA GALLEGO
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nouvinguts

La família Castro Cassidy
En Juan Castro (Mallorca, 1975) i la Jillian Cassidy (Irlanda, 1976) van arribar 
des de Madrid fa tres anys i mig amb les seves dues filles, la Miah i l’Abby, amb 
la idea de quedar-se al poble només durant un any. Volien una casa amb jardí en 
un poble més proper a l’escola de les seves filles, però la casualitat els va portar 
fins a Ultramort. Després d’aquest temps, el poble i la seva gent els ha captivat 
i de moment no pensen a marxar.

On heu viscut abans d’arribar a 
Ultramort?
Vaig marxar de casa a divuit anys. 
La decisió la vaig prendre per una 
combinació de factors, quan des 
d’Irlanda em vaig apuntar a un 
curs sobre hostaleria que es feia 
a Bèlgica. Vaig estar-m’hi allà 
poc més d’un any i vaig tornar a 
Irlanda. Al cap d’uns mesos, l’any 
1996, vaig apuntar-me a una prova 
pilot que va fer el govern irlan-
dès per fomentar l’aprenentatge 
d’idiomes, i vaig marxar a Madrid. 
L’any següent vaig estar vivint a 
Bristol (Anglaterra) i l’any 1998 
vaig tornar a Madrid. Per la seva 
banda, en Juan, tot i que és nascut 
a Mallorca, va créixer a Barcelona. 
Després d’estudiar Infermeria, va 
decidir marxar sol, a viure a l’Índia. 
Ell sempre diu que va ser una època 

puntuals. Venir a viure a un poble va 
estar motivat per aquest motiu, pel 
fet de no tenir un horari d’oficina 
i poder treballar des de casa en un 
poble petit. També perquè la nostra 
prioritat era que les nostres filles 
visquessin en un ambient tranquil.

Quantes filles teniu? S’han adap-
tat bé al poble?
Tenim tres filles en comú, però en 
Juan té una altra filla, l’Olívia, d’una 
parella anterior. Però de les tres 
filles, només dues viuen amb nos-
altres, perquè la nostra filla gran, 
Uma, va morir. Totes dues s’han 
adaptat molt bé, els agrada el poble. 
Van néixer a Madrid, però la gran, 
Miah, tenia tres anys i mig quan 
vam deixar la capital i encara se’n 
recorda, li agrada molt el rebombori 
de la ciutat, els autobusos, el metro, 

En Juan i la Jillian, poc després de conèixer-se, 
l’any 2006.

meravellosa, hi ha estat tres vegades. Després va tornar 
a Madrid.

És allà, a Madrid, on us vàreu conèixer?
Tots dos vivíem a Madrid, però ens vam conèixer l’any 
2005 treballant en el festival de Benicàssim. Allà vam 
començar una amistat, però la relació va sorgir un cop 
ja havíem tornat a Madrid uns mesos després.

A què us dediqueu?
En l’època que ens vam conèixer, la Jillian treballava en 
la producció, tot i que realment era maquilladora, i ara fa 
diverses coses més, com traductora i professora d’anglès. 
Jo em dedico a la producció de festivals i esdeveniments 
varis, des d’aquí m’ho puc compaginar bé perquè treba-
llo des de casa, tot i que sovint he de viatjar per motius 
de feina i passo algunes setmanes fora, però són viatges 

el trànsit, els aparadors... La petita, Abby, només tenia 
un any i mig i no se’n recorda. 

I un dia decidiu marxar de Madrid i viure en un poble 
petit...
Sí, teníem clar que havia de ser a prop del mar. La 
germana de Juan viu a Girona i vam aprofitar quan la 
visitàvem per conèixer la zona i comprovar si realment 
m’atreia la idea de venir cap aquí. Així que primer de tot 
vam escollir escola per a les nostres filles, a Sant Sadurní 
de l’Heura, i després vam buscar una casa pels voltants. 
Aquesta casa d’Ultramort sortia per Internet, però no 
ens acabava d’agradar, perquè queda lluny de l’escola. 
Al final la vam acabar llogant. La idea era quedar-nos 
un any, i un cop complís el contracte, marxar cap a Sant 
Sadurní, però ara ens hem tret la idea del cap, no volem 
marxar.
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En Juan i la Jillian buscaven un 
poble tranquil, a prop del mar 
i de l’escola de les seves filles

Què us ha fet canviar d’idea?
Molts factors, entre ells que tenim el mar a deu minuts. 
No volem anar cap a les Gavarres, sinó quedar-nos on 
som. Ultramort és un poble tranquil, hi vivim molt bé i 
està molt ben ubicat, a prop de Girona, el mar i la mun-
tanya, no està massificat pel turisme... També hem fet 
bons amics, gent de la nostra edat amb fills, els veïns... 
Ara quan pensem a mudar-nos ens fa mandra. La casa 
és molt maca i estem molt a gust. L’ambient que s’ha 
generat en el poble en els darrers dos o tres anys està 
molt bé. Ens agradaria que sortís una altra casa al poble 
però amb jardí, seria ideal per a nosaltres. Aquí també 
trobem la tranquil·litat que necessitem per dedicar-nos 
a la nostra associació, que dóna suport a pares i mares 
que han perdut un fill, que han de superar una mort.

ara només néixer ja es pot inscriure en el llibre de famí-
lia. Però per als bebès que moren en l’intraúter no hi ha 
cap tipus de reconeixement social, fet que no passa en 
altres països. També ens vam trobar que pel que fa als 
professionals sanitaris no reben cap tipus de formació 
al respecte, no saben com tractar aquest tipus de situa-
cions i molts acaben procedint com trenta anys enrere. 
Però els temps canvien i s’han d’oferir totes les opcions 
com un part normal i que els pares puguin anar accedint 
al que ells desitgin. 

Quins projectes realitzeu des de l’associació Umama-
nita?
Des de fa un parell d’anys oferim formació a professi-
onals sanitaris dels hospitals i també fem xerrades. Fa 
poc vam estar a l’Hospital de Palamós, on tenen un pro-
tocol d’actuació molt bo per a aquestes situacions, es 
basa molt en el protocol de l’hospital Santa Caterina de 
Salt. Va ser genial parlar amb ells perquè veus que estan 
treballant per millorar molt  l’atenció. Tenim un parell 
de grups de suport, un a Madrid i l’altre a Saragossa. I 
el pròxim 20 de febrer inaugurem una exposició foto-
gràfica i xerrades sobre el tema en el centre cívic Santa 
Eugènia de Salt.

Han canviat molt les coses des de 2008?
La veritat és que sí. Hi ha hagut un canvi molt gran. 
Molta part del meu temps el dedico a l’associació, i em 
sento feliç quan veig que funciona. Tenim pàgina web 
(umamanita.es), i estem a Facebook i Twitter. Cada cop 
més, a les famílies que contacten amb nosaltres ja els 
han donat prèviament les nostres dades des de l’hospi-
tal. L’any 2009 vam publicar la primera guia en espanyol 
adreçada a professionals, que ara s’ha de revisar, i es 
pot descarregar gratuïtament des del web. Molts centres 
han basat el protocol d’actuació en la nostra guia. Hem 
aconseguit moltes coses en poc temps i estem contents.

En Juan, la Jillian i l’Olivia a la Casa de Campo (Madrid) el 2006.

La parella, amb l’Olivia i la Miah, visitant Lustgarten (Berlín, 2011).

Ens podeu parlar una mica més sobre aquesta asso-
ciació?
Umamanita és una associació sense ànim de lucre que 
dóna suport a mares i pares que han perdut un bebè, 
ofereix un suport a la mort perinatal i neonatal. El vam 
crear l’any 2008, quan vivíem un dol molt profund, amb 
l’objectiu de cobrir unes necessitats que vam viure com 
a pares, com ara suport emocional, psicològic, social, 
adreçat a famílies en les quals hi ha una pèrdua ges-
tacional o neonatal. Ens vam adonar que hi havia una 
gran mancança d’informació en llengua castellana i que 
el registre civil s’havia de modernitzar en tant que en 
aquella època, l’any 2007, un bebè que no hagués viscut 
24 hores fora de l’úter matern no es podia inscriure en 
el Registre Civil. Això fa dos o tres anys que va canviar i 
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nouvinguts

Entre la feina, la vida familiar, l’associació i altres 
aficions... teniu temps de viatjar i visitar els vostres 
pobles natals?
Visitem a la família de Juan a Barcelona de tant en tant, 
i la seva germana viu a Celrà i la podem veure sovint. 
També viatgem a Irlanda cada any per visitar els meus 
pares, tot i que els meus tres germans viuen fora. Hi 
anem a l’estiu dues o tres setmanes.
 
