
d'Ultramort

Revista Municipal d'Ultramort

Desembre 2017 • Número 20



Desembre 2017 • Número 20

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

2

2 Serveis

3 Salutació

4 Actualitat

8 El viatge

10 Història

17 Els més petits

18 Nouvinguts

21 Parròquia

22 Medi ambient

24 Cultura

26 Àlbum fotogràfic

28 Salut

30 Gastronomia

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 
Portada i contraPortada: Eduard Noguer
rEdacció i coordinació PEriodística: Carles B. Gorbs
MaquEtació 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 sig-
nats 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 publi-
cació 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

D e nou ens arriba El Campanar, el nostre propi mitjà de comunicació en el 
qual hi trobareu tota aquella informació que ens és quotidiana i propera. I 
aquesta és, doncs, la seva tasca i objectiu: informar i donar a conèixer les 

activitats, història i esdeveniments del nostre poble, com també conèixer-nos més 
entre nosaltres. Com més ens coneixem més serem un poble cohesionat, amable 
i segur.

En aquest sentit, en aquest nou número de la nostra revista fem una entrevista, en 
l’apartat de Nouvinguts, a la família Quetsch. Resumim algunes de les activitats 
portades a terme durant l’any, aquesta vegada menys que d’altres a causa de les 
eleccions al Parlament de Catalunya que, consegüentment, segons les reglamen-
tacions de la Junta Electoral, ens delimita la informació municipal.

Tot i això, hem volgut fer esment a un important esdeveniment per al nostre 
poble, que és la remodelació de la part que ens queda de la que havia estat una 
gran plaça amb una bassa per abeurar els animals: la plaça Major d’Ultramort, 
avui anomenada plaça de la Constitució. 

Amb aquesta obra es pretén aconseguir un espai més habitable i humà que s’apro-
ximi a les antigues àgores de la civilització i cultura grega on les places s’esdeve-
nien en el centre cultural i polític de la població. Aquest, doncs, serà un nou espai 
amb bancs i arbres per provocar fer petar la xerrada, llegir o, simplement, observar 
o prendre la fresca.

Per suplir la manca de lloc per aparcar s’ha pactat una zona darrere l’Ajuntament 
a la qual s’hi podrà accedir a peu per les escales, i en vehicle privat per la carretera 
vella, passat can Ferrer. 

Aquesta revista també ens aporta les seccions habituals de gastronomia, cultura, 
salut... i, sobretot, història, per conèixer el nostre passat i, així, poder interpretar 
millor el present i el futur.

I no em vull oblidar de fer esment d’aquests temps tan convulsos que hem viscut. 
Els anhels democràtics i pacífics de la nostra gent, juntament amb els seus repre-
sentants polítics, ens portaran cap a aquell futur on majoritàriament vulguem ser.

Us desitjo a tots i totes que gaudiu d’unes bones festes nadalenques i que els 
valors que en aquestes dates suren com el de la fraternitat, solidaritat i generosi-
tat imperin durant tota la resta de l’any.

Feliç Nadal i bones festes!

M. Gràcia Serrats i Paretas
Alcaldessa
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actualitat

Pavimentació de la plaça 
de la Constitució a Ultramort

La proposta d’intervenció a la plaça de la Constitució i espais adjacents suposa la 
primera fase d’una intervenció més àmplia en tots els espais públics del nucli antic 
d’Ultramort.

En el centre històric d’Ultramort preveu l’actualització 
de les xarxes de serveis de la plaça, com també la pavi-
mentació, i col·locació de mobiliari urbà i arbrat. 

Les xarxes de serveis de subministrament d’aigua i sane-
jament es troben actualment en un estat precari i és 
necessària la seva actualització. Per a l’execució de les 
obres ha calgut realitzar en primer lloc la detecció de 
totes les instal·lacions i xarxes soterrades que afecten 
l’espai actual. Per aquest motiu, s’ha previst la situació 
de les xarxes de telefonia, aigua potable, sanejament i 
baixa tensió.

Xarxa de telefonia, sanejament 
i aigua potable

De la xarxa de telefonia s’ha previst la seva regularitza-
ció mitjançant safates i canalitzacions. S’ha actualitzat 
la xarxa d’aigua potable, avui en estat precari. Pel que 
fa a la xarxa de sanejament, s’ha dut a terme la conne-
xió de la canalització de desguàs en el camí públic amb 
escales que condueix al Centre Cívic, contigu a l’edifici 
de l’Ajuntament. 

Replanteig de l’esquema viari 
i de circulacions 

Es proposa potenciar el trànsit del carrer Major – carrer 
Figueres com a eix viari principal. En el carrer Figueres 
es prioritza la direcció sud-nord i l’accés veïnal es pro-
duirà pel vial perimetral de la banda nord. A l’interior de 
la plaça s’allibera una bona part de l’espai central com 
a espai per a vianants i el trànsit rodat es restringeix a 
l’eix del carrer Major – Figueres.

Pavimentació 

El material base dels pavi-
ments de la plaça és el for-
migó raspallat i acolorit. 
S’agafa com a directriu de 
la composició la façana de 
l’edifici de l’Ajuntament i a 
partir d’aquest pla arrenca 
les bandes i el texturat del 
formigó. Es diferencia dues 
textures i dos colors diferents 
de formigó, segons l’àmbit de 
vianants o rodat de l’espai. 
Es projectaran també unes 
bandes de pedra color ocre 
per pautar l’espai general a 
manera de juntes de retracció. 
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actualitat

S’actuarà també sobre l’espai perimetral de l’edifici de 
l’Ajuntament incloent-hi l’espai lateral que es troba 
afectat pel planejament urbanístic.

Mobiliari urbà 

Es preveu la col·locació d’uns elements de limitació 
com pilones i evitar l’aparcament de vehicles. També es 
preveu la instal·lació de tres bancs i parterres amb la 
plantació d’uns arbres de fulla perenne. Aquest mobi-
liari funciona com a delimitador de l’espai de vianants 
i creador d’un ambient específic de la plaça. Es deixen 
previstes les instal·lacions per a un possible projecte d’il-
luminació en un futur.

L’equip que ha participat en la redacció i direcció del 
projecte ha estat format per Josep Maria Fortià Rius, 
arquitecte; Adela Geli, arquitecta; Daniel S. Carreras, 
enginyer d’instal·lacions; Jordi Bonshoms, topògraf i 
Xavier Raya. El contractista de les obres ha estat l’em-
presa Salvador Serra SL.

JOSEP MARIA FORTIÀ 
Arquitecte

La plaça del poble com era abans. Autor: Pere Masclans Girvés
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actualitat

PREMI PLANETA 2017

ECONOMIA EN COLORS
En el programa Economia en colors de TV3, conduït per 
en Xavier Sala i Martin i Tian Riba, del passat 22 d’oc-
tubre, tractava, i així es titulava, “Tramposos, mentiders 
i estafadors”. 

En aquest programa, el professor Sala i Martin reflexio-
nava i es preguntava  “per què fem trampes? Des de la 
gesta del cavall de Troia, que ens portarà a Empúries, la 
història de la humanitat està plena d'estafes”, afirmava.

Quan feia referència al negoci dels enterraments va 
fer una de les seves pedagògiques dissertacions sobre-
tot al que envolta a la mort, els enterraments... I com a 
decorat va triar el cementiri d’Ultramort. Tot i que pos-
siblement molta gent pensava que es tractava pel nom 
“ultramort”, immediatament va explicar que Ultramort 
que ve del llatí Ultra Murtra, que significa més enllà de 
les aigües estancades. 

Si voleu veure aquest fragment del programa, el podeu 
visionar en el minut 38,24 en la web de TV3 i cercar pel 
programa. 

El premi Planeta 2017 ha recaigut en 
l’escriptor Javier Sierra per la seva 
novel·la de misteri El Fuego Invi-
sible. Javier Sierra (Terol, 1971) ha 
aconseguit situar les seves novel·les 
en les llistes dels llibres més venuts 
dels Estats Units, i les seves obres 
estan traduïdes a més de quaranta 
idiomes, a més de dirigir la revista 
Más allá de la ciència, amb només 
vint-i-set anys, i a col·laborar assí-
duament en l'espai televisiu d'Iker 
Jiménez Cuarto milenio.

Des d’aquest espai felicitem a en 
Javier Sierra per aquest prestigiós 
premi i, alhora, volem fer esment del 
seu interès pel nostre poble, la qual 
cosa ens honora. Javier Sierra, premi Planeta 2017. Foto: Arduino Vannucch
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actualitat

FESTA D’ESTIU I DE SANTA EULÀLIA

TROBADA ULTRAMORTENCA
Els dies 30 de setembre i 1r d’octubre es va portar 
a terme la primera edició de la Trobada Ultramor-
tenca. Aquesta trobada es va encetar el dissabte, dia 
30, a les 10 del matí, amb una matinal de tallers per 
a mainada. A continuació es va realitzar un concurs 
de vermuts (portar i compartir) amb la rua de cap-
grossos d'Ultramort i, tot seguit, dinar popular per 
compartir. 

La Festa Major d’estiu es va iniciar el dissabte, dia 1 de 
juliol, a les 9 del vespre, amb un sopar popular. Una vegada 
acabat el sopar es va fer un concert de música amb Corle-
ona Karaoke Live Band i la Dj. Níky.

Les activitats del diumenge van començar amb l’habitual i 
tradicional concentració de motos clàssiques. Seguidament 
es va celebrar la Missa Solemne.

A la tarda va ser l’espai i moment per a la mainada amb 
berenar, jocs, inflables i la festa d'escuma.

Per altra part, el dia de la Festa de Santa Eulàlia, a les 12 
hores, es va celebrar l’Ofici Solemme presidit pel bisbe de 
Girona, Francesc Pardo i amb l’acompanyament musical de 
la Cobla Foment del Montgrí. En acabar la missa tocaren 3 
sardanes. Seguidament es varen despenjar unes pinyates pels 
nens i, després, es va fer un aperitiu popular al Centre Cívic 
on hi va haver puntaires i una exposició de puntes al coixí.

Ja a la tarda es va fer una sessió de cinema, lectura i 
jocs de taula i una marató nocturna d'acudits.

L’endemà, diumenge, aquesta trobada va començar 
amb una xocolatada seguida de la Gimcana de la Gra-
nota. Després de preparar el dinar a la plaça es va fer 
un dinar veïnal seguit d’un concurs de llançament de 
pinyol d'oliva. Els actes van acabar amb un concert coral. 

FE D’ERRADES
A la revista de l’any passat, en la notícia de la súper lluna, es va posar com a autor de les fotografies a en David 
Pradas, quan corresponia ser Daniel Salvà Roura.

Sardanes.

