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Carta urgent a en Joan de Serrallonga
Enyorat Joan de Serrallonga:
Tu que amb el pas del temps 
has esdevingut el bandoler 
més famós (lladregot de ca-
mins per a alguns, defensor 
dels oprimits per a d’altres), 
t’adreço avui aquesta carta.

Fa gairebé un quart de segle, 
un grup musical anomenat 
Esquirols reclamava el teu 
ajut per impedir una agressió 
paisatgística a les Guilleries, 
la zona que et va veure néi-

xer. Deus recordar la tornada de la cançó:

Torna, torna, Serrallonga,

que l’alzina ens cremaran,

que ens arrencaran les pedres,

que la terra ens robaran.

Doncs avui et reclamem des del cor de l’Empordà, des 
d’aquest Empordanet que s’esforça per mantenir el seu en-
cís –la costa, com deus saber, ja ens l’han destrossada fa 
molts anys–. Els senyors feudals d’ara, que es diuen immo-
biliàries, complexos turístics i altres noms que et deixarien 
glaçat, estafen el pagès sota l’engany d’una prosperitat 
comparable únicament a la terra de Xauxa, prometent-li 
feina (de què?) i pagant-li les terres a un preu que a aquest 
li pot semblar enlluernador però que, per al profit que ells 
en trauran, és irrisori, com si els del camp fossin beneits.

Sense anar més lluny, al costat de Verges, a les Olives, hi 

volen fer un camp de golf, i també a Bellcaire, i a l’Escala 
els veïns ja han aturat la construcció d’un altre... Ah!, però 
tu no deus saber què és el golf: doncs un esport per a 
gent de molts calés que aquí no té tradició i que, a més de 
malbaratar molta aigua, és l’excusa per a construir desme-
suradament en el lloc «escollit» i alterar la vida tranquil·la 
dels seus habitants. I la més bona és que entre els dotze 
quilòmetres que separen Torroella de Pals ja n’hi ha quatre, 
d’aquests camps! T’he de ser franca: m’horroritza la idea 
que el plat típic del futur sigui pilotes amb gespa, i de seguir 
així no trigarem gaire a degustar-lo, perquè les vinyes han 
anat desapareixent, i els arrossars, i la cria de bestiar...

També a tocar, a Jafre, volen fer-hi un balneari de luxe, on 
hi ha la font calenta. Tan bé que ens anava, això de remu-
llar-nos a la bassa, en ple bosc, per plaer o per alleujar-nos 
algun dolor muscular, i aprofitar-ho per a passar-hi el diu-
menge amb la família o els amics... D’indrets màgics, i de 
franc, ens en quedaran ben pocs.

Davant tot aquest desgavell, ja fa temps que hauria llen-
çat la tovallola..., si no fos perquè la passejada a la Mota 
encara és una excusa per a xerrar amb la gent, o perquè 
les decisions importants es prenen al cafè, o perquè cada 
divendres quatre dones preparen sopars perquè el Verges 
sigui realment més que un club, o perquè un grapat de xim-
plets s’han enderiat a fer sortir una revista per a no perdre 
la memòria col·lectiva, o perquè encara sento la veïna que 
canta cançons de bressol als néts...

Torna, Serrallonga! Replega la teva quadrilla i vine’ns a sal-
var de la cobdícia. Foragita els sembradors d’asfalt, les mà-
fies especuladores, els tibats de capital que es vanen de 
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d’entretenir-se a conèixer el país, i això no és bo per als 
poblets com els nostres, on els qui no tenen cotxe encara 
han de dependre dels qui en tenen per a anar-se a visitar a 
l’hospital, ni tampoc per a la cultura de la gent que viatja. I, 
malauradament, sembla que els recents canvis de governs 
no han influït gaire en la conservació del nostre patrimoni 
natural. «El negoci no té entranyes», diuen. Però tu vine, 
que ja ens sabràs trobar.

Mira, Serrallonga, si ens dones un cop de mà, et prometo 
que en un altre article parlaré de tu i del ball en honor teu 
que s’havia representat a Verges. Fet?

No triguis, que el temps corre en contra nostre.