Abans heu comentat el que més us agrada del poble, 
per contra, trobeu algun desavantatge?
L’electricitat. Quan plou durant dos dies seguits tenim 
problemes amb la llum. Sempre marxa i no ho acabem 
d’entendre. Per la resta tot bé. Aviat inauguraran el 
centre cívic i pot ser un bon punt de trobada per a pares 
i nens, caldrà esperar a veure quin caire se li dóna. I pel 
que fa a nivell de zona, trobem a faltar una bona oferta 
cultural. No som fanàtics, però es podria millorar. Però 
en general sempre ens hem adaptat al que hi ha hagut, 
per exemple, quan hi havia la botiga aquí al poble hi 
anàvem a comprar, però des del primer dia ja ens vam 
conscienciar que hauríem d’agafar el cotxe. Venint de 
Madrid agafar el cotxe deu minuts és un luxe, no ens 
molesta gens. Però també ens agradaria poder disposar 
d’un carril bici fins a Verges, perquè és a prop i no caldria 

L’any 2008 van fundar 
l’associació sense ànim de lucre 
Umamanita, que dóna suport a 

mares i pares que han de superar 
una mort perinatal i neonatal

La família a Colmenar del Arroyo, fa quatre anys.

En una visita al Centre Cultural la Mercè de Girona.

La Miah i l’Abby a la platja de Tramore en una visita recent a Irlanda.

agafar vehicle, però amb el riu pel mig entenem que és 
poc segur i complicat.

Jillian, us ha estat un problema venir a viure a Ultra-
mort sense parlar català?
Fins a venir aquí mai no havia tingut cap contacte amb 
la llengua catalana. Al principi estava una mica a l’ex-
pectativa. En arribar al poble, jo els parlava en castellà 
i em responien en català. Jo no ho entenia, em xocava 
una mica. Fins que un dia vaig entendre que, simple-
ment, la gent donava per fet que jo comprenia el que 
em deia. En general, molt bé, perquè cada cop l’entenc 
més. Vaig arribar a Madrid sense parlar castellà i el vaig 
aprendre, així que de mica en mica espero parlar-lo 
aviat. Quan vaig a la carnisseria, per exemple, miro de 
dir les coses en català, però ho faig encara amb la boca 
petita. La sort és que la gent és comprensiva i fa l’esforç 
de parlar-me en castellà quan veuen que no els entenc. 
Les nenes també em donen un cop de mà quan porten 
algun llibre de la biblioteca i el fullejo. Sé que arribarà 
un dia en què parlaré català, cada cop està més a prop.

més informació a:
www.umamanita.es

CRISTINA GALLEGO
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La casa de Can Paulí
L’any 1889, Paulí Perich Condom, fill de Jaime Perich Ceballs i d’Anna Condom 
Jofre, sol·licità a l’Ajuntament de Foixà la llicència de construcció de la Casa de 
Can Paulí d’Ultramort. 

En Francisco Falgàs, amb les joguines que li feia en Ramon Motas.

Aquest article és un fragment del treball de recerca realitzat per en Marc Font Falgàs, que té com a eix 
central la casa de Can Paulí, d’Ultramort. Aquesta anàlisi, des del punt de vista jurídic i de com la casa 
ha anat passant d’hereu a hereu fins al dia d’avui, li ha permès aprofundir una mica més en les seves 
arrels, més concretament, en la branca materna. I, paral·lelament, també li ha ofert l’oportunitat de 
conèixer millor la història de la casa dels seus avis, on ell solia jugar-hi des que era petit.

És remarcable el fet que Paulí va haver de sol·licitar la 
llicència a l’Ajuntament de Foixà, ja que Ultramort encara 
no era un municipi independent. Necessità un segon 
permís, que li havia de concedir “el cuerpo nacional de 
ingenieros de caminos, canales y puertos”, al qual sol-
licità poder construir una casa a la zona “de servidumbre” 
de la carretera de Figueres a Corçà.

Paulí Perich acceptà les normes i procedí a la construcció 
de la casa. A partir d’aquell moment es conegué la casa 
com a Can Paulí. 

Va contraure matrimoni amb Anna Serrats i van tenir 
quatre fills, la Paula, els bessons Francesc i Pere, coneguts 
com en Xicu i en Peret, i en Josep (a aquest últim li van 
sobreviure els seus pares i germans).

Paulí Perich Condom va morir el 3 de febrer de 1934 a 
l’edat de 68 anys. En el document número 419 i redactat 
pel notari Fulgenci Matas Clarà el dia 3 d’agost de 1934 
fa hereu universal al seu fill Francisco Perich i Serrats, 
el seu fill gran. A la seva dona Anna Serrats, de 72 anys, 

la fa usufructuària vitalícia i de lliure disposició dels 
béns. Al germà bessó de l’hereu, en Pere Perich Serrats, 
li atorgaren la legítima, que corresponia a un total de 
10.000 pessetes. No obstant això, el causant disposava 
de l’hereu: “(...) la obligación de mantener al legitimario 
Don Pedro, en su casa y compañia y a su igual, en salud y 
enfermedad, con tal que el mismo legitimario no cobrase 
sus derechos legitimarios ni los intereses que devenguen, 
se mantuviese soltero y trabajase, según su aptitud, en 
beneficio del mismo donatario.”

Pel que fa a la seva filla, Paula Perich Serrats, va renunciar 
als drets legitimaris del seu pare Paulí Perich Condom per 
haver rebut del mateix, amb anterioritat a l’acte, diversos 
béns mobles, no especificats, i la quantitat en efectiu de 
1.500 pessetes. 

Francesc Perich, nou propietari de la casa, contrau matri-
moni amb Carme Camós Rohensa. Cal remarcar que del 
matrimoni entre l’hereu i la Carme Camós no hi hagué 
descendència, el que va comportar la fi del cognom Perich 
a casa nostra, atès que l’altre germà es va mantenir solter.
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La Nita i en Carles amb els seus dos fills, en Francisco i la Carme 
(a la dreta de la imatge, en Jordi Oliver).

Convidats del casament de Carles Falgàs i Anna Carbó, sortint de Can 
Paulí. La Caterineta amb la seva filla Isabel, al darrere l’Antònio amb el seu 
fill gran Pere i la seva neboda, Dolors. També en Joan Camós, germà de 
la Carmeta i la seva dona, la Margarita. I al darrere, en Joan Carbó i la 
seva dona, Carme.

Francesc Perich Serrat va atorgar testament el 29 de 
setembre de 1939. En aquest testament fa hereva univer-
sal a la seva esposa Carme Camós i Rohense. Com que a 
Can Paulí hi havia sempre molta feina, els nebots, fills de 
la Paula Perich i de Pere Carbó, van venir a treballar a la 
casa, primer en Joan i la Llucieta, més tard la Caterineta 
i la Nita, la meva àvia. Tots ells van viure a Can Paulí fins 
que es van casar.

Quan la meva àvia i el meu avi es van casar, van que-
dar-se a viure a Can Paulí i la Carmeta va fer donació de 
la casa a la meva àvia i l’àvia a la meva mare. 

Com podem apreciar, Paulí Perich seguí el dret de suc-
cessions català. Aquest codi dictava que només un fill de 
cada generació era designat a quedar-se el patrimoni. És 
el que és conegut com a hereu (si és home) o la pubilla (si 
és dona). Els homes tenien una gran preferència sobre les 
dones i, entre els homes, el patrimoni se’l quedava el més 
gran. El fill gran portava la seva parella a casa per viure-hi 
i formava una família que també acabava designant el fill 
gran com a hereu de tot el patrimoni familiar. 

A Catalunya, una herència amb testament és sempre més 
senzilla i menys costosa que una herència sense testa-
ment. La legítima, d'acord amb el Codi de Successions 
de Catalunya, és el valor que, de la massa hereditària 
neta que constitueix l'herència, tenen dret a rebre, amb 
caràcter general, els fills i, si no n’hi hagués, els pares. Cal 
destacar que es tracta d'un valor i no d'una part de l'he-
rència. En aquest sentit, serà l'hereu qui tindrà la facultat 
de decidir si paga la legítima als legitimaris amb béns de 
l'herència o diners.