Pinyata.

Exposició de 
puntes al coixí 
de Rosa Maria 
Sibina, Maria 
Paretas i Remei 
Pagés i treballs 
de puntes al coixí 
“Aiguamolls” fet 
per les puntaires 
de l’Associació 
de Puntaires de 
les Comarques 
de Girona.
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Cap de setmana a Cardona

el viatge

S ortim d’Ultramort amb cotxe i 
en un parell d’hores ens plan-
tem al davant del castell de 

Cardona després de deixar enrere el 
Montseny, la plana de Vic i Manresa. 
Cardona és una vila d’origen medie-
val controlada per un imponent cas-
tell, actualment un hotel de la cadena 
Paradores, on hi podríeu passar la nit. 
Compte amb el fantasma de l’habita-
ció 712! Aquest edifici completament 
restaurat allotjava una comunitat de 
monjos i el palau dels ducs, que eren 
els encarregats de vetllar les riques 
salines i tots els moviments que s’hi 
produïen. Cal dir que en el moment 
de la seva fundació, Cardona es tro-
bava en la frontera entre el món cris-
tià i el musulmà. La sal era sinònim 
de riquesa, i a aquella jove Catalunya 
li interessava controlar-la i, alhora, 
poder combatre i allunyar els sarraïns.

La visita durarà dos dies, durant els 
quals podreu visitar els tres llocs més 
emblemàtics d’aquest municipi de la 
comarca del Bages: el nucli antic, el 
castell i les mines de sal. 

En arribar és recomanable que assis-
tiu a una visita guiada pel nucli antic 
de vila ducal de Cardona, que actu-
alment té 4.700 habitants, durant la 
qual us expliquen l’origen de la vila 
que es remunta a l’any 986, quan era 
frontera amb l’Islam. Podreu veure la 
carta de poblament i privilegis que va 
atorgar el comte de Barcelona Borrell 
II, nét del conegut Guifré el Pilós. En 
aquell document hi podem trobar tots 
els privilegis dels quals podien gaudir 
la gent que anés a viure allà, com 
ara: no pagar impostos, poder anar 
a vendre al mercat cada diumenge 
i, el més important, que cada dijous 

podien anar a arrencar sal de la mun-
tanya, un bé molt preuat en aquella 
època, necessari per conservar carn i 
peix i al qual gairebé ningú hi tenia 
accés en quantitats tan grans. A canvi 
estaven obligats a treballar a les obres 
de construcció del castell.

Seguidament us porten a la plaça 
del mercat, des del mirador gaudireu 
d’una meravellosa panoràmica del 
castell, després us dirigireu a la plaça 
de Santa Eulàlia a on podreu obser-
var l’antiga carnisseria medieval, avui 
restaurada i convertida en Museu 
de la Sal, i entrareu a la capella de 
l’antic hospital, que està dedicada a 
Santa Eulàlia. Es continua fins a l’es-
glésia de Sant Miquel, d’estil gòtic i 
amb aires de catedral. Allà hi podeu 
veure la imatge gòtica de la verge 
Maria, provinent de Marsella al s. XIV, 

Panoràmica del Castell de Cardona.
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el viatge

que arribà aquí com a botí de guerra 
guanyat per un dels ducs de Cardona. 
Acabada la visita podeu aprofitar per 
anar a dinar a un dels molts restau-
rants que hi ha al poble.
 
A la tarda toca anar a visitar el cas-
tell. Aquesta fortalesa té orígens ibers, 
però a partir de la carta de poblament 
es va començar a bastir per allotjar els 
senyors de Cardona, que des d’aquell 
moment serien els vigilants i explota-
dors de les mines de sal, recurs que els 
faria riquíssims i els convertiria en ves-
comtes, comtes i finalment en ducs, i 

que van arribar a tenir la consideració 
de Reis sense corona. Us recomano 
d’assistir a una visita guiada convenci-
onal, o una de teatralitzada si hi aneu 
amb nens i nenes. Allà hi ha coses molt 
boniques i interessants, però jo us en 
recomano unes en concret: la torre de 
la Minyona perquè hi ha molt bones 
vistes des d’allà dalt, també l’esglé-
sia romànica de l’antiga canònica, el 
claustre restaurat, el pati d’armes del 
castell i finalment fer una caminada 
pels baluards que es varen aixecar ja 
al s. XVIII. Un cop feta la visita podeu 
anar a sopar al restaurant del Parador, 
situat en l’antic menjador dels monjos, 
per als nens hi ha un menú infan-
til, i per als adults també hi ha plats 
boníssims! Però abans podeu gaudir 

d’un servei de bar amb uns sofàs molt 
còmodes. Després de sopar ja és hora 
d’anar a dormir perquè l’endemà toca 
anar a veure les mines.

Us desperteu aviadet per no arribar 
tard a la visita de les mines de sal, on 
us explicaran que fa milions d’anys 
l’oceà Atlàntic arribava fins a l’interior 
de Catalunya i al cap dels anys van 
sorgir els Pirineus, i els sistemes mun-
tanyosos que van convertir en aquesta 
zona en un mar interior. Les altes tem-
peratures van anar evaporant l’aigua 
de l’oceà a causa de la calor que hi 
feia, i al final de tot va quedar així: 
una capa de sal i una de sediments 
i així repetitivament, formant una 
muntanya de sal de 120 metres i una 
massa de sals sòdiques i potàssiques 
de prop de 2.000 metres de profundi-
tat, 1.800 de llargada i 600 d’amplada, 
única a Europa. A l’Edat Mitjana la 
gent agafava la sal directament de la 
muntanya, però a partir del 1929 va 
començar el negoci miner per extreure 
la sal potassa, usada com a adob i com 
a ingredient per a la fabricació de la 
preuada pólvora. Aquesta visita també 
es pot fer teatralitzada.

Quan s’acaba la visita podeu anar a 
dinar al poble mateix o a una ciutat 
que trobeu de camí a casa, com ara 
Manresa o Vic, però heu de reservar 
taula abans,  si no, no trobareu lloc, 
però no us entretingueu perquè si no, 
arribareu a casa ben fosc.

LAIA PALLÉS
MIQUEL PALLÉS (ajudant)

Portalada de l'església de Sant Miquel 
de Cardona.

Visita guiada teatralitzada al Castell de Cardona.

Laia Pallés davant de la muntanya de sal.

ADRECES D’INTERÈS:

Per reservar les visites guiades:
www.cardonaturisme.cat
Oficina de turisme de Cardona: 
938 692 475

www.parador.es
Parador de Turisme Ducs de 
Cardona: 938 691 275
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història

El desafiament de Ramon Tomàs, 
paraire d’Ultramort (1538)

Partint d’un fet que no va gaire més enllà de la pura anècdota, us proposem una 
petita excursió per la mentalitat i les maneres de fer dels nostres avantpassats 
d’allà cap al segle XVI.

E l diumenge 28 de juliol de 1538 els feligresos d’Empú-
ries es van trobar una majúscula sorpresa quan, com 
cada diumenge, anaren a oir missa a l’església de Sant 

Martí. L’endemà, davant la Cort comtal (jutjat, diríem avui) 
de Castelló d’Empúries ho relatava amb aquestes paraules 
l’Honorable Pere Vicens, aleshores batlle d’Empúries i, per 
tant, màxima autoritat del lloc1: «ahir que era diumenge, tro-
bant-se ell en lo castell de Empúries, que era anat per hoir 
missa, per hont havye també moltes altres persones, allí al 
portal de la vila trobà hun cartell de desaffiament, y havent 
vist lo dit cartell y havent aquell llegit ell, prengué lo dit car-
tell per a posar-lo assí en poder de la Cort y axí los ha por-
tats y posats en poder de la Cort, y dit cartell conte [=explica, 
narra] que en Ramon Thomàs, perayre de Ultramort, desaffia 
en Jalma Peranthoni per causa de algunes pretensions en dit 
cartell contengudes». La declaració del batlle acaba afirmant 
que «no sap qui ha scrit lo dit cartell, per causa que no coneix 
la letra ni tampoch sab qui ha posat lo dit cartell al portal.» 

Més endavant, el dia 2 d’agost, fa una narració molt similar 
en Pere Romaní, pagès de l’Escala, qui declara que ell va anar 
a missa matinal i veié que en el portal de la vila hi havia un 
cartell, i que allà s’havien congregat el batlle i en Pere Fort i 
altres, i va veure que en Pere Fort llegia, en presència del batlle, 
el cartell. Quan l’hagué acabat de llegir, el batlle prengué el 
cartell i va dir que es tractava del desafiament d’en Ramon 
Tomàs, paraire d’Ultramort, a Jaume Perantoni dels Recs, però 
ell, dit Romaní, no sap qui ha escrit el cartell perquè no coneix 
la lletra. Posteriorment també declara en Jeroni Romaní, àlies 
Sala, que diu que ell era prop del portal i va veure que en Pere 
Alomar, de Cinc Claus, llegia el cartell en presència d’altres, i va 
sentir a dir que era el desafiament d’en Ramon Tomàs contra 
en Jaume Perantoni, però que ell no sap qui ho va escriure 
perquè no coneix la lletra. El mateix dia declara també en Gui-
llem Agustí, del veïnat de Vilanera, que diu que anava a missa 
i va veure un cartell al portal, «hun cartell que stave allí a la 

porte tot stès y en Molines lo lisqué [=llegí] y hoy [=oí, vaig 
sentir] que dehia que en Ramon de Ultramort dessaffiave en 
Jalma Peranthoni de Rechs per algune quantitat que li dema-
nave», però afirma el declarant que no sap qui ha fet el cartell 
perquè no coneix la lletra, ni sap llegir ni tampoc sap qui el 
devia posar al portal. 