Una encaixada,

MÀRIAM SERRÀ

tenir casa a l’Empordà sense adonar-se que aquí encara es 
practica l’art de saludar pel carrer. Allibera’ns de tant d’en-
gany, noble bandoler! Vosaltres porteu punyalets, trabucs i 
pedrenyals, que nosaltres lluitarem amb la veu, l’escriptura 
i les accions de protesta. No patiu, que som una bona colla 
d’homes i dones, joves i grans que, com vosaltres, volem 
salvar la terra. No et dic de quedar al pont, ni tampoc a les 
quatre carreteres, perquè si trigueu gaire ho trobareu tot 
molt canviat. Amb la fal·lera de córrer que té la societat 
d’avui, els de Carreteres ens volen deixar enclotats, amb 
un pas enlairat que potser ens taparà la vista del Montgrí 
–que per cert s’acaba de socarrar per culpa d’escatimar 
recursos en la millora de la xarxa elèctrica–... I em penso 
que encara la volien fer més grossa! No sé si fan riure o si 
fan plorar, aquests macromuntatges de variants amb sorti-
des nord-sud-est-oest per a viles petites que esdevindran 
simples aparicions en vies ràpides; tan fàcil i econòmic 
que seria eixamplar trams i posar semàfors, sense alterar 
encara més el paisatge...

Sí, Joan: avui escurçar distàncies és molt important, però 
per a anar d’una gran ciutat a una altra, sense l’afany 

C/ Primitiu Artigues, 2 - Tel. 972 76 08 22
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

CRISTINA CRUZ FORCADELL

C/ Rec del molí, 5 - 17142 VERGES
Tel. 972 78 03 24 - Mòbil: 670 097 013
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L’Informe Roca o la supervivència dels pobles petits

El Govern de la Generalitat va encarregar durant la passa-
da legislatura un informe sobre la viabilitat dels petits po-
bles en la societat catalana del segle XXI: L’Informe Roca. 
Una de les conclusions de l’estudi era que els pobles de 
menys de 2.000 habitants difícilment podrien donar als 
ciutadans uns serveis dignes de la societat del benestar 
a la qual no estem disposats a renunciar. De seguida van 
sortir veus geloses de la independència dels municipis 
petits, que veien, a més, la reticència del govern a atorgar 
la independència als nuclis de l’Estartit i Sant Antoni de 
Calonge.

Un segle abans, el geògraf Pau Vila ja va fer una proposta 
semblant quan parlava de crear el que ell en deia munici-
palies i que, en essència, eren agrupacions de municipis 
petits per a aconseguir una major rendibilitat en els ser-
veis. Així, doncs, no era pas cap novetat la proposta de 
Roca Junyent, i ara, en fred, potser seria hora de valorar-
la.

Si observem el nostre entorn i la nostra vida, veurem que 
les viles de mida mitjana, com Torroella, l’Escala o la Bis-
bal, han vist com s’han disparat la seva població, els seus 
serveis i, en conseqüència, la seva capacitat d’atracció. 
Molts dels nostres amics d’infància viuen ara a Torroella o 
a la Bisbal; molts dels qui encara vivim a Verges hi treba-
llem, i pràcticament tothom qui té unes mínimes possibili-
tats de desplaçar-s’hi ho fa, per anar a comprar, al CAP, a 
concert, a l’institut, etc.

I si això passa a Verges, que té una mínima infraestructura 
de poble, amb els serveis més elementals, imaginem-nos 
què no passarà amb els nostres veïns que no tenen ni 
botiga. Acabaran i acabarem essent només el dormitori 
d’aquestes viles majors, i sense els serveis que aquestes 
poden oferir.

Però això que han aturat els governs atenent les sus-
ceptibilitats ferides i la poca rendibilitat política ho han 
anat fent pel seu compte, i en molts casos ja d’abans, 
els poblets de l’entorn de la Bisbal (Fonteta, Peratallada i 
Vulpellac) s’han unit en un municipi que fins i tot en el nom 
respecta el pes de cada un dels seus integrants: Forallac. 
Monells, Cruïlles i Sant Sadurní també han decidit d’anar 
junts per obtenir més qualitat de vida i serveis. I no vol-
dria deixar-me Corçà, Mata i Caçà de Pelràs, que també 
han emprès junts el nou segle. Ara cada un d’aquests 
municipis ja és prou gran per a tirar endavant projectes 
d’envergadura, i com que comparteixen serveis estalvien 
diners que poden destinar a altres serveis que nosaltres 
no podem ni somniar a hores d’ara, com seria el cas d’una 

vigilància municipal o d’altres.