MARC FONT FALGÀS

Ultramort
Tel. 972 179 188
Fax 972 488 210

La botiga 

pel te
u jardi

Flors
Gespa natural

Estris pel jardí
Planter per l'hort

Adobs, llavors, 
fitosanitaris,...
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NÚM.
79

80

81

82

83

84

85

86

87

DATA
18/10/1948

15/11/1948

06/12/1948

08/01/1949

25/02/1949

16/05/1949

30/07/1949

11/11/1949

19/02/1950

NOM
Dolors Carbó Calmó

Joan Oller Oliver

Joaquim Blanch Ribas

Joan Izquierdo Oliver

Ma Teresa Madrenas Bahí

Josep Pallés Gispert

Pau Colomer Ferrer

Montserrat Teixidor Saurí

Josep Ma. Izquierdo Oliver

PARES 
Joan Carbó (Vulpellach)
Teresa Calmó
Ciriaco Oller (Jafre)
Francisca Oliver
Joan Blanch
Engràcia Ribas (Serra Daró)
Francisco Izquierdo (Baza)
Concepció Oliver
Angel Madrenas (Madremanya)
Teresa Bahí
Joaquim Pallés
Ampar Gispert (Monells)
Joan Colomer
Lluïsa Ferrer (Jafre)
Pere Teixidor
Josefa Saurí (Sant Iscle)
Francisco Izquierdo (Baza)
Concepció Oliver

AVIS PATERNS
Carles Carbó
Dolors Pujol (Vulpellach)
Joan Oller (Jafre)
Joaquima Poch (Jafre)
Josep Blanch
Dolors Blanch
Francisco Izquierdo
Matilde Heras
Gabriel Madrenas
Engracia Bahí
Josep Pallés
Pietat Camó (Rupià)
Josep Colomer
Margarita Castelló (Marsà)
Joan Teixidor
Assumpció Garriga
Francisco Izquierdo
Matilde Heras

AVIS MATERNS
Isidre Calmó (Albons)
Maria Bahí
Joan Oliver
Lluïsa Simon
Sadurní Ribas (Serra Daró)
Joana Miró
Francisco Oliver
Consuelo Dalmau (la Pera)
Pere Bahí (Casavells)
Maria Vilardell

Martí Ferrer (Jafre)
Maria Serra (Jafre)
Joan Saurí
Carme Coll
Francisco Oliver
Consuelo Dalmau (Púbol)
Mateu Padrer

Naixements 1948-1971

Llibre tercer

L’any passat repassàvem els dos primers llibres de naixements d’Ultramort. Aquest 
any estudiem els nats i nades inscrits en el llibre tercer i els vint primers del llibre 
quart, és a dir, els naixements que tingueren lloc a la població en el període de 
temps que va de l’octubre de 1948 fins a finals de 1971. Són en total seixanta-
quatre naixements.

Aquí ens trobem amb un problema, ja que el llibre 
segon no acaba a finals d’any, ho fa en el mes d’octubre 
de 1948 i per això els tres naixements que tingueren 
lloc en els últims mesos d’aquest any estan anotats 
en el llibre tercer. Així, dels nats d’aquest any, quatre 
estan anotats en el llibre segon, i tres en el llibre tercer. 
En fer la gràfica de l’any els ajuntaré tots a fi de tenir 
el nombre exacte de nats d’aquest any, ja que el que 
figura en el treball anterior no és complet.

Abans d’entrar en matèria, he de demanar perdó per un 
error d’anotació. En el número 78 del treball de l’any 
passat, on diu: Josep Paretas Ros, ha de dir Joaquima 
Paretas Ros. En Josep figura en el llibre corresponent 
en el número 69. Disculpeu.

Llibre 3r. La primer anotació és del 18 d’octubre de 
1948. En el llibre anterior, tal com ja he indicat, hi 
trobem quatre inscripcions d’aquest any. No cal dir que 
totes les partides estan inscrites en castellà. La forma 
de redacció de les partides és igual que la dels llibres 
anteriors. L’any 1955 no hi figura cap partida de nai-
xement perquè no va venir al món cap nen ni cap nena 
en el nostre municipi.

Llibre 4t. La diligència d’obertura d’aquest llibre és del 
dia 1 de juliol de 1963. Aquest llibre canvia totalment 
el format de les inscripcions. A cada full hi ha una sola 
anotació de naixement. A la primera cara del full hi ha 
les dades del nou nat o nada, pares, lloc i data de nai-
xement, avis... En la segona cara trobem les certificaci-
ons corresponents, signatures... S’ha guanyat amb dades 
referents als pares: origen, professió, edat, però ara no 
en tenim tanta dels avis, com ja he dit, la forma de 
redacció és totalment diferent dels tres primers llibres.

En el treball seguim el mateix format del de l’any 
passat: número d’ordre (segueix al de l’any anterior), i 
la resta, és a dir: data de naixement, nom i cognoms de 
cada nascut o nascuda, noms dels pares i la seva pro-
fessió i origen (no és del tot completa aquesta infor-
mació), avis paterns i avis materns.

Ara, com he indicat, sobretot en el llibre quart, és difí-
cil saber algunes dades complementàries dels avis. En 
algun cas, es poden deduir, però no amb seguretat.

Passem a presentar un resum de les partides de naixe-
ment d’aquest període de temps que estudiem. 
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

01/02/1950

07/04/1951

10/06/1951

27/08/1951

29/10/1951

31/10/1951

18/01/1952

10/02/1952

18/05/1952

11/07/1952

19/10/1952

26/07/1953

27/09/1953

14/10/1953

04/11/1953

27/11/1953

28/09/1954

30/11/1954

04/07/1956

24/01/1957

16/03/1957

16/09/1957

06/07/1958

07/01/1959

20/04/1959

27/06/1960

26/11/1960

27/11/1960

01/04/1961

27/10/1961

20/01/1962

20/03/1962

19/08/1962

Jaume Vila Padrer

Montserrat Figueras Masaller

Pere Batlle Alemany

Montserrat Madrenas Bahí

Joaquima Palol Sunyer

Maria Martí Mascarreras

Josefa Casas Puig

Martí Paretas Casadevall

Josep Mesas Figueras

Núria Davesa Vicens

Rosa Ametller Resclosa

Carmen Batlle Ametller

Miquel Alemany Vilà

Jordi Oliver Mascarreras

Joan Paretas Ros

Alfons Serra Pagès

Lluís Vila Padrer

Dolors Martínez Mascarreras

Salvi Marull Boix

Concepció Madrenas Bahí

Núria Paretas Ros

Josep Ma Batlle Ametller

Pere Vila Padrer

Núria Marull Boix

Lluís Oliver Mascarreras

Joan Paretas Casadevall

Esperança Davesa Vicens

Josep Ametller Resclosa

Narcís Alemany Vilà

Carme Batlle Alemany

Jordi Oliver Subirana

Josep Ma Davesa Calmó

Lluís Josep Madrenas Bahí

Pere Vila (Palafrugell)
Catalina Padrer
Josep Figueras
Montserrat Masaller
Martí Batlle
Maria Alemany
Angel Madrenas
Teresa Bahí
Josep Palol
Concepció Sunyer (Monells)
Joan Martí (la Pera)
Dolors Mascarreras
Miquel Casas
Balbina Puig (Cruïlles)
Joaquim Paretas (Foixà)
Teresa Casadevall
Ricard Mesas (Baza)
Carmen Figueras
Narcís Davesa (Rupià)
Ma Carmen Vicens (Ullà)
Josep Ametller
Mercè Resclosa (Ullà)
Paulí Batlle (Verges)
Pilar Ametller
Joan Alemany
Josefa Vilà (Torroella de Montgrí)
Fernando Oliver
Josefina Mascarreras
Josep Paretas
Neus Ros
Gabriel Serra (Torroella de Montgrí)
Joaquima Pagès
Pere Vila
Catalina Padrer
Diego Martínez
Dolors Mascarreras
Francesc Marull
Núria Boix
Angel Madrenas (Madremanya)
Teresa Bahí
Josep Paretas
Neus Ros
Palmiro Batlle 
Pilar Ametller
Pere Vila
Catalina Padrer
Francesc Marull
Núria Boix
Fernando Oliver
Josefina Mascarreras
Joaquim Paretas (Foixà)
Teresa Casadevall
Narcís Davesa (Rupià)
Ma Carmen Vicens (Ullà)
Josep Ametller
Mercè Resclosa
Joan Alemany
Josefa Vilà
Martí Batlle
Maria Alemany
Joan Oliver
Ursula Subirana
Francesc Davesa (Bruñola)
Anna Calmó (Albons)
Angel Madrenas (Madremanya)
Teresa Bahí

Joan Vila
Dolors Cebrià
Josep Figueras (La Tallada)
Vicenta Alemany
Pere Batlle
Maria Blanch
Gabriel Madrenas
Gràcia Bahí
Josep Palol
Carmen Fusellas
Ramon Martí (la Pera)
Martina Font
Josep Casas
Teresa Serrats
Joan Paretas
Teresa Figueras (Foixà)
Pere Mesas (Granada)
Josefa López (Baza)
Jaume Davesa (Bruñola)
Esperança Grau
Robert Ametller
Anna Condom
Fermí Batlle (Verges)
Carme Bruell
Miquel Alemany
Constància Bou (Verges)
Fernando Oliver
Emilia Tixè
Sebastià Paretas
Gràcia Bahí (Serra Daró)
Ramon Serra
Carme Bisbe
Joan Vila
Dolors Cebrià
Diego Martínez
Concepció Pérez
Salvi Marull
Alberta Cornell
Gabriel Madrenas
Gràcia Bahí
Sebastià Paretas
Gràcia Bahí (Serra Daró)
Fermí Batlle (Verges)
Carme Bruell
Joan Vila
Dolors Cebrià
Salvi Marull
Alberta Cornell
Fernando Oliver
Emilia Tixè
Joan Paretas (Foixà)
Teresa Figueras (Foixà)
Jaume Davesa 
Esperança Grau
Robert Ametller
Anna Condom
Miquel Alemany
Constància Bou
Pere Batlle
Maria Blanch
Francesc Oliver
Consuelo Dalmau (la Pera)
Jaume Davesa
Esperança Grau
Gabriel Madrenas
Engràcia Bahí