Tenim, doncs, un gran enrenou del qual en van ser testimo-
nis persones de diversos veïnats dels qual avui integren el 
municipi escalenc: Empúries, l’Escala, Cinc Claus, Vilanera i 
els Recs, on residia el personatge amenaçat. Anem a veure, 
doncs, quin era el cas de la qüestió. El text del cartell deia2: 
«Jauma Peranthoni, de Rechs, qui com areu de tos pare y mare 
és obligat a ma muller Bàrbara, que abans fou muller d’en 
Vicents de Rechs, de una part en sinquanta liures, qui dita ma 
muler prastà a ton para, y ton para li promatés fer sensal, y 
de l’altra part en cent y trenta ducats d’or que dita ma muller 
comanà a ta mara, i que may ditas [quantitats] són estades 
pagades ni tornades a dita ma muller, [y havent-li demanat 
que] li tornàs dits CXXX ducats se amagà moltes vegades, que 
no hagués venir apartament ab dita ma muller; y per quant 
tu, demanant-te jo Ramon Thomàs d’Ultramort, com a marit y 
conjunta persona de dita ma muller Bàrbara, ditas quantitats, 
has ignorat que no·y sabies [=no has fet cas de l’afer, dient que 
no en tenies coneixement], y havent-te jo fet dir per mossèn 
Garriga, sagristà, emprés que si tu juraves sobre lo altar del 
beneventurat sant Anthoni y sobre la relíquia de dit benven-
turat sant que [no] sabesses res de veritat ni per haguer dit a 
dits tos pare y mare o a l’atre d’ells ne a alguna altra persona 
que sabés o saber ho puria per qualsavol manera, que dita 
Bàrbara muller mia no agués acomanada ditas quantitats a 
dits tos pare y mare respectivament, que anasas an bon ora 
que jo e dita ma muller et tindriem per quiti [=lliure, franc]; y 
avent tu promès a dit mossèn Garriga fer lo dit jurament aprés 
as recusat fer-lo y per so com jo en nom de dita ma muller 
vulla y antena cobrar ditas quantitats, y per ser pobre y no 

1 Els textos que aquí reproduïm i extractem es trobaran a l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, concretament al fons ‘Empúries’ de 
l’Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli, registre núm. 4287.

2 Per raons d’espai i també per facilitar la comprensió al lector modern, oferim una versió extractada del cartell i sacrifiquem la literalitat 
i l’apartat crític.
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Mas Perantoni i mas Vicens dels Recs (l’Escala). 
Foto: Centre Excursionista de Catalunya, AFCEC EMC X 4563, entre 1890 i 1929.

tenir manera de pladejar per justisia, per tant, te desafin en 
persona y béns, y si dins sinch dies primés vinents no m’auràs 
restituides o pagadas ditas quantitats de dinés, te tingues per 
desafiat, assarint-te que dita ma muller, si volràs fer la rahó de 
tu mateix, jurarà sobra ditas reliquias y altar de sant Anthoni 
que ella a prastada e comanada ditas quantitats a dits tos pare 
y mare com dit és. Fet al Boló de Rosselló a XVIII de juliol de 
MDXXXVIII. Jo, Ramon Thomàs, parayre de Ultramort, qui lo 
present desafin e fet fer.» 

Encara que el text és una mica enrevessat en alguns punts, 
l’origen del conflicte és ben clar i entenedor. Ara desgranem 
el cartell. Primerament, tenim en Ramon Tomàs, que era un 
paraire, o sigui, un negociant que es dedicava a distribuir llana 
o altres fibres, com el lli, per les cases, on sobretot durant 
els mesos d’hivern, en què les tasques del camp deixen més 
temps lliure, el treball domèstic es dirigia a tasques com 
cardar, filar, teixir o abaixar (=repassar el teixit, eliminant-ne 
els fils sobrers). Posteriorment, el paraire tornava a passar per 
les cases a recollir (i pagar) la feina feta, i comercialitzava els 
teixits. El paraire, que moltes vegades era també pagès, anava 
amunt i avall, d’un poble a l’altre, fent els seus negocis, per 
això no ens ha d’estranyar gens, per exemple, que el cartell 
d’en Tomàs hagués estat escrit al Boló. I dit sigui de passada, 
veiem que tot i ser un negociant, en Tomàs no devia saber 
gaire de lletra, perquè deixa ben clar que el cartell el va fer fer, 
és a dir, no el va escriure ell directament.

Més coses. El nostre paraire estava casat amb Bàrbara, la qual 
havia estat muller en primeres núpcies d’en Vicens (cognom, 
no nom, per això el fem acabar en ‘s’) dels Recs. És a dir, Bàrbara 
s’havia quedat vídua (així ho inferim atès que el divorci era 
una opció extraordinàriament excepcional en aquella època) i 
s’havia tornat a casar (les pensions de viduïtat no existien ales-
hores) amb en Ramon Tomàs. Durant el seu primer matrimoni, 

mentre vivia al veïnat dels Recs, la Bàrbara va fer un parell de 
préstecs als seus veïns, els Perantoni, una família puixant fins 
al punt que el 1628 un membre d’aquesta nissaga, en Pere 
Perantoni, tindrà ja suficient prestigi social i capacitat eco-
nòmica cop per fer-se sebollir a l’interior de l’església de Sant 
Martí d’Empúries, davant la capella del Roser3. Val a dir que 
el veïnat del Recs es troba a l’anomenada muntanya d’en Pas-
tors, a l’entrada de l’Escala per la carretera de Bellcaire, a mà 
dreta, gairebé davant per davant del Kàrting. Actualment els 
dos masos que constitueixen el veïnat s’anomenen can Japot 
o mas Calons, i mas Reding, que presenta una característica 
torre de planta quadrada. A l’època que nosaltres relatem, can 
Japot era el mas Perantoni i el mas Reding era el mas Vicens. 
Tenien ben a prop l’estany de Bellcaire i els terrenys ‘negadius’, 
ideals per al conreu de l’arrós (un cultiu altament productiu i 
rendible, i també altament conflictiu), que de ben segur fou un 
dels principals actius a tenir presents a l’hora d’explicar l’èxit 
econòmic (i posterior ensulsiada) dels Perantoni i dels Vicens.

Fos en atenció al bon veïnatge i la solidaritat pagesa, o a canvi 
d’un interès no confessat, el cas és que Bàrbara prestà certes 
quantitats de diners als seus veïns, concretament, 50 lliures, 
que és una quantitat molt respectable, al Sr. Perantoni, qui 
s’havia compromès a retornar-les mitjançant la creació d’un 
censal, una mena de crèdit hipotecari d’aquells temps en què 
els preceptes religiosos prohibien el préstec usurari. I d’altra 
banda, hi hauria els 130 ducats d’or (que equivalen a 156 
lliures, a raó de 24 sous cada ducat i tenint present que cada 
lliura té 20 sous) que es van deixar a la Sra. Perantoni. En 
resum, el muntant total del deute pujaria 206 lliures. Com 
a referència n’hi haurà prou amb apuntar que en aquells 
temps una casa ‘normaleta’ podia costar entre 30 i 50 lliu-
res i que, per exemple, el 1537 per 20 mitgeres de forment 
(289,28 litres –fixeu-vos que es mesurava per volum, no per 
pes–) es pagaven poc menys de 13 lliures i mitja. Per tant, 

3 Així consta a l’Arxiu Diocesà de Girona, U-232, f. 128 (consultable en línia).

és evident que en Ramon Tomàs 
tenia poderoses raons per reclamar 
el pagament del deute. I un detall 
que no és menor: el deute no es 
reclama al matrimoni Perantoni, 
sinó al seu fill Jaume. Això ens està 
dient dues coses: 1) que els pares de 
Jaume Perantoni ja devien ser morts 
el 1538, i 2) que el deute existia 
segurament des de feia anys, perquè 
Bàrbara havia tingut temps d’enviu-
dar i tornar-se a casar, cosa que no 
passa en unes poques setmanes o 
mesos. 

història
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Un altre aspecte molt interessant i il·lustratiu de la menta-
litat de l’època és el fet que davant la negativa de Jaume 
Perantoni a reconèixer el deute, Ramon Tomàs li proposa una 
cosa que avui ens resulta com a mínim sorprenent, però que 
era d’una lògica implacable per a la gent del s. XVI: que juri 
davant l’altar i les relíquies de sant Antoni que no en sabia 
res ni mai ningú l’havia informat d’aquests deutes que els 
seus pares havien contret amb Bàrbara. I si ho jura, R. Tomàs 
desistirà de la reclamació i tindrà Perantoni per ‘quiti’, lliure 
de cap obligació. Vet aquí fins a quin punt el temor de Déu i 
la preocupació per salvar l’ànima determinava els actes dels 
catalans del s. XVI. Ningú gosaria cometre perjuri davant unes 
relíquies sagrades perquè això el condemnaria al foc etern. 
I no en dubtaven ni mica (i aquí hauríem d’encetar el llarg i 
espinós tema del culte, el trànsit, l’autentificació i els poders 
de les relíquies). El Concili de Trento havia fet molt bé la seva 
tasca ‘recatolitzadora’. Els rostres torturats, els clarobscurs i el 
tenebrisme que impregnen la pintura barroca són els mateixos 
que tenyien l’ànima dels feligresos. Naturalment que Jaume 
Perantoni no va jurar, tot i que havia promès al sagristà que 
ho faria. No podia, la seva consciència li ho impedia, s’hau-
ria condemnat. Fixem-nos que, contràriament, Bàrbara sí 
que està disposada a jurar que és cert que havia deixat les 
quantitats de diners en litigi. Dit sigui de passada, a mossèn 
Garriga l’hem identificat com a Cristòfol Garriga, sagristà 
d’Empúries, a qui trobem, per exemple, fent un crèdit (censal) 
de 120 lliures a la universitat (avui en diríem ajuntament) de 
Verges,4 cosa que ens introdueix un altre aspecte característic 
de l’època, els negocis dels religiosos, que a més de tenir cura 
de les ànimes, per la seva instrucció, condició social i exacte 
coneixement dels afers de la seva comunitat, no negligien, 
en molts casos (no tots), la cura de les coses més terrenals.

Tornant al cartell, ens demanem ara què s’entenia per un 
desafiament i què implicava. En els temps medievals eren 
els cavallers, els milites, els que tenien dret a portar i usar 
armes. Ocasionalment resolien les seves diferències a través 
del «deseiximent», però aquests eren uns desafiaments per-
fectament regulats i establerts, tant pel que fa a les causes 
o raons que els podien originar, com pel que fa a les formali-
tats que calia respectar a l’hora de dur-lo a terme. A l’època 
moderna, però, la pràctica del desafiament havia canviat com-
pletament per esdevenir poca cosa més que la més primària i 
primitiva expressió de la venjança personal. Les Constitucions 
de Catalunya ja contenen prohibicions dels duels privats des 
de 1413, però no serà fins al segle XVIII que aquesta pràc-
tica serà perseguida sistemàticament. Així doncs, quan Ramon 
Tomàs desafia Jaume Perantoni no li està dient que tal dia es 
trobaran a tal lloc i lluitaran amb tals armes, li està dient que 

si en el termini de cinc dies no ha satisfet el que se li demana 
(jurar davant les relíquies de sant Antoni o bé pagar), Tomàs 
mirarà en endavant de perjudicar el seu rival per totes les vies i 
mètodes possibles, fins que obtingui la satisfacció de les seves 
demandes.