I nosaltres, aquí, amb les nostres rivalitats ancestrals i el 
nostre immobilisme gelós de les nostres particularitats, no 
mengem ni deixem menjar. No fa gaires anys hi va haver 
fins i tot el desmantellament de l’única entitat supramuni-
cipal que en certa manera augmentava el pes específic del 
nostre entorn: la Mancomunitat Escolar Francesc Cambó. 
Prescindint de si era útil o no, es va dissoldre, i encara sort 
que s’ha anat posant seny i no s’ha dinamitat l’escola!

Però la realitat s’acabarà imposant. Si no ens ajuden els 
nostres veïns, d’aquí a poc temps no podrem fer la Pro-
cessó perquè serem massa pocs; de la mateixa manera 
que pel seus carrers no passen els reis, perquè són massa 
pocs. 

Espero que en un futur proper els nens que avui juguen amb 
l’Empordanet –no amb el Verges, la Tallada, l’Ultramort o el 
Bellcaire– entenguin que, si han aconseguit fer un equip 
de futbol perquè han anat junts, també podran fer coses, 
ara impensables, si continuen col·laborant entre ells.
JORDI ROCA I ROVIRA

GESTORS IMMOBILIARIS
PROMOCIONS LLOGUERS VENTA

C/ Padró, 6 - 17142 VERGES
Tel. 972 78 01 20
Fax 972 78 01 82
Mòbil 654 58 17 23
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El Cine Recreo d’aquell temps

L’any 1928 els meus pares, Grau Ribas i Pilar Maspoch, 
van arrendar el cafè Can Manel del carrer dels Bous. 
Durant més de setanta-cinc anys, amb el nom de Can 
Grau –pres del nom del pare–, el bar ha estat funcionant 
ininterrompudament fins avui. Al primer pis hi teníem un 
cinema, que es deia Cine Recreo de Verges. El cinema el 
vam tancar en el 1977. 
És de tot això que us vull parlar, dels locals d’esbarjo que 
abans hi havia a Verges.
En aquell temps la família d’en Lluís Torrent tenia a la nos-
tra paret la fàbrica de sifons i gasoses Can Torrent, i els 
altres veïns, els de Can Manel, havien de passar per l’es-
cala del cinema per a arribar a casa seva. Més endavant 
vam fer obres per aïllar les tres cases; hem quedat veïns, 
però cadascú per separat.
Posteriorment el senyor Rocas i la senyora Pepita Salvà 
van obrir un altre cinema, a la carretera de Girona. Aquell 
era el Ter Cinema. Ens havia arribat la competència, però 
després la vam comprar.
Pel que m’han explicat la gent gran, també hi havia hagut 
un bar a la Plaça Major, que era regentat per la Marcel·la, 
la seva mare i el seu oncle, en Pepet Mercadal. Abans, a 
la Plaça Major, s’hi feien moltes festes. Allà hi havia ales-
hores el cafè Ca l’Albert, just al costat de can Moy, a l’im-
moble on actualment viuen en Narcís i la Montserrat de 
Barcelona. També a can Pelai Maspoch hi queden restes 
del que en el seu moment va ser una sala de ball.
Tants anys darrere el taulell i passant pel·lícules al cinema 
donen per explicar moltíssimes anècdotes... Recordo, per 
exemple, que quan jo era petita es posaven cadires de 
balca davant de les primeres files del pati de butaques del 
cinema. Eren les entrades més econòmiques, i jo sempre 
procurava tenir aquelles cadires ocupades per les meves 
amigues: la Margarita Roviras, la Francisqueta Poch, la 
Carme Oliveras, la Conxita Geli i moltes altres. A les cadi-
res de l’altra banda hi anaven els nois, els nostres amics. 
Darrere ja venien les butaques «normals».
També recordo que una vegada, després de la guerra, el 
meu pare havia contractat una pel·lícula molt interessant, 
per la qual hi havia molta expectació, i tothom la volia 
veure. A l’hora de la veritat, la distribuïdora (nosaltres 
en dèiem «la casa de pel·lícules») no ens la volia servir. 
El pare ens va dir: «No despatxeu entrades fins que jo no 
torni!» I se’n va anar personalment a Barcelona a buscar 
la pel·lícula. Era dissabte. Vam passar molt de neguit, però 
finalment el pare va tornar just a l’hora de començar la 
projecció, i portava la cinta, que si no ho recordo mala-
ment es titulava Sin novedad en el Alcázar.
Al cinema hi havia treballat molta gent. Van fer-hi d’aco-