Dolors Teixidor
Joan Masaller (Foixà)
Dolors Nadal
Miquel Blanch
Constancia Bahí
Pere Bahí
Maria Vilardell
Joan Suñer (Monells)
Joaquima Moner (Monells)
Francesc Mascarreras (Jafre)
Pietat Batlle (Jafre)
Josep Puig
Maria Teixidor (Bellcaire)
Martí Casadevall
Consol Aleñà
Josep Figueras
Maria Mascarreras
Miquel Vicens (Ullà)
Mercè Marull (Barcelona)
Josep Resclosa (Ullà)
Francisca Coll (Torroella de 
Montgrí)
Vicenç Ametller
Carme Casellas
Comersindo Vilà (T. de Montgrí)
Carme Gusó (l’Escala)
Joaquim Mascarreras (St. Iscle)
Lluïsa Carbó
Joan Ros
Montserrat Ros
Celestí Pagès (Jafre)
Francisca Roig
Mateu Padrer
Dolors Teixidor
Joaquim Mascarreras
Lluïsa Carbó
Josep Boix (Palafrugell)
Leonor Martinell (La Bisbal)
Pere Bahí 
Maria Vilardell
Joan Ros
Montserrat Ros
Vicenç Ametller
Carme Casellas
Mateu Padrer
Dolors Teixidor
Josep Boix
Leonor Martinell 
Joaquim Mascarreras 
Lluïsa Carbó
Martí Casadevall
Consol Aleñà (Peratallada)
Miquel Vicens 
Mercè Marull
Josep Resclosa
 Francisca Coll
Comersindo Vilà
Carme Gusó (l’Escala)
Miquel Blanch
Constancia Bahí
Narcís Subirana (Cruïlles)
Aurora Homs (Cruïlles)
Enric Calmó
Dolors Gatius
Pere Bahí 
Maria Vilardell
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121

122

17/12/1962

31/10/1962

Francesc Falgàs Carbó

Inès Mesas Martínez

Carles Falgàs
Anna Carbó
Tomàs Mesas (Baza)
Joana Martínez (Torreperejil)

Jeroni Falgàs
Montserrat Oliver
Pere Mesas
Josefa  López

Pere Carbó
Paula Perich
Joan Martínez
Joana Moreno

NÚM.
123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

DATA
29/06/1963

01/01/1964

14/02/1965

18/04/1966

10/11/1966

01/10/1967

07/01/1968

02/08/1968

05/08/1968

19/09/1968

13/08/1969

24/11/1969

20/08/1970

05/01/1971

11/04/1971

10/06/1971

03/07/1971

06/10/1971

02/12/1971

09/12/1971

NOM
Carles Blanch Ferrer

Maria Mesas Martínez

Ma del Pilar Blanch Ferrer

Angel Salvador Costa

Sergi Davesa Calmó

Ma Carme Falgàs Carbó

Jaume Coll Pericot

Natalia Paretas Oliveras

Núria Bofill Foraster

Rosa Mascarreras Martí

Ester Jiménez Figueras

Catalina Oliver Robau

Josep Bofill Foraster

Susanna Martínez Casas

Eva Mascarreras Martí

Anna Paretas Oliveras

Miquel Puig Blanch

Sílvia Blanch Ferrer

Montserrat Perich Piplà

Gemma Coll Pericot

PARES 
Josep Blanch
Maria Ferrer (la Tallada)
Tomàs Mesas (Baza)
Joana Martínez (Torreperejil)
Josep Blanch
Maria Ferrer 
Enric Salvador (xofer, Mont-ras)
Ma Lluïsa Costa (Regencós)
Francesc Davesa (Bruñola)
Anna Calmó (Albons)
Carles Falgàs
Anna Carbó
Jaume Coll
Mercè Pericot (Ullà)
Jordi Paretas
Montserrat Oliveras (Verges)
Josep Bofill (xofer, Ullastret)
Ma Consuelo Foraster
Lluís Mascarreras
Joaquima Martí (St. Joan de Mollet)
Francisco Jiménez (lampista, Antequera)
Rosa Figueras
Pere Oliver
Josefa Robau (Torroella de Montgrí)
Josep Bofill (xofer, Ullastret)
Ma Consol Foraster
Benet Martínez
Ma Rosa Casas
Lluís Mascarreras
Joaquima Martí
Jordi Paretas
Montserrat Oliveras
Miquel Puig (Cuevas de Almanzora)
Rosa Blanch
Josep Blanch
Maria Ferrer
Joan Perich
Catalina Piplà
Jaume Coll
Mercè Pericot

AVIS PATERNS
Salvador Blanch
Maria Gelabert
Pere Mesas
Josefa López
Salvador Blanch
Maria Gelabert
Narcís Salvador
Magdalena Serradell
Jaume Davesa
Esperança Calmó
Francesc Falgàs
Montserrat Oliver
Ramon Coll
Caterina Bofill
Francesc Paretas
Teresa Bahí
Narcís Bofill
Leonor Pallès
Pere Mascarreras
Trinitat Casas
Cristófol Jiménez
Carmen Machuca
Pompeio Oliver
Maria Blanch
Narcís Bofill
Leonor Pallès
August Martínez
Clementa García
Pere Mascarreras
Trinitat Casas
Francesc Paretas
Teresa Bahí
Josep Puig
Filomena Ponce
Salvador Blanch
Maria Gelabert
Josep Perich
Anna Figueras
Ramon Coll
Caterina Bofill

AVIS MATERNS
Miquel Ferrer
Quiteria Blanch (la Tallada)
Joan Martínez
Joana Moreno
Miquel Ferrer
Quiteria Blanch (la Tallada)
Fernando Costa
Remei Vall-llobera
Ezequiel Calmó
Dolors Gatius
Pere Carbó (Casavells)
Maria Pla
Jaume Pericot
Maria Pla
Gil Oliveras
Teresa Estragués
Narcís Foraster
Maria Oliver
Lluís Martí
Rosa Domènech
Josep Figueras
Montserrat Masaller
Josep Robau
Catalina Miàs
Narcís Foraster
Maria Oliver
Miquel Casas
Balbina Puig
Lluís Martí
Rosa Domènech
Gil Oliveras
Teresa Estragués
Pelayo Blanch
Rosa Bolasell
Miquel Ferrer
Luiteria Blanch
Josep Piplà
Maria Pedrer
Jaume Pericot
Maria Pla

Llibre quart

En els noms de pila dels nats o nades d’aquest període 
estudiat, a més dels noms tradicionals més corrents en 
els nostres pobles, principalment, en els últims anys, 
apareixen noms diferents o més moderns, tal com sol 
dir-se ara, això és deu als mitjans de comunicació (noms 
d’artistes, etc.) i la relació amb altres pobles i cultures. 
Apareixen, també, alguns noms dobles. A pesar de tot, 
alguns noms es van transmetent de generació en gene-
ració familiar.

Trobem: 4 Josep, Montserrat i Núria; 3 Joan i Lluís; 2 
Dolors, Jaume, Pere, Maria, Rosa, Carmen, Miquel, Jordi 
i Josep Maria; 1 Joaquim, Pau, Joaquima, Josefa, Martí, 

Alfons, Salvi, Concepció, Esperança, Narcís, Josep Lluís, 
Francesc, Inés, Carles, Maria del Pilar, Àngel, Sergi, Maria 
del Carme, Natàlia, Ester, Caterina, Susana, Eva, Anna, 
Sílvia i Gemma. 

D’aquests noms anteriors en trobem que a la vegada són 
el nom dels pares i avis. Són també el nom del pare: 5 
Pere, Josep, Miquel, Joan i Jaume.
Són també el de la mare: 3 Montserrat, Dolors i Maria.
Són el nom de l’avi patern: 4 Joan, Josep, Francesc i Salvi.
Són el nom de l’àvia paterna: 2 Carme i Esperança.
Són el nom de l’avi matern: 3 Joaquim, Lluís i Martí.
Són el nom de l’àvia materna: 2 Maria i Caterina.
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història

Tal com indicava l’any passat, tampoc en els anys de 
referència hi figura el nom de la patrona i dels copatrons 
del nostre poble.