I posats a desgranar el cartell, podríem inclús estirar el fil 
d’algunes coses que no diu explícitament. Fixem-nos en un 
detall. Qui troba el cartell ‘estès’, o sigui, clavat, al portal de 
la vila? El batlle d’Empúries. I com es diu aquest senyor? Pere 
Vicens. Aquest cognom ens indica que és més que possible 
que tingui una relació de parentiu amb la Bàrbara, vídua d’un 
Vicens. Podria ser-ne un nebot i inclús, si volem recargolar més 
la cosa, res no ens desautoritza a pensar que podria ser un 
fill seu. Si més no, crida l’atenció el fet que sigui ni més ni 
menys el batlle de la vila qui troba el cartell, qui el llegeix i 
qui, qüestió molt important, el porta immediatament davant 
el jutge perquè hi intervingui. Ja tenim l’anècdota elevada a la 
categoria de procés judicial. Com va anar realment la cosa? La 
nit abans en Ramon Tomàs va anar sigil·losament a Empúries 
per clavar un cartell de desafiament al portal de la vila? ¿O va 
aprofitar que el parent de la seva dona és el batlle i, per tant, es 
pot moure amb tota seguretat i impunitat, tant de dia com de 
nit, perquè l’‘ajudés’ una miqueta? Ens podríem equivocar de 
mig a mig, res podem demostrar fefaentment, però costa molt 
sostreure’s de pensar que en Ramon Tomàs, tot i que assegura 
que era pobre i no tenia possibilitat de pledejar, i que és més 
que probable que no sapigués gaire de lletra, de ben segur 
que era un personatge esquerp, capaç d’utilitzar eficaçment 
les seves coneixences i jugar bé les seves cartes. En qualsevol 
cas, desconeixem si finalment en Ramon Tomàs va cobrar o 
no; i si va cobrar, és de suposar que la justícia en reclamaria 
la seva part, no? Bé, una pinzellada de misteri i insatisfacció 
tampoc ens va malament del tot. La nostra intenció només era 
fer una passejada per la manera de fer i de ser de la gent d’al-
tres temps, un exercici que ens hauria de servir per entendre 
millor l’època que a nosaltres ens toca viure.

SALVADOR VEGA

4 Arxiu Històric de Girona, Notarial, Verges, núm.18, 23-02-1528.

història
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Naixements 1972-2010
Continuem en l’estudi dels naixements anotats en el llibre IV d’Ultramort, treball 
iniciat el 2014. Aquest any i en aquesta nova revista veurem la segona part dels 
inscrits en aquest llibre, ja que la primera part l’estudiàrem en el treball anterior, 
ja que fer tot el llibre en un de sol hauria estat molt llarg per a la revista.

A ra veurem els naixements que tingueren lloc a la 
població des de l’any 1972 fins al 2010, tots dos 
inclosos, que és l’últim any que els naixements 

s’apunten en un llibre. A partir del 2010 les inscripcions 
es fan mitjançant ordinadors, tal com està ordenat, una 
millora que ofereixen les noves tecnologies.

Ja he indicat anteriorment que enguany estudiem els 
nascuts i nascudes en el municipi des de l’any 1972 fins 

al 2010. Són en total cinquanta-sis partides que trobem 
en la segona part d’aquest llibre.

L’estudi que presentem s’inicia amb un número que és el 
correlatiu que correspon a cada naixement des de l’any 
1927 en què Ultramort tingué Registre Civil propi. El 
nombre total de naixements anotats en els quatre llibres 
d’aquest Registre Civil de Naixements d’Ultramort és de 
cent noranta-vuit.

RESUM DE LES PARTIDES DE NAIXEMENT D’AQUEST PERÍODE DE TEMPS QUE ESTUDIEM

Llibre IV
NÚM.

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

DATA

08/11/1972

18/05/1973

10/11/1973

06/12/1973

16/081974

12/09/1974

10/11/1974

19/01/1975

06/08/1975

05/12/1975

09/02/1976

12/08/1976

12/08/1976

02/10/1976

10/10/1976

NOM

Sandra Paretas Pons

Montserrat Blanch Ferrer

David Teixidor Llorens

Narcís Pi Serra

Xavier Martínez Casas

Anna Maria Ruiz Blanch

Albert Matas Teixidor

Daniel Boada Puig

Eduard Oller Piferrer

Cristina Martínez Casas

Josep Ruiz Blanch

Clara Pallès Darné

Maria Rosa Fortià Camós

Marc Teixidor Llorens

Narcís Enoch-Godoy Davesa

PARES

Josep Paretas – Fructicultor
Rosario Pons – (Flaçà)
Josep Blanch – Pagès
Maria Ferrer  (la Tallada)
Joan Teixidor – Pagès
Ma Àngels Llorens (Bàscara)
Narcís Pi – Pagès – (Palau-sator)
Anna Serra
Benet Martínez- Paleta (Rupià)
Maria Rosa Casas
Miguel Ruiz – Cuevas Almanzora (Almeria)
Rosa Blanch (la Tallada)
Josep Matas – Pagès
Hortènsia Teixidor (Verges)
Emili Boada (Sant Joan Mollet)
Carme Puig (Rupià)
Joan Oller- Paleta
Lluïsa Piferrer (Foixà)
Benet Martínez- Paleta (Rupià)
Maria Rosa Casas
Miguel Ruiz – Cuevas Almanzora (Almeria)
Rosa Blanch
Josep Pallès – Paleta
Mercè Darné (Torroella de Montgrí)
Faustí Fortià –Pagès (Bescanó)
Maria Antònia Camós
Joan Teixidor – Pagès
Ma Àngels Llorens (Bàscara)
David Enoch-Godoy – Viatjant 
(Sant Antonio - Xile) 
Núria Davesa

AVIS PATERNS

Josep Paretas
Neus Ros
Salvador Blanch
Maria Ferrer
Pere Teixidor
Josefa Saurí
Esteve Pi
Maria Figueras
Augusto Martínez
Clementa García
Josep Ruiz
Filomena Ponce
Joan Matas
Dolors Costa
Josep Boada
Joaquima Julià
Ciriaco Oller
Francisca Oliver
Augusto Martínez
Clementa García
Josep Ruiz
Filomena Ponce
Joaquim Pallés
Empar Gispert
Arcadi Fortià
Esperança Vidal
Pere Teixidor
Josefa Saurí
Hernan Enoch-Godoy
Delfina Neira

AVIS MATERNS

Pere Pons
Teresa Costa
Miquel Ferrer
Quitèria Blanch
Enric Llorens
Francisca Masó
Gabriel Serra
Joaquima Pagès
Miguel Casas
Balbina Puig
Pelayo Blanch
Rosa Bolasell
Josep Teixidor
Teresa Cullell
Eudald Puig
Concepció Coll
Benet Piferrer
Dolos Ramada
Miguel Casas
Balbina Puig
Pelayo Blanch
Rosa Bolasell
Narcís Darné
Mercè Maspoch
Emili Camós
Josefina Corominas
Enric Llorens
Francisca Masó
Narcís Devesa
Ma Carme Vicens

història
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NÚM.

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184 

185

186

DATA 

30/05/1977

22/05/1978

09/07/1978

12/07/1978

15/05/1979

02/10/1979

27/12/1979

07/05/1981

16/06/1981

26/10/1982

23/05/1985

04/04/1986

03/08/1986

27/05/1988

08/06/1988

26/03/1990

14/04/1990

29/12/1990

20/05/1991

31/10/1991

06/10/1992

14/11/1992

07/12/1992

22/05/1995

30/01/1997

26/07/1997

06/07/1999

19/01/2000

21/06/2000

NOM 

Jordi Andreu Alsina

Sandra Pallés Blanco

Adrià Andreu Alsina

Xavier Boada Puig

Josep Paretas pons

Albert Alemany Montiel

Hernan Godoy Devesa

Albert Oller Piferrer

Antoni Cordón Batlle

Núria Andreu Alsina

Eva Madrenas Toboso

Anna Alsina Oliver

Aleix Davesa Bañeras

Jordi Batlle Rosés

Eloy Boada Puig

Gerard Marull Paretas

Sergi Oller Piferrer

Jordi Teixidor Llorens

Josep M Batlle Rosés

Marta Alemany Gandol

Francesc Xavier Davesa Bañeras

Genís Madrenas Toboso

Jordi Oliver Molinas

Arnau Davesa Turró

Adrià Vilamitjana Paretas

Marc Oliver Molinas

Sergi Oliver Martí

Pol Vilamitjana Paretas

Gerard Devesa Turró

PARES 

Pere Andreu (la Pera)
Anna Alsina
Miquel Pallés – Paleta
Maria Montserrat Blanco
Pere Andreu – Pagès (la Pera)
Anna Alsina (La Bisbal)
Emili Boada (Sant Joan Mollet)
Carme Puig (Rupià)
Josep Paretas – Pagès 
Roser Pons Costa
Miquel Alemany – Pagès
Sílvia Montiel  (Llagostera)
David Enoch-Godoy
Núria Devesa
Joan Oller – Paleta
Lluïsa Piferrer
Antoni Cordón - Ceramista (la Bisbal)
Carmen Batlle
Pere Andreu – Pagès- (la Pera)
Anna Alsina (la Bisbal)
Lluís Madrenas- Pagès
M. Àngels Toboso
Jordi Alsina
Concepció Oliver
Francesc Xavier Davesa – Pagès
Montserrat Bañeras (la Pera)
Josep M. Batlle – Pagès
Carme Rosés
Emili Boada - Carnisser (Sant Joan Mollet)
Carme Puig (Rupià)
Carles Marull – Mecànic – (Corçà)
Sandra Paretas
Joan Oller- Paleta
Lluïsa Piferrer
Joan Teixidor – Pagès
M. Àngels Llorens
Josep M. Batlle – Pagès
Carme Rosés
Narcís Alemany – Mecànic
Rosa Gandol
Francesc Xavier Davesa – Paleta
Montserrat Bañeras
Lluís Madrenas – Pagès
Ma Àngels Toboso
Jordi Oliver – Carnisser
Montserrat Molinas – Administrativa
Sergi Davesa
Núria Turró
Josep Vilamitjana
Anna Paretas
Jordi Oliver – Carnisser
Montserrat Molinas – Administrativa
Joaquim Oliver – Paleta (la Bisbal)
Pilar Martí Pla
Josep Vilmitjana (Sant Gregori)
Anna Paretas
Sergi Davesa
Núria Turró