modadors i porters en Pepito Aupí, en Baldiri Barba, en 
Vicenç Coll, en Lluís Payet, en Josep Ros, en Jaume Tor-
res i en Pepet Vila. De maquinistes hi va haver en Jaume 
Barba, en Josep Costa, en Josep Terradellas, en Joaquim 
Torrent i en Josep Vilavella. I a la taquilla hi recordo l’Àn-
gela Maspoch, la Montserrat Maspoch, en Lluís Nadal i la 
Siseta Puig. Per tots ells, i per algun més que puc haver 
oblidat d’esmentar, tinc un record molt emotiu.
També era molt divertit quan, després de la sessió de 
cinema, anàvem tots a ballar al Centre (llavors El Centro), 
on en Mateu Feliu ja tenia l’orquestra a punt. No podies 
pas ballar més d’un ball amb el mateix noi (el vals amb un, 
el fox amb un altre...), perquè, si no, corries el perill que 
l’endemà tot el poble sabés que havies ballat «massa» 
amb en Pau, en Pere o en Berenguera. Penseu que al ball 
s’hi anava amb els pares al costat, que es no perdien cap 
detall!
És molt bonic recordar aquestes coses... Avui gairebé fan 
riure, però m’agrada explicar a la joventut que nosaltres 
també sabíem divertir-nos.

MARIA RIBAS I MASPOCH (MARIA GRAU)

Programa de mà (1937)
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El «hatha ioga»

Què és el «hatha ioga»?
El hatha ioga (ioga físic) és la forma de ioga més prac-
ticada i coneguda a l’Occident. Proposa pràctiques que 
actuen directament sobre el cos-ment, purificant-lo i 
dotant-lo d’harmonia i equilibri. Són les següents:

• Exercicis i posicions corporals, anomenades asanes, 
que alliberen la respiració i les tensions corporals.

• Exercicis de control respiratori o pranaiama, que 
apaivaguen i relaxen la ment, incrementant així l’energia 
vital.

• Tècniques de relaxació, tant física com emotiva i men-
tal.

Beneficis que ens pot aportar la 
pràctica del «hatha ioga»
• Aconseguirem l’equilibri psíquic i físic.

• Recuperarem la salut i la bona forma física.

• Ens comunicarem amb el nostre propi cos i podrem 
conèixer i satisfer les seves necessitats.

• Detectarem i corregirem sobre la marxa una mala 
postura o una respiració deficient. gràcies a una major 
atenció al cos i al procés respiratori.

• Serem més cons-
cients a l’hora de 
dur a terme qual-
sevol moviment o 
activitat física, com 
caminar, seure, fer 
esport, treballar, 
etc.

Tots aquests as-
pectes del hatha ioga s’han d’anar entrenant i integrant 
progressivament a la nostra vida quotidiana. Per a pro-
gressar harmònicament, és important posar-hi paciència 
i no forçar l’execució dels exercicis.

A les classes de hatha ioga donem sempre molta impor-
tància a les asanes, que són les posicions corporals que 
adopta la columna vertebral, i actuem sobre aquesta per 
alliberar la nostra energia vital i permetre així el perfecte 
funcionament del sistema nerviós central. Aquestes pos-
tures poden ser a peu dret, asseguts, estirats, invertits, 
etc. Treballem rectificant, estirant, estenent, flexionant, 

rotant, etc., la columna vertebral, per tal de provocar 
diversos efectes.

Consells per a practicar les diferents 
«asanes»
• Fer-les lentament i escoltant el nostre cos.

• Dosificar i controlar l’esforç.

• Mantenir la posició el temps adequat, que anirà incre-
mentant-se de mica en mica.

• Controlar la respiració al ritme adient.