Un cop estudiats els noms, ara anem a veure els cog-
noms dels nascuts o nascudes en l’espai de temps abans 
indicat.

Primer cognom (el del pare): 
4 Paretas, Madrenas, Devesa i Blanc; 3 Vila, Ametller, 
Oliver i Meses; 2 Izquierdo, Batlle, Martínez, Falgàs, Coll 
i Mascarrerras; 1 Carbó, Oller, Blanch, Pallés, Colomer, 
Teixidor, Figueras, Palol, Casas, Serra, Boix, Marull, Sal-
vadó, Jiménez, Ruiz i Perich.

Segon cognom (el de la mare): 
4 Mascarreras i Ferrer; 3 Padrer, 2 Calmó, Oliver, Bahí, 
Casadevall, Figueras, Resclosa, Carbó, Martínez, Pericot, 
Martí i Forester; 1 Ribas, Gispert, Sansí, Marull, Alemany, 
Suñer, Puig, Subirana, Costa, Robau, Casas, Blanch i 
Piplà.

Lloc d’origen dels pares que no són d’Ultramort: 3 
de Rupià i Baza (Granada); 2 de Madremaña, Foixà, 
Bruñola, Ullastret i Antequera; 1 de Vulpellach, Jafre, 
Palafrugell, La Pera, Verges, Torroella de Montgrí, Sant 
Joan de Mollet, Almeria, Granada i Mont-ras.

Lloc d’origen de les mares que no són d’Ultramort: 
4 d’Ullà; 2 Monells, Torroella de Montgrí, Albons i La 
Tallada; 1 de Serra Daró, Jafre, Sant Iscle d’Empordà, 
Cruïlles, La Bisbal, Torreperejil, Regencós, Casavells, 
Verges i Sant Joan de Mollet.

La professió dels pares no és del tot completa, però he 
trobat quaranta-un que són pagesos, tres xofers, dos 
paletes i un secretari i lampista. La professió de les 
mares no s’indica, ja que es considerava a les dones 
quasi sempre com a mestresses de casa. 

Com veiem, la majoria de pares o mares que no són d’Ul-
tramort són de la comarca, però hi ha alguns que són 
originaris del sud d’Espanya. Aquests són els que vingue-
ren d’aquelles terres per treballar primerament i després 
s’establiren en el poble. Aquí hi trobem els que vingue-
ren en plena joventut, alguns acompanyant a pares o 
germans grans, altres vingueren sols. Una curiositat és 
que són quasi sempre pagesos, és a dir, que treballaven 
en el camp. Era el que sabien fer i a la vegada era el que 
necessitava el poble i la comarca (encara no hi havia 
tanta maquinària). 

Amb el pas del temps procuraren estabilitzar-se i cer-
caren treballs millors i així prosperaren en el seu ambi-
ent. També cal dir que s’integraren totalment a la nostra 
terra i ara són uns empordanesos més.

Resum final de naixements per any:

ANY    NÚM. NAIXEMENTS NENS NENES
1948      3 + 4 (llibre segon) 2 1
1949  5  3 2
1950      2  2 -
1951      5  1 4
1952      5  2 3
1953      5  4 1
1954      2  1 1
1955      -  - -
1956      1  1 -
1957      3  1 2
1958      1  1 -
1959      2  1 1
1960     3  2 1
1961      2  1 1
1962      5  4 1
1963      1  - 1
1964      1  - 1
1965      1  - 1
1966      2  2 -
1967      1  - 1
1968      4  1 3
1969      2  - 2
1970      1  1 -
1971      7  1 6
Total     64  31  33 

Els anys de màxima natalitat són el 1948, 1949, 1951, 
1952, 1953, 1962 i 1971.

7

6

5

4

3

2

1

19
48

19
56

19
52

19
60

19
65

19
50

19
58

19
54

19
62

19
67

19
49

19
57

19
53

19
61

19
66

19
51

19
59

19
64

19
55

19
63

19
68

19
69

19
70

19
71

Gràfica de naixements dels anys 1948 a 1971. 
Nota: hi figuren també els quatre del llibre segon que són de l’any 1948.

JOSEP ALABAU I COLOMA
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el viatge

Brussel·les

Avui m’he despertat amb la notícia que a Brussel·les han activat l’alerta màxima 
contra el terrorisme. Em sorprenen les imatges del centre històric que relativament fa 
molt poc temps vaig trepitjar amb tota tranquil·litat i que avui està custodiat per la 
policia i l’exèrcit sota l’amenaça del terrorisme islàmic que plana sobre tot Occident. 
Això m’ha portat a fer-vos una ressenya d’aquesta ciutat més aviat extravagant que 
sosté la capitalitat europea i que encara no ha après a ser capital del seu propi país.

Amb una combinació arquitectònica molt rica, des del 
nucli antic medieval, edificis clàssics, façanes d’art nou-
veau, construccions de formigó de la postguerra als edi-
ficis avantguardistes folrats de vidre de “Gotham City” 
de la Unió Europea, Brussel·les se’ns presenta com una 
ciutat flamenca i francòfona, carregada de funcionaris 
europeus i amb un elevat índex d’immigrants. Una com-
binació que gira al voltant de la plaça més bonica del 
món, la Grand Place.

Al s. X es construí en una illa enmig d’una zona panta-
nosa una ermita que en poc temps esdevingué un burg. 
En neerlandès medieval l’anomenaren broeksell (pantà 
ermita), d’on deriva el nom de Brussel·les.

Després de passar per diferents mans durant la seva 
història, del comtat de Flandes, del ducat de Brabant, 
d’Espanya, de França, de Països Baixos, finalment esdevé 
la capital d’una Bèlgica independent el 1830, amb dues 
regions clarament diferenciades, Flandes i Balònia, rivals 
històriques i sembla que eternes. En aquesta època 
Brussel·les s’enriquí i s’engalanà de majestuosos edifi-
cis construïts amb els beneficis obtinguts de l’espoli que 

varen practicar al Congo, sembrant aquell país de morts. 
Però el que realment la farà popular són les seus de les 
institucions de la UE: el Consell d’Europa, la Comissió 
Europea, el Secretariat General i el Parlament Europeu 
–compartit amb Estrasburg.

Els vols de baix cost i bons hotels a preus força econò-
mics la fan molt assequible durant els caps de setmana 
i els mesos d’estiu, quan es buida de treballadors de les 
institucions europees. És la capital europea més visitada 
per turistes espanyols, això ho diu tot. 

Amb dos dies n’hi ha prou per visitar els llocs impres-
cindibles:

La Grand Place, patrimoni de la Humanitat. Aquesta 
plaça, d’una exuberància arquitectònica incomparable, 
carregada d’escultures daurades i decoracions barro-
ques, ens trasllada a un passat pròsper. Podem observar 
en les façanes els símbols dels diferents gremis que les 
construïen, el dels flequers, els ebenistes, els sastres, els 
barquers, els cervesers... el palau dels Ducs de Brabant, 
la Maison du Roi i l’Hôtel de Ville, l’Ajuntament. 

La Grand Place és Patrimoni de la Humanitat.
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el viatge

Sis carrerons pintorescos desemboquen 
a aquesta plaça, però un d’ells, el Char-
les Buls, al sud de la plaça, es converteix 
en un embut per als turistes flanquejat 
de botigues de records dominades sense 
competència per la xocolata belga low 
cost. En pocs metres et col·loques sense 
voler al davant d’una estàtua surrealista 
d’un nen pixant, que no mesura ni dos 
pams, però que esdevé el personatge més 
fotografiat de la ciutat: el Manneken Pis. 
Aquesta figura disposa fins i tot d’un fons 
d’armari molt diversificat que utilitza al 
llarg de l’any durant dies nacionals i festes 
populars de la ciutat. Surrealiiismeee.

Perpendiculars a les galeries, trobem la famosa Rue i 
Petite Rue des Bouchers, dos carrers estrets flanque-
jats per les cases més antigues de Brussel·les. Això sí, 
tindreu dificultats per caminar entre les terrasses dels 
restaurants de peix que es toquen l’una amb l’altra. Val 
la pena evitar-los, la qualitat és molt dubtosa. No cal 
voltar gaire lluny per trobar una millor oferta gastronò-
mica fora dels grans circuits turístics.

A pocs metres trobem l’elegant edifici neoclàssic de la 
Bourse, la borsa de Brussel·les, amb una gran façana 
ornamentada amb un bon nombre d’escultures, algunes 
d’elles de Rodin. Al voltant de la borsa s’hi situen els 
famosos cafès de la ciutat i la petita església de Saint 
Nicolas, que gairebé resulta invisible darrere de les boti-
gues que han adossat.