AVIS PATERNS 

Josep Andreu
Teresa Oliver
Joaquim Pallés
Empar Gispert
Josep Andreu
Teresa Oliver
Josep Boada
Joaquima Julià
Josep Paretas
Neus Ros
Joan Alemany
Josefa Vila
Hernan Godoy 
Delfina Neira
Ciriaco Oller
Francisca Oliver
Antoni Cordón
Araceli Benítez
Josep Andreu
Teresa Olivé
Àngel Madrenas
Teresa Bahí
Josep Alsina
Teresa Aleñà
Francesc Davesa
Anna Calmó
Palmiro Batlle
Pilar Ametller
Josep Boada
Joaquima Julià
Eliseo Marull
Montserrat Marull
Ciriaco Oller
Francisca Oliver
Pere Teixidor
Josefa Saurí
Palmiro Batlle
Pilar Ametller
Joan Alemany
Josefa Vila
Francesc Xavier Davesa
Anna Calmó
Àngel Madrenas
Teresa Bahí
Joan Oliver
Úrsula Subirana
Francesc Davesa
Anna Calmó
Pere Vilamitjana 
Dolors Teixidor
Joan Oliver
Úrsula Subirana
Jordi Oliver
Carme Angelich
Pere Vilamitjana
Ma Dolors Teixidor
Francesc Davesa
Anna Calmó

AVIS MATERNS 

Pere Alsina
Concepció Ribes
Cristóbal Blanco
Maria Lara
Pere Alsina
Concepció Ribas
Eudald Puig
Concepció Cals
Pere Pons
Teresa Costa
Josep Montiel
Engràcia Montiel
Narcís Davesa
Ma Carme Vicens
Benet Piferrer
Dolors Ramada
Martí Batlle
Maria Alemany
Pere Alsina
Concepció Ribas
Francisco Toboso
Elvira Fontanellas
Lluís Oliver
Carmen Martínez
Albert Bañeras
Joaquima Massa
Joan Rosés
Pilar Claparols
Eudald Puig
Concepció Cals
Josep Paretas
Roser Pons
Benet Piferrer
Dolors Ramada
Enric Llorens
Francisca Masó
Joan Rosés
Pilar Claparols
Joaquim Gandol
Maria Marcelino
Albert Bañeras
Joaquima Massa
Francisco Toboso
Elvira Fontanellas
Ernesto Molinas
Mercè Colomer
Josep Turró
Dolors Vilà
Jordi Paretas
Montserrat Oliveras
Ernesto Molinas
Mercè Colomer
Claudi Martí
Pilar Pla
Jordi Paretas
Montserrat Oliveras
Josep Turró
Dolors Vilà

història
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NÚM. 

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

DATA

13/08/2000

29/10/2005

05/09/2006

18/01/2007

01/11/2007

18/02/2009

18/02/2009

29/06/2009

23/07/2009

18/09/2009

24/12/2009

 03/03/2010

NOM

Sergi Pujol Oliver

Adrià Cortés Pérez

Josep Ruiz Ruiz

Marc Pujol Oliver

Valentina Pérez Klamburg

Xavier Ruiz Ruiz

Marc Ruiz Ruiz

Jana Giménez Brancós

Maria Mendoza Dalmases

Pau Surrell Pallés

Arlet Pérez Klamburg

Maria Ruiz Tarrés

PARES

Ramon Pujol – Jardiner (Torroella de Montgrí)
Catalina Oliver
Alan Cortés - Jardiner (Paisley - Regne Unit)
Jessica Pérez – Dependenta (Barcelona)

Carles Ruiz – Xofer (Vullpellac)
Anna Ma Ruiz – Administrativa
Ramon Pujol – Jardiner (Torroella de Montgrí)
Catalina Oliver
Carles Pérez . Biòleg (Barcelona)
Georgina Klamburg – Biòloga (Barcelona)
Carles Ruiz – Xofer (Vullpellac)
Anna Ma Ruiz – Administrativa
Carles Ruiz – Xofer (Vullpellac)
Anna Ma Ruiz – Administrativa
Ivan Giménez – Perruquer (Barcelona)
Marta Brancós – Dependenta
Xavier Mendoza – Artista (Girona)
Montserrat Dalmases – Pedagoga (Terrassa)
Aitor Surrell – Mecànic (Girona)
Sandra Pallés – Infermera

Carles Pérez . Biòleg (Barcelona)
Georgina Klamburg – Biòloga (Barcelona)
Miquel Ruiz – Pagès
Ma Carmen Tarrés – Administrativa (Girona)

AVIS PATERNS

Enric Pujol
Carme Mercader
Josep Cortés
Sandra Wilson

Josep Ruiz
Ma Teresa Puig
Enric Pujol
Carme Mercader
Manuel Pérez
Rufina Ortega
Josep Ruiz
Ma Teresa Puig
Josep Ruiz
Ma Teresa Puig
Jesús Giménez
Lluïsa Coll
Carles Mendoza
Joaquima Oliva
Genís Surrell
Ma Carme Basaurit

Manuel Pérez
Rufina Ortega
Miquel Ruiz
Ma Rosa Tarrés

AVIS MATERNS

Pere Oliver
Josefa Robau
Albert Pérez
Joaquima-Josefa 
Giménez
Miquel Ruiz
Ma Rosa Blanch
Pere Oliver
Josefa Robau
Jordi Klamburg
Núria Figuerola
Miquel Ruiz
Ma Rosa Blanch
Miquel Ruiz
Ma Rosa Blanch
Pere Brancós
Concepció Sirvent
Jordi Dalmases
Ma Rosa Bruguera
Miquel Pallés
Ma Montserrat 
Blanco
Jordi Klamburg
Núria Figuerola
Francesc Tarrés
Assumpció Planas

Aquest estudi, doncs, presenta el mateix procés que els 
dos anteriors, Resumeixo esquemàticament les principals 
dades de cada partida on figura primerament el número 
d’ordre correlatiu, segueix amb la data de naixement, el 
nom dels nascuts o nascudes, el nom dels pares que en 
alguns casos la partida porta l’origen d’aquests si no són 
d’Ultramort i la professió. En algun cas hi ha pares i, en 
general, mares que no tenen anotades aquestes dades. Per 
això la professió no és del tot exacta. 

Dels avis sols tenim el nom i el primer cognom. Aquestes 
són les dades mitjançant les quals fonamentem el treball. 

Després de la data de naixement segueix el nom i els cog-
noms del nascut o nascuda.

Els noms que més trobem a les partides són: quatre vega-
des Albert i Jordi; tres Adrià, Josep, Marc, Maria, Sergi 
i Xavier; dues Anna, Gerard, Narcís i Sandra; una Aleix, 
Antoni, Arnau, Clara, Cristina, Daniel, Eduard, Eloy, Eva, 
Francesca, Genís German, Jaume, Josep Maria, Montser-
rat, Mireia, Núria, Pau, Pol i Valentina.

Els cognoms de part de pare són: sis Ruiz; quatre 
Davesa; tres Andreu, Oliveras, Oller i Teixidor; dues Ale-
many, Boada, Batlle, Godoy, Madrenas, Martínez, Pare-

tas, Pallés, Pujol, Pérez i Vilamitjana; una Alsina, Blanch, 
Cordón, Cortés, Jiménez, Fortià, Mendoza, Marull, Mata, 
Pi i Surrell. 

Els pares que no són originaris d’Ultramort i que he pogut 
localitzar haurien nascut a Barcelona, Bescanó, la Bisbal, 
Corçà, Cuevas de Almanzora (Almeria), Flaçà, Girona, 
Palau-sator, la Pera, Prisley (Regne Unit), Rupià, San Anto-
nio (Xile), Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Torroella de 
Montgrí i Vullpellac.

Com es pot veure, tots els progenitors o són d’Ultramort 
o de la regió de Girona, a més de la ciutat de Barcelona, 
menys tres. Un és de Cuevas de Almanzora (Almeria), 
regió d’on vingueren, en el primer moment de l’emigra-
ció, molts treballadors del camp (aquí faltaven braços). Els 
altres dos corresponen a Prisley (localitat del Regne Unit) 
i a Sant Antonio (Xile).

Les dades de la professió o treball dels pares que cons-
ten en les partides són: quinze pagesos; deu paletes; tres 
xofers i mecànics; dos carnissers i biòlegs; un viatjant, 
treballador de banca, artista i perruquer.

Com veiem la majoria dels pares són treballadors del 
camp, ocupació principal de la població. L’agricultura és 

història
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la base principal de l’economia de la població. Segueix 
també la professió de paleta. Pensem que estem en el 
període que s’inicia i es desenvolupa el gran “boom” de la 
construcció, principalment en la costa. Ultramort es troba 
en una zona propera al mar i es beneficia de totes aques-
tes construccions d’estiueig com la rehabilitació de cases 
antigues i noves construccions en pobles.

La professió de les mares és més difícil de fer-ne estat 
detallat, ja que fins molt recentment aquesta dada no 
figurava en les partides. És bo tenir present que moltes 
partides, en el lloc de professió de les mares, posa “sus 
labores”, és a dir, feina de casa. El treball de les dones no 
s’aprecia i valora fins fa pocs anys, tres són administra-
tives, dues biòlogues, dues dependentes, una psicòloga i 
una mestra. 

Els inscrits en el núm. 192 i 193, en Xavier i en Marc Ruiz 
i Ruiz, són bessons. És l’únic cas que trobem en aquest 
estudi.

La natalitat és present d’una forma molt irregular. En els 
anys setanta podem considerar una mitjana de tres nai-
xements per any. En els anys vuitanta i noranta la mitjana 
es pot considerar de dos naixements per any, i en els anys 
2000 hi ha una forta davallada si exceptuem l’any 2009.

Els anys amb més naixements:

1973 amb 3
1974 amb 3 
1975 amb 3 
1976 amb 5 

Anys en els quals no hi figura cap naixement 
registrat: 

1980, 1983, 1984, 1987, 1989, 1993, 1994, 1996, 1998, 
2001, 2002, 2003, 2004 i 2008.

En total, trobem catorze anys sense cap naixement, 
cosa que fa que la vida del poble quedi mancada de 
mainada i de nous membres de la societat i el poble, 
evidentment, es va envellint i no té l’empenta que dóna 
la joventut. Sort, de totes maneres, que també alguns 
joves, o no tan joves, vénen a viure al nostre poble. 
Molta gent de ciutat prefereixen la vida d’un poble 
i busquen llocs adients per establir-se d’una manera 
definitiva o accidental. Benvinguts siguin i que molt 
anys puguin gaudir de les belleses i pau que cerquen 
en el nostre poble.