• Centrar l’esforç a la zona o les zones que han de treba-
llar i relaxar totes les altres.

• Concentrar el pensament 
en els punts específics de 
cada asana.

• Fer un ús conscient de la 
respiració, és a dir, realit-
zar els moviments amb una 
adequada coordinació de la 
respiració.

L’estirament i la respiració 
sincronitzats que proposa el 
ioga corregeixen males pos-
tures, milloren la circulació 
de la sang, eviten l’acumulació de toxines al cos i actuen 
sobre el sistema endocrí, millorant el funcionament de 
les glàndules i òrgans que el componen.

La respiració és l’aliat més important per a aconseguir 
de disminuir la tensió del cos. La relaxació ens ajuda a 
controlar l’agitació de la ment i és eficaç per a combatre 
l’estrès, millorar el sistema nerviós, equilibrar les emoci-
ons, etc. Tot plegat ens proporcionarà un sentiment de 
benestar.
CRISTINA PERAIRE
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La  III Marxa als Termes del Puig Rodon
Enguany ja s’ha celebrat la III Marxa 
als Termes del Puig Rodon. El que fa 
tres anys va ser un desig, un experi-
ment, es va  perfilant com una voluntat 
de continuïtat  any rere any.

Aquesta vegada va tenir lloc el 12 de 
setembre, i veritablement no sabíem si 
l’encertaríem o no en proposar la mar-
xa per a l’endemà de la Diada, però en 
la data que havíem previst inicialment 
no fou possible fer-la i no vam tenir 
gaires possibilitats d’elecció. Crec que 
la decisió va ser correcta.

L’organització va pensar a fer dos 
itineraris: un de curt (11 km) i un de 
llarg (19 km ). La intenció era donar la 
possibilitat als inscrits de triar un camí 
o un altre, en funció del nivell o el can-
sament de cadascú. 

L’itinerari curt sortia del camp de fut-
bol, anava cap al puig Rodon, el mas 
Vicenç, passava prop del mas dels 
Frares, es dirigia cap a  Maranyà, la 
Tallada i acabava a Verges. L’itinerari 
llarg feia el mateix camí fins poc més 
enllà del mas dels Frares; a prop del 
mas Estevenet se separava del curt 
i es dirigia cap a Garrigoles i el puig 
Segalar, i a Maranyà es retrobava amb 
l’itinerari curt per a dirigir-se a Verges.
Hi havia controls al puig Rodon, a prop 
del mas Estevenet, al puig Segalar i a 

Maranyà. En dos d’aquests controls 
(puig Rodon i puig Segalar) hi vam 
posar dibuixos esquemàtics del pano-
rama que es podia veure, val a dir que 
no gaire ampli, perquè el dia era força 
emboirat; en un dia clar, però, des del 
puig Segalar es pot veure una bona 
panoràmica de l’Alt Empordà (l’Escala, 
Viladamat, la badia de Roses...), la Gar-
rotxa, el Pirineu i, és clar, el Montgrí. 
Malauradament, però, no es veu 
Verges ni Maranyà; per això l’itinerari 
de tornada passava per un camí que, 
encara que no era gaire estètic –havia 
estat eixamplat com a tallafoc–, era un 
bon mirador sobre aquests dos pobles.

Crec que vam encertar els itineraris, 
si bé és segur que en trobaríem molts 
altres de millors. La idea és repetir el 

mateix itinerari durant dos anys conse-
cutius i canviar al tercer any. Per tant, 
l’any vinent repetirem els dos itineraris 
d’enguany i anirem pensant alternati-
ves per al 2006.

Hi va haver 160 participants; alguns 
van fer la marxa corrent i d’altres 
anaven al seu aire. Malgrat que en un 
moment donat, des del control del puig 
Segalar, vèiem com es desfermava una 
tempesta sobre Castelló d’Empúries i 
no sabíem quin camí faria, finalment el 
temps ens va respectar. 

Però no tot són flors i violes, i l’orga-
nització ha d’entonar un mea culpa en 
alguns aspectes, com ara aquests:

• El procés d’inscripció va ser extrema-
dament lent i desorganitzat. De cara a 

Carnisseria
Xarcuteria

C/ Molí, 7 - Tel. 972 78 82 42 - 17141 Bellcaire d'Empordà

El mas Vicens, un dels punts emblemàtics de la marxa d’enguany.
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un altre any, cal preveure un sistema 
que permeti inscriure més de cinc o sis 
persones alhora i estalviï temps.