Travessem l’avinguda de davant de la Borsa i ens diri-
gim cap a l’antic mercat del peix on arribaven direc-
tament els vaixells quan el riu Seine encara era visible. 
Ara aquest riu està completament cobert, i el mercat i 
les seves rodalies s’han convertit en una zona molt ani-
mada, plena de bars i restaurants de bona fama. Just al 
costat hi ha l’església de Sainte Catherine, on s’hi allotja 
una Mare de Déu negra. Aquest edifici està equipat amb 
uns urinaris que et conviden a pixar als seus murs. 

Canviant de barri, ens dirigim cap al Palau Reial, situat 
en una zona elevada respecte al nucli antic, on se situen 
també els museus de Belvue, Coundenberg, el Magritte 
i els Musées Royaux des Beaux-Arts. Aquest palau ha 
deixat de ser residència Reial, aquesta família actual-
ment viu a Laeken, però aquest palau del s. XIX continua 
sent la seva residència oficial. És espectacular la volta 
d’una de les sales, completament coberta de closques Les Galeries Saint Hubert, el primer centre comercial d’Europa de l’any 1897.

La Borsa de Brussel·les.

Al voltant de la Gran Place trobem també les Galeries 
Saint Hubert, el primer centre comercial d’Europa, cons-
truït el 1897. L’edifici ocupa una sèrie de carrers en ple 
barri antic de la ciutat, d’estil neoclàssic i amb gran pro-
fusió de marbres, ferro i cobert de vidre per evitar la 
pluja, segueix ple de diverses botigues, xocolateries amb 
solera i cafeteries amb terrasses molt agradables.
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el viatge

d’escarabat-joia de Tailàndia, de color verd fosc iridis-
cent, una obra d’art conceptual que trenca amb el clas-
sicisme de l’edifici.

Prop del Palau Reial s’aixeca l’edifici Old England, uns 
antics grans magatzems que són un gran aparador de 
l’Art Nouveau. Actualment, darrere les façanes negres i 
amb espirals de ferro forjat hi trobem un restaurant i el 
museu dels instruments musicals.

Més al nord trobem el barri de Sablon, que té com a punt 
central les places de Grand i Petit Sablon, empedrades. 
A la primera hi trobem l’Església de Notre-Dame, gòtica, 
que es va construir damunt d’una capella del gremi dels 
ballesters.

Un altre edifici a destacar d’aquesta ciutat és el Palau de 
Justícia, un colossal edifici inaugurat el 1883 després de 
disset anys d’obres i que ocupa 2,6 hectàrees del barri 
obrer de Marolles, i que deixa petit Sant Pere de Roma. 
L’arquitecte Joseph Poalaert va morir boig abans d’aca-
bar aquesta obra que fa la competència a qualsevol dels 
edificis faraònics de l’antic Egipte. 

Cal visitar també el districte europeu. En aparcar el 
cotxe, casualment em vaig trobar just davant de l’oficina 
de la Generalitat de Catalunya a la Unió Europea, això ja 
em va fer sentir com a casa. La veritat sigui dita, els edi-
ficis de la Comissió Europea i del Parlament els sents una 
mica teus. Els tenim tan interioritzats de veure’ls pels 
mitjans que et dóna la sensació d’haver-los vist abans. L’Atòmium, un símbol de la ciutat.

Edifici de la Unió Europea.



Desembre 2015 • Número 18

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

34

el viatge

Volta d’escarabats verds del Palau Reial.

Oficina de la Generalitat de Catalunya a la UE.

Les colossals estructures de vidre són espectaculars. 
Segurament els de dintre agraeixen aquesta invasió de 
la llum en una ciutat tan fosca durant la majoria de 
mesos de l’any.

Ja més allunyats del centre però molt accessibles hi ha 
els barris de Laeken, on viu la família reial i el de Heysel, 
al nord de la ciutat. Allà ens trobem amb l’Atòmium, una 
reproducció a escala que multiplica per 165.000.000 la 
mida d’un àtom de cristall de ferro. És una construcció 
formada per nou esferes metàl·liques gegantines –de 
la mida d’una casa– unides per tubs d’acer inoxidable 
per on circulen ascensors i escales mecàniques. S’hi pot 
entrar pagant, evidentment. Si no vols pagar, només ho 
pots fer reservant taula al restaurant-mirador situat 
dins d’una de les esferes.

Al costat mateix, i situat tot en terrenys que va ocupar 
l’Exposició Universal del 1958, hi trobem també el parc 
Mini-Europe, on hi ha representats els edificis més 
famosos d’Europa a escala 1:25. 

Tot això ho he acabat d’escriure escoltant la novena de 
Beethoven. Necessitava inspiració. Bon viatge!

MIQUEL PALLÉS

Palau Reial.
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Als nostres dies tot es vol aconseguir amb el mínim 
esforç i de forma immediata i, si no és possible, ja hi ha 
queixes i malestar. Un exemple ben senzill és la manera 
d’anar pels llocs: en no massa dècades s’ha passat 
d’anar-hi a peu, tranquil·lament i saludant a tothom, a 
anar-hi amb cotxe a tota màquina, tocant el clàxon als 
qui van per sota els límits de velocitat, i volent aparcar 
a davant mateix dels llocs on es va. 

O pel que fa a les relacions entre persones, també es 
notòria la manca de paciència i tolerància amb les 
febleses dels altres, de manera que les parelles o amis-
tats es trenquen de seguida. Probablement es trenquen 
a la mateixa velocitat imprudent que s’havien format 
les relacions. D’aquí ve que Internet sigui molt utilitzat 
per fer amistats, perquè les relacions es generen amb la 
mateixa facilitat que s’esborren i ja no s’hi pensa més.

Doncs quan tinc aquest tipus de conversa amb gent 
gran, quasi sempre acabem de la mateixa manera, 
dient: «Tot ha canviat tant; sacrificar-se ja és cosa 
d’altres temps».

D’altra banda, pensant-ho millor, no és cert que la gent 
dels nostres dies no sigui capaç de fer grans esforços, i 

Sacrificar-se... 
cosa d’altres temps?

ben a gust: potser no li agrada haver d’aparcar el cotxe 
lluny d’allà on va, però en canvi és capaç de gaudir fent 
llargs i cansadíssims partits d’algun esport, o curses, o 
rutes per la muntanya... I potser no té paciència per 
suportar les febleses d’un altre, però en canvi pot arri-
bar a fer els impossibles per aconseguir amb entusi-
asme tan sols l’autògraf o la salutació d’un famós. 

Per tant, sí que la gent fa grans sacrificis, però aquests 
es contradiuen amb altres coses que fan. Certament, 
hi ha com una contradicció o separació de vivències. 
Com s’explica això? Doncs encara que no es vegi al 
primer cop d’ull, és una qüestió de religió: la gent viu 
una separació entre la «vida ordinària» i el «culte». No 
hi ha capacitat de sacrifici en l’activitat i convivència 
ordinària de cada dia, però en canvi sí que n’hi ha amb 
aquelles coses que la persona estima com un «déu» que 
adora, i que el fa sentir bé donant-li culte: un déu-
esport, un déu-famós... 

No és estrany que sigui així: «sacrifici» és una qüestió 
religiosa per naturalesa, referit a allò que es viu d’una 
manera sagrada; tal com indica la mateixa paraula: 
«sacrifici» ve del llatí sacrum facere, que vol dir «fer 
sagrat». És una acció voluntària dedicada a un «déu» 

Sovint em trobo que, conversant amb gent gran, parlem de com han canviat les coses 
i la vida dels pobles. Em comenten −i jo mateix hi fico cullerada− que abans la gent 
portava una vida més “sacrificada”, i que, actualment, les noves generacions desco-
neixen per complet el significat d’aquest mot. 

parròquia
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parròquia

«Sacrifici» ve del llatí sacrum 
facere, que vol dir «fer sagrat»,

és una acció voluntària 
dedicada a un «déu»

que, malgrat l’esforç, m’aporta una satisfacció. Llavors, 
la gent viu aquesta separació entre la vida ordinària i 
el culte perquè el seu déu només agafa una petita part 
de la seva vida, per exemple el temps d’esport. Dit dife-
rent: la gent té un déu petit, i per tant... fals.

Aquí es veu la diferència amb la fe cristiana, que 
immerescudament ha pogut conèixer el Déu veritable 
per Jesucrist. La fe cristiana comença el seu culte per 
excel·lència en l’Eucaristia, on curiosament els assis-
tents no s’han de sacrificar gens (tret d’haver de supor-
tar el sermó del mossèn); el sacrifici a l’Eucaristia el 
realitza Jesucrist. Els assistents contemplen com Jesús 
és el primer que no separa la seva vida ordinària del 
culte; perquè Jesús accepta sempre els seus coneguts 
tal com són, per amor a Déu que és Pare de tots, fins 
a fer el sacrifici de donar la vida. I és després de con-
templar-ho, en acabar l’Eucaristia, que el mossèn envia 
els assistents a fer el mateix a la seva vida ordinària. El 
sacrifici dels assistents, per tant, comença a la sortida 
de l’Eucaristia, i ha de durar incessantment tota la set-
mana fins a l’Eucaristia següent. D’aquí ve el nom de 
«missa», perquè els assistents són enviats amb aquesta 
«missió» (antigament la missa acabava dient: «Ite, 
missa est»). Anar a missa vol dir anar a trobar Jesús 

i rebre d’ell la missió de viure acceptant els altres tal 
com són, encara que calgui sacrificar-se, per amor al 
Déu i Pare de tots. D’acord que això mai cap cristià no 
ho arriba a aconseguir (tots som pecadors, començant 
pel mossèn), però almenys es té clar l’ideal vers el qual 
cal caminar.