1990 amb 3 
1992 amb 3 
2009 amb 6 

Resum final de naixements per any:

ANY NÚM. NAIXEMENTS NENS       NENES

1972  1    1

1973  3     2  1

1974  3     2  1

1975  3     2  1

1976  5     3  2

1977  1     1 

1978  3     2  1

1979  3     3 

1980   

1981  2     1  1

1982  1    1

1983   

1984   

1985  1    1

1986  2     1  1

1987   

1988  2     2 

1989   

1990  3     3 

1991  2     1  1

1992  3     3 

1993   

1994   

1995  1     1 

1996   

1997  2     2 

1998   

1999  1     1 

2000  3     3 

2001   

2002   

2003   

2004   

2005  1     1 

2006  1     1 

2007  2    2

2008   

2009  6     4  2

2010  1    1

Total 56 naixements  39 nens    17 nenes

història
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Gràfica de naixements dels anys 1972 al 2010

els més petits

GABRIEL I ROSA 

FERRER JIMÉNEZ

Els anys de màxima natalitat són el 1976 i 2009. JOSEP ALABAU COLOMA

19
72

7

5

3

6

4

2

1

19
85

19
98

19
80

19
93

20
06

19
76

19
89

20
02

19
84

19
97

20
10

19
74

19
87

20
00

19
82

19
95

20
08

19
78

19
91

20
04

19
73

19
86

19
99

19
81

19
94

20
07

19
77

19
90

20
03

19
75

19
88

20
01

19
83

19
96

20
09

19
79

19
92

20
05

història



Desembre 2017 • Número 20

E
l

 C
a

m
p
a

n
a

r
 •  

R
e
v
is
ta

 d
'U

lt
r
a
m
o
r
t

18

nouvinguts

Família Quetsch

D’Alemanya a Ultramort
Aquesta és una família de quatre generacions que viu a Alemanya però que passa 
algun temps a Ultramort. El cap de la família és Christina (mare de Petra i Pia, àvia 
de Sarah i besàvia de la Lia i Josua). La família també inclou l’Oliver, el marit de 
Sarah, i Antonio la parella de Pia, a més dels gossos que, segons aquesta família, 
són molt importants. 

A què us dediqueu?
Els membres de la família tenen 
diferents professions: professors, 
redactora, dissenyador tècnic, pen-
sionista i els petits són alumnes.

I aficions?
Som tots amics de la natura. Ens 
agraden passejades grans amb els 
nostres gossos, en la família tenim 
tres gossos i dos gats. I sobretot, ens 
agrada el mar, la vista fins a l'ho-
ritzó i el clima al costat del mar.

Com vàreu arribar i conèixer la 
comarca de l'Empordà?
L’any 1985 vam passar unes vacan-
ces a Pals, on el meu cosí té una 
casa. I ens vam enamorar de l’Em-

I vàreu decidir comprar una casa a Ultramort?
Sí. Vam estar en una agència immobiliària i ens van 
ensenyar la casa. Ens vam enamorar a primera vista. 
Després, tot va succeir més ràpidament, el 1986 vam 
comprar-la definitivament. La casa és per a tothom. Té 
un pati per jugar i per menjar fora, és com una sala a 
l'aire lliure.

Quant de temps passeu a Ultramort?
Uns mesos a l'any.

Quan esteu a Ultramort, què feu preferiblement?
Primer de tot, arreglar una mica la casa i el pati. Després, 
passejades pels camps amb el gos, anar a la platja... I a la 
nit llegir. Per això no ens cal televisió a casa.

pordà. Aquí tot està molt junt: mar, muntanya, ciutats 
grans, pobles medievals i, sobretot, tranquil·litat, com 
aquí a Ultramort.

I Ultramort, com ho vàreu conèixer?
Per casualitat.

Davant de la casa. D’esquerra a dreta: Pia, Christina, Lia, l'amiga Mònica, Sarah i Josua.

Ens vam enamorar de l’Empordà
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nouvinguts

Què és el que us agrada més 
d'Ultramort i rodalia?
És clar, el paisatge; els mercats 
dels pobles, sobretot el mercat 
ecològic; les places dels pobles, si 
n'hi ha. A veure com serà la plaça 
d'Ultramort?

Ben bonica, segur. I el que 
menys us agrada?
La pudor dels fems com a conse-
qüència de l’adob líquid d’animals 
que s’utilitza en els camps.   

Coneixeu l'Empordà i comarques 
veïnes?
Sí. Ens agrada molt la Garrotxa, els 
Pirineus o, per exemple, el Cap de 

Antonio i Lotta. 

Josua i Oliver.

Creus, és un lloc paradisíac. O anar a Girona, on sempre 
hi ha alguna cosa per descobrir.

Concretament, però, què és el que us agrada més o 
trobeu més interessant? 
Ens agrada molt Torroella de Montgrí, pobles com Rupià 
a la primavera, les petites cales al costat de Calella de 
Palafrugell. I el petit museu de Torroella de Montgrí.

Practiqueu o heu practicat 
alguna activitat? 
Sí. Una mica el senderisme, depèn 
de les temperatures, també el 
ioga o mirar el cel estrellat, que 
es troba a faltar a les ciutats.

Quines diferències més signifi-
catives hi ha entre Ultramort i 
Alemanya? 

A Alemanya vivim a la ciutat. Es viu més a casa que 
al carrer, pel motiu del clima. A les ciutats la gas-
tronomia és més internacional, el nostre restaurant 
preferit és aquí un francès. Quan estem a Ultramort 
preferim menjar peix. A Alemanya el peix és molt 
car i tampoc hi ha moltes peixateries. En canvi, el 
pa, a Alemanya en tenim de molt diferents, són molt 
deliciosos i sans.

I els catalans?
Penso que la mentalitat catalana és una mica semblant 
a l’alemanya. La gent és més tranquil·la i més casolana. 
És clar, el temps és a Catalunya molt millor que a Ale-
manya.

I què és el que més us va sorprendre quan vàreu venir 
a Ultramort o Catalunya?
Quan vaig estar la primera vegada a Catalunya, això va 
ser el 1977, no sabia que la gent parlava aquí el català. 
Per a l’alemany Catalunya és Espanya.

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,...

Penso que la 
mentalitat catalana 

és una mica semblant 
a l’alemanya
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I ara, a Alemanya, es coneix més Catalunya?
De moment es parla bastant a Alemanya sobre Cata-
lunya pel motiu de les notícies sobre la independèn-
cia.

I la tramuntana, us hi heu acostumat?
No ens acostumem mai a la tramuntana.

Teniu pensat seguir a temporades a Ultramort?
Sí. Ens agradaria estar més temps a Ultramort, ho faré 
quan sigui pensionista (Pia).

Per acabar, quines diferències heu observat amb el 
pas del temps a Ultramort?
La comunicació en el poble ha deixat d’existir molt en 
els darrers anys. Abans la gent gran jugava les cartes a 
fora, al carrer. Això era, però, fa vint anys. Ara la gent viu 
més endins. Els llocs públics no s'usen diàriament com el 
jardí infantil, el camp de futbol... Hi ha poca vida social a 
Ultramort. Ens agradaria més la comunicació amb la gent.

CARLES B. GORBS

Lia, Sarah, Josua i Petra.

nouvinguts

Hi ha poca vida 
social a Ultramort. 
Ens agradaria més 

la comunicació 
amb la gent
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parròquia

E l perquè té arrels religioses: ja ve de l’antiga 
Pasqua jueva, quan els israelites celebraven 
seguint el calendari lunar, al capvespre del dia 14 

del mes jueu de Nissan, que és el dia de lluna plena del 
mes de primavera (Nissan vol dir «primer», perquè per als 
jueus és el primer mes lunar de l’any). Això, traduït en 
el nostre calendari solar vol dir que la Pasqua jueva se 
celebrava a la primera lluna plena de primavera, que pot 
oscil·lar entre el 22 de març i el 21 d’abril.

Pasqua ve de «pas» de Déu entre la gent, i commemora 
la nit que Déu va «passar» per Egipte, per salvar els isra-
elites dels treballs d’esclavatge que patien. De fet, és 
Moisès qui va passar portant la presència de Déu en ell, 
i el faraó, envejós i rabiós que Déu realment pogués ser 
amb Moisès, el va expulsar d'Egipte; però no va sortir 
sol, perquè molts israelites van voler fer «aliança» amb 
ell: van preferir deixar els treballs d’Egipte per fer amb 
Moisès un llarg camí pel desert, molt pobrament, espe-
rant arribar a una «Terra Promesa» que ell predicava.

A partir de llavors, per commemorar la sortida d’Egipte, 
els jueus cada any celebren la Pasqua la mateixa nit que 
va esdevenir, a la primera lluna plena de primavera. 

Però tot plegat només era una profecia de la veritable 
Pasqua que Jesús realitzaria, quan va celebrar la Pasqua 
jueva per última vegada, en el seu Últim Sopar; i que 
alhora va ser «la primera Missa».

Jesús va acomplir les profecies pasquals en tots els sen-
tits: ell és l’home-Déu que va «passar» per Israel —i per 
tant pel món—, per salvar tots els qui se sentien cansats 
de tota mena ‘d’esclavituds’, per guanyar-se la vida. I va 
ser el ‘faraó de torn’ (sobretot el Sanedrí jueu) que, enve-
jós i rabiós de la divinitat de Jesús, el va ‘expulsar’ cruci-
ficant-lo; però els seus seguidors van voler «aliança» amb 
ell: van relativitzar els treballs d’aquesta vida –que al final 
no salven el món, ni ningú–, per viure més austerament, 
esperant retrobar-se amb Jesús a la Terra Promesa de la 
resurrecció, que ell mateix predicava, i va inaugurar en 
sortir del sepulcre.

La Pasqua que ‘balla’
Ho dic així, «la Pasqua que ‘balla’», però no per referir-me a música i alegria, sinó 
perquè la data en què s’escau, cada any es mou. Sovint sento gent que pregunta: 
«Per què la Pasqua no té una data fixa, sinó que cada any balla?»

Per això, els cristians continuem celebrant el «pas» de 
Jesús, cada diumenge a Missa, i sobretot un cop l’any per 
Pasqua, justament per establir i mantenir aquesta «ali-
ança» amb ell; però no ho celebrem la mateixa nit de la 
Pasqua jueva, que pot ser a mitja setmana, sinó que ho 
ajornem al diumenge següent (i si la lluna plena coinci-
deix en diumenge, ho ajornem al diumenge de la setmana 
següent).

I amb Pasqua també es mouen altres dates assenyalades 
que depenen d’ella, com ara el diumenge de Rams, que és el 
diumenge abans de Pasqua; o el Dimecres de Cendra, que és 
quaranta dies abans de Rams (d’aquí el nom de Quaresma); 
o la festa de la vinguda de l’Esperit Sant, per Pentecosta, 
que és cinquanta dies després del diumenge de Pasqua. 