• La publicitat de la marxa no es va fer 
amb gaire temps d’antelació.

• El control dels entrepans que es do-
nen a l’arribada va ser força caòtic.

Com a punts a millorar, pensem en uns 
quants:

• Fixar una «hora rodona» per a l’ho-
rari de sortida (p. ex., les 8 en punt en 
comptes de 2/4 de 9).

• Afegir a les dades d’inscripció el 
correu electrònic dels participants, 

per poder fer publicitat directa en la 
propera marxa.

• Donar un fullet informatiu sobre els 
indrets per on passa la marxa.

• Posar rètols amb les distàncies qui-
lomètriques caminades per controlar 
millor què falta per a acabar la marxa.

• A més d’aigua o suc de fruita, donar 
als participants talls de fruita. 

 D’altra banda, no ens cansarem de 
donar les gràcies a les persones 
que ens van ajudar durant la marxa 
–sobretot en els moments més crítics 
(sortida i arribada)– a fer inscripcions, 

entrepans, controls... En podríem fer 
una llarga llista i encara n’oblidaríem 
algunes. Per això us diem GRÀCIES a 
tots, amb majúscula.

Per a la propera marxa, s’ha creat 
una comissió (esports, DYA, Casal de 
Jubilats) que l’organitzarà. Us convi-
dem a tots a col·laborar-hi, tant en la 
coordinació com a l’hora de donar un 
cop de mà el dia de la marxa. Podeu 
telefonar a Joan Tecul (972 78 04 92), 
Jaume Amer (972 78 05 03), Francisco 
Gallart (972 78 01 43) o Lluís Vilanova 
(972 78 05 76).

LLUÍS VILANOVA

Ofi cina:
C/ Roser, 49, local 2
Tel./ Fax: 972 75 70 91
Mòbil 654 33 60 72
TORROELLA DE MONTGRÍ

Sta. Caterina, 53
Tel. 972 75 79 96
Mòbil 654 33 60 72 (Eugeni)
TORROELLA DE MONTGRÍ

Meteorologia
PLUGES A VERGES (litres per m2) 

MES .................. TOTAL DE LITRES PER M2

Juny.............................................42,5

Juliol............................................17,0

Agost .............................................2,0

Setembre ....................................31,0

Octubre .......................................77,0

Novembre ................................. 22,0

Total ..........................................191,5

Última data de mesurament: 30 de 
novembre
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Vergelitans a l’Aconcagua

El cim de l’Aconcagua, de 6.959,60 
metres sobre el nivell del mar, és el 
més alt de tot el continent americà. 
D’ençà que el suís Mathias Zurbrig-
gen hi va pujar per primera vegada 
l’any 1897, nombroses persones 
l’han imitat amb més o menys sort. 
Entre aquestes persones hi ha dos 
vergelitans, en Josep Maria Vilà i 
en Xavier Massó, que ara fa just un 
any eren en plena expedició per tal 
de conquerir aquest alt i difícil cim.

Una expedició d’aquestes caracte-
rístiques necessita un alt grau de 
concentració i preparació física, no 
tan sols per a pujar fins a dalt de tot, 
sinó també per a no patir cap acci-
dent o trastorn físic, de vegades 
irreversibles.

Així, doncs, un any i mig abans, tant 
en Josep Maria com en Xavier van 
començar a fer tot el ritual prepa-
ratori per a estar en plena forma 
física i, sobretot, psíquica, tal com 
ens apunta el primer, ja que, segons 
ens diu, per a poder assolir aquesta 
fita cal aproximadament un 75% de 
preparació psicològica i un 25% de 
física. D’aquesta manera en Josep 
Maria, a més dur a terme diverses 
activitats i exercicis, es va anar 
preparant psíquicament per a l’es-
comesa. Entre d’altres, va fer les 24 
Hores d’Olot, una prova que consis-
teix a caminar durant vint-i-quatre 
hores seguides, i, per tant, suposa 
un gran esforç físic però també de 
concentració. En Xavier, per la seva 
part, cada dimarts feia un dejuni vo-
luntari i corria una hora i mitja pels 
voltants de Torroella de Montgrí. La 
perseverança i l’obligació li feien 
acostumar la ment a un esforç que 
després, sens dubte, seria indis-
pensable per a aconseguir el seu 
propòsit. Aquesta preparació va 
fer també que en Xavier perdés uns 

vint quilos i en Josep Maria, molt 
més prim, uns tres o quatre. 