Aquesta diferència és potser la que nota la gent gran: 
una separació entre la vida ordinària i la vida religiosa 
que té la seva base en la fe: ja no hi ha tanta fe en 
el Déu veritable, i en canvi n’hi ha en déus petits que 
només afecten a una petita part de la vida. Segura-
ment és això el que volen dir quan em parlen d’aquest 
tema −i que jo mateix hi fico cullerada.

MN. JOSEP PARACOLLS MASFERRER

GORBS
Comunicació - Edicions

629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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medi ambient

Les minves de gener de 2015 van ser especialment significatives. La foto 
correspon al 3 de gener de 2015 a l’Estartit.

Les minves de gener de 2015 
a l’Estartit i efectes a Ultramort
El fenomen de les minves es produeix quan hi ha molta pressió atmosfèrica 
causada per la Lluna i l’evolució del temps. El 3 de gener de 2015 va arribar 
pràcticament a 1040 hectopascals (o mil·libars), un anticicló, per tant, molt fort.

En la fotografia que acompanya aquest text, es veu com queda al descobert un 
bon tros de la riba de la platja petita de l'Estartit. A Ultramort, aquest fenomen 
comporta gebre a la matinada relacionada amb la inversió tèrmica lligada a 
l'acumulació de l'aire més fred, més pesant.

L'Estartit és el punt de referència a Catalunya sobre les 
oscil·lacions i temperatures del mar per l'acurada tasca 
que Josep Pascual fa des de 1974. El valor més extrem 
de les minves va ser el 29 de gener de 1994 quan el mar 
es va situar 46 cm per sota del nivell normal. 

A finals del 2014 i principis de 2015, el nivell del 
mar gairebé va baixar un metre. El pas continu de 
les baixes pressions a finals de novembre va elevar 
el mar 70 cm, un registre històric de l'últim quant de 
segle, i al gener, les altes pressions superiors als 1040 
hPa, va caure gairebé 30 cm respecte al nivell normal. 
D'aquesta manera, en poc més d'un mes el nivell de 
l'aigua va davallar un metre.

Més ben dit, que ho pugui fer jo, aporto dos textos, un 
de Narcís Comadira, l’altre de Joan Maragall, els dos 
optimistes i vitals, la primavera és a prop.

“Pel gener, quan, després d'haver fet el ple, minva la 
força d'atracció de la Lluna sobre el mar, les aigües 
baixen de nivell. Suposo que això passa sempre, des-
prés de cada Lluna, però pel gener té més importància 
que mai. A la nostra costa es fa molt vistent aquesta 
minva del nivell del mar. I la vida marina velada per 
les aigües es fa aparent. Sobretot les garotes −o 
garoines, o eriços, o bogamarins, que així s'anomenen 
també aquests animalons punxents, negres com el 
carbó, amb un punt de lila, a vegades, de ferruginós, 
d'altres...

També per aquests temps de les minves acostumen a 
florir les primeres mimoses a marina, i el seu espur-
neig daurat, en contrast amb el blau del cel, net per la 
tramuntaneta, és una glòria per als ulls i per a l'ànima. 
Aquest gener, la Lluna fa el ple el dia 20 i, per tant, 
fins a finals de mes tindran lloc aquestes minves que 
reviscolaven l'esperit i vés a saber què més del poeta 
Maragall. Acostumen a durar dotze dies.”
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medi ambient

ANTONI MONTSERRAT

Si voleu comprovar les dades de l’Estartit el gener de 2015 ho podeu veure a:
http://meteolestartit.cat/wp-content/uploads/2015/07/meteograma-1501.pdf

El nivell del mar baixa per uns dies i no tot un mes sencer 
i potser de fet la baixada mitjana és més forta el febrer i el 
març. Les famoses són les de gener. La mitjana en cm -0,5 

-4,1 -3,5, d’entre 1990 i 2014. Ara bé, en el ple de les minves 
de gener són habitualment de 20 cm i normalment més de 
10, segons les dades recollides per Josep Pascual a l’Estartit.

Com al mig de l'hivern la primavera,
aixís el cel avui, i el sol i l'aire,

obre de bat a bat balcons i portes
i omple la casa de clarors, aimia.

Glòria dels ulls el cel, del pit les aures,
són avui. Fins a cada moment sembla

que han d'esclatar en verdor les branques nues,
que l'horitzó ha d'omplir-se d'orenetes,

i que s'ha d'embaumar tota la terra.
No sents una frisança, dona? Digues:

no et sents la primavera a les entranyes?
Llança't, doncs, al carrer: si t'hi trobessa,

te donaria un bes al mig dels llavis,
al davant de tothom, sense vergonya
de besar i ser besat, que avui n'és dia.
Som al mig de l'hivern: ahir glaçava,
demà les neus blanquejaran la serra.
La primavera és lluny del temps endintre,
pro un dia com avui n'és la promesa.
Si promesa tu em fosses, estimada,
ja cap mena d'hivern en mi cabria,
ni ara, ni després, ni mai, que portes
tu a dintre els ulls la primavera eterna.
(Joan Maragall)

LES MINVES DEL GENER

Meteograma de l'Estartit 
durant el mes de gener de 2015. 

Font: Josep Pascual.

Gràfica de la pressió atmosfèrica 
i el nivell del mar a l'Estartit durant 
el mes de gener de 2015. 

Font: Josep Pascual.
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Dos poemes de l’avi Lluís

QUAN HI HAVIA PAGESIA

LA NOVA PRIMAVERA

LLUÍS BATLLE
MARÇ DE 2010

LLUÍS BATLLE
31 DE GENER DE 2015

Fa molts anys, jo bé ho recordo…
Amb el tràmec a l’esquena,

i la bota 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.
Estava tolit i cansat;

mes, com un molinet a l’aire,
mai parava de “rodar”.

Fa poc la neu cobria totes les muntanyes,
els vents de l’hivern eren forts i freds...

Ara el sol, al allargar-se el dia,
ja comença a escalfar en certs indrets.

El “cucut” se sent cantar algunes matinades;
i altres ocells fan nius per les marjades.

Les orenetes que tornen d’ultramar
i els camps s’emplenen de perdius i cogullades.

Els pagesos tornen a la seva tasca...
La terra esponjada per la glaçada,
és òptima per treballar i sembrar

qualsevol fruit de temporada.

Els sembrats creixen i broten les plantes...
Aquelles branques seques a l’hivern

avui fresques i plenes de flors,
són mostra de vida i esperança.

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...
Se 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! -

Es veu el canvi de color dels camps i les muntanyes.
Ara tot és verd, recobra vida...
També l’atmosfera es regira

Amb un cel molt blau i nuvolades de cotó.

Els aires, a poc a poc, van canviant de direcció;
Ja no és sempre tramuntana...

El ponent, la marinada o el garbí
comencen a marcar la calor que ha de venir.

La naturalesa un cop més ha fet un tomb
enviant-nos una nova primavera,
que amb la seva caloreta humida

és bona esperança d’abundància i vida.

cultura
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Cobles cantades a l’ofici solemne 
de l’església d’Ultramort per 

la Festa Major de 1996, 
referents als quatre copatrons 

del nostre poble amb Santa Eulàlia 
de Mèrida, la patrona

Germà, Just, Paulí i Cici,
Màrtirs Benaventurats
en la Cort del Rei de Glòria
siàu nostres Advocats.

Vostre ditxós naixement
fóu en el lloc de La Pera
i vostre convertiment
a nostra llei verdadera:
De la cual en gran manera
restàreu enamorats, etc.

Fusters y mestres de cases
foreu en vostres oficis,
obres de talla y rases
eren vostres Exercicis:
Apartan-vos de tots vicis
vivieu molt recatats, etc.

Vostre singular virtud
volguè Dèu manifestar,
quan un manobre caigut
que estava per expirar:
En lo punt vareu curar
en Ultramort, ajustats, etc.

A cegos y muts tornareu
la vista i lo parlar,
altres miracles obrareu
molt dignes de celebrar:
Vostre vida exemplar
Era or de molts quilats, etc.

Anàreu a la ciutat,
de Girona, i prompament,
sabent vostra habilitat
Ruffino el President:
Volguè que per son intent
Vosaltres fòseu cridats, etc.