Doncs tot aquest moviment de dates era el que volia 
dir amb el títol «la Pasqua que ‘balla’», i no referir-me 
a música i alegria. Encara que, pensant-ho bé, Pasqua 
també té a veure amb música i alegria, perquè poder 
relativitzar les activitats d’aquest món, seguir Jesús més 
reposadament amb una vida senzilla, i gaudir de l’espe-
rança d’un Cel Nou i una Terra Nova, és motiu de sobra per 
celebrar-ho amb una cerimònia ben solemne —sobretot 
a la Vetlla Pasqual—, amb un bon orgue de tubs a tot 
volum, i una alegria esclatant a l’ànima, compartida amb 
molts germans en Crist.

JOSEP PARACOLLS MASFERRER
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medi ambient

U n episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire 
és una situació en què les condicions atmosfè-
riques són desfavorables per a la dispersió i la 

ventilació, la qual cosa fa que la concentració d’algun 
contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els 
valors límit establerts per la legislació.

El protocol s'activarà en cas de detectar alts nivells de 
contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2) a 
la conurbació de Barcelona a partir del dia 1 de desembre.
 

El protocol comportarà limitacions temporals de tràn-
sit en algunes àrees. L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat 
i Sant Adrià de Besòs aplicaran restriccions a la zona de 
baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes de Bar-
celona. Es tracta d’una àrea de més de 95 km2 que inclou 
Barcelona i els municipis circumdants a les rondes. 

Les restriccions estaran actives entre les 7 i les 20 hores 
els dies laborables, de dilluns a divendres, fins que es 
doni per finalitzat l’episodi de contaminació per a deter-
minats vehicles.

Contaminació de l’aire

Tot i que aquesta mesura afecta, ara com ara, a la ciutat de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, molts de nosaltres ens podem veure afectats si acudim a Barcelona 
per alguna gestió professional, sanitària, cultural o administrativa.

A PARTIR DE L'1 DE DESEMBRE S'INICIEN LES RESTRICCIONS DE TRÀNSIT EN CAS D'EPISODI AMBIENTAL

Quan els models de qualitat de l’aire amb què treballa 
la Generalitat indiquin que, en el marge de dos dies, es 
pot produir un episodi per alta contaminació per NO2, 
es realitzarà un avís de previsió. S’avisarà les diferents 
administracions, els operadors de transport públic i la 
ciutadania perquè puguin adaptar-se amb prou antela-
ció a la possible situació.

24 hores després, la Generalitat avaluarà de nou la situació. 
Determinarà si perduren les condicions perquè es produ-
eixi l’episodi i ho comunicarà. En cas afirmatiu, tot quedarà 
preparat perquè l’endemà s’apliquin les restriccions al tràn-
sit establertes.

Al tercer dia, s’activarà la situació d’episodi per alta con-
taminació de NO2. Entraran en vigor les restriccions al 
trànsit a les zones determinades i s’activarà el pla de 
reforç del transport públic.

EN AQUEST ÀMBIT NOMÉS HI PODRAN CIRCULAR: 

• Els turismes que disposin del distintiu ambiental 
de la DGT, el duguin o no adherit al parabrisa. 
És a dir, els considerats més nets, com els 
elèctrics, híbrids, o de gas natural, a més dels 
de gasolina matriculats a partir de l’1/01/2001 i 
dièsel posteriors a l’1/01/2006. 

• Les furgonetes fabricades a partir de la 
normativa europea sobre emissions de vehicles 
Euro 1. És a dir, les matriculades a partir de 
l’1 d’octubre de 1994.

• Les motos, ciclomotors, camions, autocars i 
autobusos. 

• Els serveis d'emergències, com la policia, els 
bombers o les ambulàncies; els essencials, com els 
mèdics i funeraris; i els vehicles de persones amb 
mobilitat reduïda. 
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Reduir el 18% d’emissions urbanes

Les restriccions es duran a terme per reduir les emissions 
produïdes pel trànsit en els dies que es produeix menys 
dispersió dels contaminants atmosfèrics. El Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat calcula que les limita-
cions a la ZBE de Barcelona reduiran al voltant del 18% 
les emissions urbanes, tant de NO2 com de partícules 
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). 
Aquesta xifra representa l’11% de les emissions asso-
ciades al trànsit de tota la conurbació de Barcelona. En 
diferents escenaris temporals, les limitacions passaran a 
ser estructurals. L’objectiu del Departament de Territori 
i Sostenibilitat és reduir el 10% de les emissions associ-
ades al trànsit de l’Àmbit-40 en els pròxims cinc anys i 
el 30% de les emissions globals en el termini de quinze 
anys per assolir els nivells recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 

Afectació a la salut

Els contaminants de l’aire poden provocar efectes adver-
sos sobre la salut humana quan les concentracions supe-
ren determinats nivells i segons la durada de l'exposició 
a aquests compostos. La sensibilitat a la contaminació 
atmosfèrica pot variar segons la persona, però hi ha uns 
grups més vulnerables: les persones amb malalties car-
díaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en 
edat preescolar i les dones embarassades. L’Agència de 
Salut Pública de Catalunya recomana unes mesures de 
caràcter general per reduir els riscos per a la salut de la 
contaminació de l’aire i unes d’específiques en cas de 
superació d’uns llindars establerts. 

FONT: 
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

La Generalitat inclourà en la seva pàgina web principal informació puntual dels avisos. També ha quedat acti-
vat el web de consulta www.airenet.gencat.cat, a més de l’apartat corresponent al Canal Salut

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/Contaminacio-atmosferica/

GORBS
Comunicació - Edicions

629 151 930 · cgorbs@gorbs.cat
www.gorbs.cat
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cultura

Dos poemes de l’avi Lluís
Fins sempre
Lluís Batlle Blanch, l’avi Lluís, que ha col·laborat en els darrers anys en aquesta revista amb els seus poemes i, 
per tant, enriquint la cultura del nostre poble, ens va deixar a la casa Pairal, el dia 30 de marc de 2016, a l'edat 
de 88 anys.  Amb aquestes línies li volem retre el nostre més humil i sincer tribut i record (e.p.d).

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

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

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

Quan de petit a casa meva,
també fèiem castanyada...
I vora el foc, allà tots junts
honoràvem els difunts...

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

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

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

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

Lluís Batlle
(Novembre de 2009)
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Una estrella

Una dolça criatura, 
que sols tenia quatre anys, 
en feia tres que era orfeneta 
i vivia entre companys.

Una nit va ser trobada 
i acollida a un orfenat. 
Sa mare pobra i defallida 
caigué prop de la ciutat.

La nit era freda, estrellada
La nena no tenia nom. 
L'anomenaren Estrella 
i així la coneix tothom.

És bonica i molt senzilla; 
simpàtica, extravertida...
El seu caràcter singular 
la fa ser molt popular.

Al poc temps va ser adoptada 
i té germans col·lectius; 
és la filleta estimada 
dels seus pares adoptius.

De vegades recordava 
aquell temps a l'orfenat;
i deia trista i pensativa: 
Per què m'hi havien portat?

La mare, la nova mare, 
volia contar-li el passat; 
i una nit encoratjada 
se la va emportar al terrat.

Filia meva, li digué: 
Veus l'estel que pampalluga? 
És ta mare que està al Cel... 
Des d’allà et mira i et veu.

Un dia estava molt trista 
i Déu la volgué ajudar... 
A tu et dugué a l'orfenat
i a ta mare al seu costat.

I li contà moltes coses... 
Tot allò que es diu als nens. 
Que sa mare era molt bona... 
I que l'espera a dalt del Cel.

L'Estrella des d'aquell dia,
amb les seves dues mares,
és una nena feliç.
Cada dia quan és vespre,
abans de ficar-se al llit,
vol tornar a veure aquella estrella...
...I, abraçada a una mare,
dirà l'altra: bona nit.

Lluís Batlle
(Agost de 2010)
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Àlbum fotogràfic

Carlos Falgàs Oliver, al seu costat Francesc Oliver Gironella (nét d’Ursula 
Subirana) i la Carme Falgàs Carbó, al carrer Major d’Ultramort passejant 
amb el cavall i la carreta.

Davant de ca l’Úrsula al carrer Major, Francesc Oliver Gironella (nét Úrsula 
Subirana) i Sergi Oliver Puig (nét de can Tixé).

Fernando Oliver i Emilia Tixé.

Amb barret, Francisco Marrull (esquerra) i Josep Serrats Adroher (a la dreta). 
Al centre, Fernando Oliver Tixé. 

Teresa Marull Cornell quan tenia dos anys i el 
seu germà Francisco quan en tenia sis. 

Els germans Francisco i Teresa Marull Cornell.

Temps de records
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Els germans Salvi i Teresa Marull Poch.

Família de can Resto.

L’avi Pelayo (amb barretina), Joan Oliver i la seva muller Lluïsa Simón amb 
el seu fill Fernando Oliver Simón.

Camila Fornells de Can Cané.

Caterina Marull Poch.

Temps de records
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Salut

L’al·lèrgia és un procés freqüent, que afecta aproximada-
ment a un terç de la població, i és el resultat del desen-
cadenament dels mecanismes immunitaris de defensa 
de l’organisme enfront de productes ambientals, de con-
tacte freqüent, però que són totalment innocus i inofen-
sius per a les persones que no són al·lèrgiques. El pol·len 
de diferents arbres i plantes, els àcars de la pols, la caspa 
de gats o gossos, són alguns d’aquests productes. En 
condicions normals, el sistema immunitari ens protegeix 
d’agents nocius com bacteris o virus, però tolera clara-
ment aquestes matèries habituals de l’entorn. Per tant, 
es necessita algun element més per desencadenar el 
procés d’al·lèrgia, aquest element ve condicionat per la 
genètica de cada persona. Tots coneixem determinades 
famílies en les quals la majoria de membres tenen mani-
festacions d’al·lèrgia. Per tant, l’al·lèrgia és el resultat de 
la interacció entre factors genètics i factors ambientals.

En la gran majoria de casos, les manifestacions d’al·lèrgia 
són el resultat d’un complicat procés en què participen 
diferents elements de l’organisme: la immunoglobulina 
E (IgE), determinades cèl·lules i determinades proteïnes, 
com la histamina, entre altres. Aquests elements estan 
condicionats genèticament i en determinades persones 
els fan especialment sensibles a certs productes.

Els desencadenants ambientals, que podem denominar 
al·lèrgens, són molt diversos i els tenim habitualment a 
l’entorn, amb estret contacte amb nosaltres. En deter-

minades èpoques de l’any i en determinades condicions 
atmosfèriques o de contaminació, la seva concentra-
ció augmenta i afavoreix l’aparició de manifestacions 
d’al·lèrgia. Ja hem citat el pol·len dels arbres, sobre-
tot d’oliveres i plàtans; determinades plantes com les 
gramínies i la parietària; els àcars de la pols de les 
cases; el pèl d’animals, sobretot dels gats. Però també 

L’al·lèrgia
Tot un seguit d’esternuts, el nas que raja contínuament, irritació als ulls, urticària, 
picor, èczemes, ofec, entre altres símptomes, representen les clàssiques manifesta-
cions d’al·lèrgia. 
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fan al·lèrgia el verí de les abelles i vespes, determinats 
aliments, com la llet, clara d’ou, fruits secs, marisc, i 
determinats medicaments. Cal recordar que l’aspirina, 
medicament d’ús domèstic i freqüent, pot desencade-
nar al·lèrgia per si mateixa, però sobretot, pot empit-
jorar els símptomes al·lèrgics d’altres causes. Altres 
vegades el contacte amb agents al·lergògens està 
relacionat amb activitats industrials o amb determi-
nades professions que permeten el contacte directe 
amb determinats productes causants d’al·lèrgia, com el 
níquel, el crom, el làtex, el cautxú, resines, tints, pesti-
cides, entre d’altres, i moltes vegades causen malalties 
professionals. Així, i com a exemples, les sals de crom 
són excel·lents inhibidors de la corrosió i es troben en 
molts camps de la indústria (ciment, emulsions de tall, 
cromats, assaonats i tenyits, pintures, etc.). En el camp 
de l’agricultura s’ha de tenir en compte la possibilitat 
d’al·lèrgia a determinats productes que s’utilitzen en la 
fumigació dels camps i de les plantes. La llista és llarga 
i, en cas de dubtes, sempre és bo consultar a un metge 
especialista en aquests temes.

Els símptomes de les reaccions al·lèrgiques depenen del 
punt de contacte dels al·lèrgens amb l’organisme. Així, 
els vehiculats per l’aire causen símptomes respiratoris, 
com l’asma, amb dificultat per respirar, rinitis, ester-
nuts i conjuntivitis. Els aliments poden causar inflor 
i picor de la mucosa bucal, llavis, llengua i faringe, 
moltes vegades de manera immediata al contacte 
de l’aliment amb la boca. Altres provoquen molès-
ties digestives, com dolor abdominal i diarrees, no 
tan immediates i, per tant, no tan fàcils de relacionar 
amb l’aliment ingerit. Els aliments i els medicaments 
poden desencadenar brots d’urticària generalitzada, 
molt pruriginosa o altres tipus d’erupcions. Reaccions 
molt intenses poden causar problemes greus com ofec 
o baixada brusca de la tensió, que requereixen aten-
ció d’urgències. Altres productes ocasionen lesions a 
la zona de contacte amb la pell, com a les mans pels 
guants de goma o làtex, pel crom del ciment; a les ore-
lles, coll, canell o dits per ornaments de bijuteria que 
porten níquel; a la zona umbilical pel contacte de la 
sivella metàl·lica del cinturó niquelat, etc. 

L’èczema atòpic és un tipus d’erupció molt caracterís-
tica que afecta especialment als nens, amb lesions als 
plecs dels braços i de les cames i sequedat de la pell, 
que els hi ocasiona molta picor. Es relaciona, la majoria 
de vegades, amb l’al·lèrgia als àcars de la pols de les 
cases que s’acumulen a matalassos, coixins, pelutxos, 
catifes, cortines i moquetes.

El diagnòstic clínic de l’al·lèrgia és relativament senzill. 
Ja no és tan fàcil esbrinar la causa que la provoca. A 
vegades es veu clarament, com l’èczema al lòbul de 
l’orella per arracades de bijuteria, però en la majoria de 
casos no és tan clar i s’han de fer determinades proves 
cutànies amb petites injeccions dels al·lèrgens sospito-
sos, aplicació de pegats impregnats amb aquests pro-
ductes, o anàlisis de sang per estudiar la IgE.

Tenir propensió a l’al·lèrgia és una manera de ser, 
com ja hem dit, condicionada per la genètica. Per 
tant, és molt difícil d’evitar, encara que com sempre, 
la prevenció és fonamental. Quan una persona sap 
que és al·lèrgica a determinat producte, cal que eviti 
o disminueixi el contacte sempre que sigui possible. 
Així, es pot evitar portar bijuteria, l’ús de guants de 
goma, tenir gats a casa, menjar un aliment determi-
nat. Contràriament, no es pot evitar el contacte amb 
altres agents, com el pol·len i la pols, encara que sí 
que es poden prendre algunes mesures per disminuir 
la seva concentració: prescindir de catifes i moque-
tes, utilitzar l’aspirador per la neteja de matalassos 
i sofàs, etc. 

En el cas de conèixer l’al·lergen que causa les reacci-
ons, es pot assajar l’ús de vacunes específiques, que 
poden ajudar a augmentar la tolerància al producte 
responsable. Diferents estudis informen que la lac-
tància materna pot protegir del desenvolupament de 
malalties al·lèrgiques al nen. 

Un cop la reacció està desencadenada i els símptomes 
són evidents, s’ha de fer un tractament, sempre amb 
supervisió mèdica, que es basa en l’ús d’antihistamí-
nics, cortisona i d’altres medicacions en casos de reac-
cions greus.

CARMEN HERRERO
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gastronomia

Carquinyoli, 
de l’anècdota a la categoria

Però la història és llarga. Tant del concepte (petit pastís 
fet de pasta d’ametlla i ous, amb trossets d’ametlla, 
cuits dues vegades, primer en un pa sencer, després aca-
bats de coure en llesquetes una mica gruixudes) com del 
terme amb diverses variants, croquignole, croxignole, 
craquignole... 

El que coneixem amb el nom de carquinyoli, nom que 
ens sembla tan nostrat, és equivalent als cantucci de la 
Toscana (els de Prato són els més famosos) o de Sicília, 
amb elaboració idèntica a la nostra, aromatitzats amb 
pelladura de llimona i anís, o amb tarongina. Són pràc-
ticament iguals als tozzetti de l’Ombria i uns i altres es 
prenen amb Vin Santo, és a dir, el nostre vi ranci o la 
nostra garnatxa de l’Empordà. O amb vi de missa.

Aquests mateixos principis de fabricació tenen alguns 
dels croquignoles francesos, per exemple els de Reims, 
on una pastisseria els fa des de 1756. Sembla que el 
terme croquignole francès s’explica etimològicament 
pel sentit onomatopeic de croque, craque (fan crec) i 
un final diminutiu que alguns, però, han volgut relaci-
onar amb neula. Explicació aquesta darrera una mica 
forçada i que caldria atribuir a una segona textura que 
els carquinyolis no tenen. Almenys aquests d’ametlla 
que considerem l’origen del terme francocatalà per a 
aquest pastisset fet amb la tècnica del bescuit, del 
biscotto, del biscuit, del bizcocho. El carquinyoli es 
rosega, per això està emparentat amb els rosegons 
valencians.

Carquinyoli sembla l’expressió màxima de la catalanitat en postres tradicionals: 
Carquinyolis de l’Espluga, de Vilamajor, d’Arenys de Munt, d’Agramunt, de 
Tavèrnoles, de Girona, de Sant Feliu, d’Olot, d’Igualada, Sant Vicenç dels Horts, la 
Vall d’en Bas, Sant Joan de les Abadesses, Esterri d’Àneu, Bossòst... o, simplement, 
de Parlavà. D’Es Mercadal a Menorca, d’Alcampell a Osca... Els tenim tan a prop 
i per tot... A Andalusia tenim els “carquiñones”, potser no tan famosos com els 
tocinillos o els piononos.

A França en fan a Pithiviers, amb farina 
i tarongina, a Uzès, a Navarrenx, en 
venien tradicionalment a París. Panta-
gruel en menja (1532, Rabelais). És a dir, 
terme arrelat en la història i la geogra-
fia de tot França.

Per això no és estrany que el terme cro-
quignole passés a la Nouvelle France 
americana. Se’n fan a Saint Pierre et 
Miquelon, territori francès d’Amèrica 
davant les costes canadenques de Ter-
ranova, al Quebec (Baie Saint Paul, 
Charlevoix) i les Îles de la Madeleine 
(croxignoles). Els ingredients canvien. I 
més encara els que es consumeixen a les 
cases dels Cajuns, dels francocanadencs 
emigrats a la Luisiana, quan el Canadà 
esdevingué totalment i definitiva colò-
nia anglesa. Allí hi entra la patata, per Un plat de carquinyolis.
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exemple. I a tots els Estats Units hi ha l’ús restrictiu 
de biscotti per descriure el pastís petit i dur de doble 
cocció, normalment de farina de blat. I acaben ano-
menant croquignoles des de pastes semblants als bor-
regos de Cardedeu, els que a Itàlia servirien per fer el 
tiramisú, fins a una mena de doughnuts.

Al Canadà també s’anomena crokinole un joc de taula 
emparentat amb el curling sobre gel, per les peces simi-
lars a les pedres utilitzades en aquest esport d’hivern.

A més del consum directe, hem de ressenyar vari-
ants dels cantucci o carquinyolis, o croquignoles, de 
pasta d’ametlla, però amb xocolata, amb pistatxos, 
amb matcha (pols de te verd), l’ús per a la picada (per 
al rostit, per al conill a la cassola, etc.), per acompa-
nyar el foie mi-cuit o la seva incorporació a crumbles. 
També hi ha caqruinyolis salats de formatge i pebre. I 
el torró de carquinyoli i neula. O la crema de carbassa 
amb cruixent de carquinyoli.

Els anglesos utilitzen el terme per a mobles, potser 
amb bon criteri. No sabem com s’ho farien a la cuina 
per fer carquinyolis de veritat.

Gens lluny dels carquinyolis tenim els panellets d’amet-
lla picada, gairebé tan bons com els de pinyons. De 
pinyons, idèntics als nostres, en fan a Itàlia (al nord). 
L’ametlla picada forma part de la cuina i els dolços 
de tota la Mediterrània i també la trobem als lukumi 
turcs. I com a mediterranis que som no podem obviar 
el sentit figurat escatològic que té l’expressió mullar 
el carquinyoli, viva com a mínim a Mallorca. O El Car-
quinyoli que arriba a Vic per les festes de Sant Albert. 
O la Font del Carquinyoli, a Capellades, de l’arquitecte 
modernista actiu a l’Havana Mario Rotllant, i més cata-
lanitat impossible, la roca El Carquinyoli a Montserrat.

Aquesta és la màquina per fer permanents (croquignole curling machine) 
inventada per l'espanyol Isidoro Calvete, desplaçat a Londres el 1917. 
Sutter li va demanar una màquina que ell va inventar i va acabar venent 
amb la marca ICall Ltd.

Als Estats Units s’anomenen croquignoles també als 
rulós per fer la permanent.

Ara, tornant al món real, a mi els de Parlavà m’agraden 
molt.

ANTONI MONTSERRAT