Arribats a sa presencia
vos manà que fabriqueseu
bustos amb gran diligència
de sos dèus, i els adorèseu

Recull del 
nom de núvols, 

boires i vents del 
Baix Empordà

Tot un seguit de noms populars de núvols, 
boires i vents de la comarca es recullen 
en el llibre “Els noms populars de núvols, 
boires i vents del Baix Empordà”, editat 
per edicions Sidillà. Es tracta d’un dels vuit 
llibres pòstums d’Albert Manent, escrit 
juntament amb Joan Cervera, Lídia Curset, 
Rosa M. Massegosa i Salvador Vega.

El llibre s’ha elaborat a partir de 
la visita a més d’una seixantena 
de veïnats, pobles i ciutats de la 
comarca. També es basa en el tes-
timoni oral de desenes de persones 
coneixedores de paraules i dites, 
com és el cas de pagesos, pesca-
dors, pastors i altres persones vin-
culades a les tradicions antigues i 
la cultura popular. Moltes d’aques-

Cobles en alabança dels sants quatre màrtirs, 
Germà, Just, Paulí i Cici, naturals de la Pera; les 
relíquies de les quals es veneren a l’església Catedral 
de Girona, a la Pera i altres pobles circumveïns.

i en açò no reparèsseu
sols pena d’esser danyats, 
etc.

Vosaltres amb gran valor
responguèreu a Ruffino
no permeti el Senyor
que fassam tal desatino
De que restà tan mohino,
que prest fóreu capturats, 
etc.

Fou singular la constància
amb que patireu torments;
sens temor de la jactància
dels ministres inclements:
El Cel i els Elements
no restareu admirats, etc.

Vostre vida acabàreu
a Jesucrist confessant,
i vostre sang derramareu
del President triunfant:
Nosaltres estem pregant
Aixi en terra postrats, ect.

De la Pera aquest Poblet
I altres de son rededor,
San Martí, Flassà, Mollet,
Corsà, Monells i ULTRAMORT,
Amb humilitat de cor;
sent d’ells sempre venerats, 
ect.

TORNADA

Germà, Just, Paulí i Cici,
Màrtirs Benaventurats,
en la Cort del Rei de Gloria,
siau nostras Avdocats.

Cobles que ens ha fet 
arribar en Lluís Masclans 
per a publicar-les.

cultura

tes paraules han estat publicades per primera vegada en 
un diccionari. 

En aquest recull, per exemple, podem consultar mots o 
expressions com ara “calitja”, “boira pixanera”, “ui de 
tramuntana” o “gropada” −referents a núvols o boires−, 
conèixer el seu significat i els indrets i pobles on s’utilit-
zen popularment. Pel que fa als vents, es poden consul-
tar noms tan curiosos com “pelacanyes”, “rentabótes” i 
“mataoques”, entre altres. A la darrera part del diccio-
nari, s’hi recull un seguit de refranys, dites, aforismes i 
curiositats, relatives al temps i a la climatologia del Baix 
Empordà: “Al juny la falç al puny”, “El sol i el gel mai es 
queden al cel”, “Boira al Montplà, pluja demà”, ”Núvols 
en creu, pluja a tot arreu”...

Tal com expliquen els seus autors en el mateix llibre, 
aquest recull pretén ser una contribució a la cultura 
popular i una eina pedagògica perquè els centres edu-
catius facin conèixer aquests tresors dialectològics, 
comarcals i locals.
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Jaime Gil de Biedma, 
“El Filipino” (1929-1990) 

El Filipino és el nom amb el qual el meu avi va batejar a aquest senyor de Barce-
lona que va comprar el parell d’edificis de la façana sud de la plaça de l’església, 
entre ca l’Esclopater i la Rectoria i n’encomanà la restauració a la meva família, 
que li convertí aquella ruïna en un refugi molt agradable. Aquest personatge era 
el director general de la Compañía de Tabacos de Filipinas i a la vegada un dels 
millors poetes contemporanis de la llengua castellana, cosa que molts ignoràvem 
en aquell moment.

cultura

Des del 1972 fins que va morir 
va venir intermitentment a 
Ultramort, on es dedicava, pel 
que he pogut llegir d’ell, a la 
vida contemplativa, les tertú-
lies i a llegir i escriure. Mai no 
va crear lligams amb la gent 
del poble, per això potser mai 
no ens l’hem fet nostre en el 
sentit de no haver-li dedicat 
ni una simple placa a la casa 
on va viure durant tots aquests 
anys. Hi haurem de reflexionar.

El recordo com molts de la 
meva edat travessant la plaça 
als anys vuitanta amb el seu 
cotxe, fent que haguéssim 
d’aturar els partits de futbol 
que improvisàvem al carrer. 
De tant en tant sortia amb el 
seu barret tipus Panamà i un 
bastó que l’ensenyoria, fins a 

de morir i dels quals només se 
n’havia publicat una part. Ara, 
vint-i-cinc anys després de la 
seva mort, l’editorial Lumen 
els publica i, segons l’editor, 
no s’ha fet abans per no ferir 
sensibilitats ni obrir ferides a 
gent que encara era viva i que 
potser s’hi trobaria reflectida 
d’una manera poc ortodoxa, 
així ho va deixar encarregat 
l’autor. Llegir-lo serveix per 
conèixer més a fons a aquest 
“il·lustre” veí d’Ultramort, que 
en els seus diaris es va referir 
al nostre poble unes quantes 
vegades.

En el capítol del diari de l’any 
1978 se cita diverses vegades 
la casa del s. XVII, a la qual 
també li va dedicar un poema 
titulat “Ultramort”, publicat 

comprar tabac a can Paulí, on va ajudar a mantenir la 
llicència d’estanc uns quants anys amb les seves influ-
ències en el món del tabac. També l’havia vist alguna 
vegada per casa, el meu avi i el meu pare li varen anar 
fent també el manteniment de la casa un cop la va tenir 
restaurada. Des dels ulls d’un nen el veia com un senyor 
respectable, a casa era una persona ben rebuda i un 
client que se sabia que era important en el seu ram, 
però no en sabíem ni la meitat.

Fa poques setmanes es va publicar el Llibre Jaime Gil 
de Biedma, Diarios 1956-1985, ni més ni menys que la 
versió íntegra dels seus diaris que va deixar llestos abans 

a la primera edició del llibre Las personas del verbo el 
1975. Gil de Biedma deia que havia escollit el nostre 
poble per les seves connotacions espectrals, i segons 
l’editor, va arribar a dir als seus íntims que Poemas de 
Ultramort seria un títol esplèndid per al seu proper llibre 
de poemes que mai no va ser.

Doncs vint-i-cinc anys després podria ser el moment de 
retrobar-nos amb aquest cèlebre escriptor que va viure 
entre nosaltres –encara que prou allunyat– els anys de 
la seva decadència vital i creativa.

MIQUEL PALLÉS
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els més petits

Els bessons Lluc i Eudald Aluart Ferrer, amb la seva germana Sara. L’Iu i la Jana Jiménez Brancós.

En Ion Fernández Ojanguren, 
nascut el 6 de gener de 2015, 
amb el seu germà Llorenç 
i el seu pare, en Víctor.
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gastronomia

Recordant la Georgette

CALAMARS MAR I MUNTANYA

Aquest any les dones que vam gaudir de les classes de cuina de "ca la Georgette" 
hem decidit ser les encarregades de triar una de les tantes i tantes receptes seves, 
per així continuar aquesta tasca que feia amb gran il·lusió. Ens ha estat fàcil tro-
bar-ne una. Totes sabem com s'estimava i n'estava d'enamorada d'aquest indret 
envoltat pel mar i les muntanyes. Creiem que la recepta més encertada són uns 
boníssims calamars mar i muntanya que de ben segur si els cuineu us en llepareu 
els dits. Gràcies, Georgette, per obrir-nos les portes de casa teva i dedicar-nos 
tantes hores de feina. No t'oblidarem mai.

 “LES DONES DE CUINA"

INGREDIENTS:

P3 kg de calamars mitjans

P1 kg de butifarra negra

P2 cebes grosses

P3 tomates madurs

P6 dents d’all

P½ litre de fumet de peix

P1 got de vi blanc

POli, sal i pebre

PREPARACIÓ:

En una cassola amb oli, sofregirem la ceba i els alls, 
picats petits. Quan comenci a daurar afegir el tomà-
quet ratllat. Tot junt courem uns 15 minuts i afegirem 
els calamars que haurem netejat i tallat a rodanxes. Ho 
saltejarem tot uns 10 minuts i afegirem el fumet i el vi 
blanc, i ho deixarem coure uns 10 minuts més. Salpebrar, 
afegir la botifarra negra tallada i courem 5 minuts. Ha 
de quedar una mica caldós. Servir.
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