Després d’algunes trobades, reuni-
ons i tota mena d’assessorament, 
es va anar formant l’equip de la que 
posteriorment s’anomenaria Expe-
dició Empordanesa a l’Aconcagua 
2004, integrada finalment per Josep 
Maria Vilà, Xavier Massó, Carles 
Bosch, Xavier Lorca, Marc Mas-
poch, Alfons Plujà i Xavier Molano 
(l’Expedició Empordanesa només 
era formada per Josep Maria Vilà, 
Xavier Massó, Carles Bosch i Marc 
Maspoch). I, com tota expedició 
ben organitzada, per a preveure els 
possibles conflictes i problemes, 
es van establir les corresponents 
responsabilitats i funcions. Així, 
per exemple, la funció de cap de 
l’expedició va recaure en Carles 
Bosch; la de cap de farmaciola, en 
Josep Maria Vilà, i la cuina va ser 
a càrrec d’en Xavier Lorca. Aquest 
fet, habitual en les expedicions, 
evita haver d’improvisar i consen-
suar en plena ascensió. D’aquesta 
manera cadascú es fa responsable 
de la part que li pertoca, i les seves 
decisions han de ser respectades 
per la resta del grup.

L’expedició comença el 24 de de-
sembre del 2003, a les 12 del mig-

dia, quan sis dels seus integrants 
es troben a l’aeroport del Prat de 
Barcelona per agafar l’avió cap 
a Santiago de Xile, amb escala 
a Frankfurt. En Massó ja fa unes 
quantes hores que vola, ja que ha 
sortit a les 7 del matí cap a Mendo-
za, passant per Buenos Aires.

Quan tots són a Mendoza i, després 
que la companyia aèria els extraviï 
una part força important de l’equi-
patge, decideixen estar-se dos dies 
en aquesta població per recopilar 
el material i preparar l’avitualla-
ment; també acorden de no anar 
a l’aeroport per intentar recuperar 
l’equipatge, per la pèrdua de temps 
que això pot significar. L’endemà es 
dediquen a tasques més burocràti-
ques i passen a recollir els permi-
sos al Centre d’Atenció al Visitant.

Un cop a dins del parc, comencen 
a caminar cap a Confluencias 
(3.300 m), on el guarda del parc els 
recomana de quedar-s’hi com a 
mínim dues nits perquè es puguin 
aclimatar bé al lloc, tant pel fred 
com per l’altitud. Amb uns tres-
cents quilos d’equipatge entre tot 
plegat, tres quartes parts portat per 
mules –aliments que consisteixen 
en preparats i barretes energèti-
ques, a més de farmaciola i altres 

Xavier Massó i Josep Ma Vilà a Cuesta Brava (4.100 m, 30.12.03)

C o l ∙ l a b o r a c i o n s
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estris–, es disposen per a la llarga 
ascensió. 

Decideixen que l’endemà (29 de de-
sembre) aniran a veure la cara sud 
de l’Aconcagua, a 4.200 metres. El 
30 de desembre, el grup es divideix 
en dos: quatre dels seus membres 
comencen a pujar a Plaza de Mulas 
(camp base a 4.400 m), mentre que 
els altres tres es queden allà una nit 
més per aclimatar-se; finalment hi 
arriben el 31 i tots plegats celebren 
el Cap d’Any.

Però el millor de tot, segons els ex-
pedicionaris, comença l’1 de gener, 
quan en Marc Maspoch, l’Alfons 
Plujà, en Josep Maria Vilà i en 
Xavier Massó fan el Cerro Bonete 
(5.020 m). Tots se senten satisfets 
de superar les seves cotes màxi-
mes, que més o menys eren entre 
4.000 i 4.800 metres d’altitud.

En baixar de la muntanya, ja co-
mencen a preparar motxilles per 
assolir l’objectiu, però abans faran 
un primer atac fins al camp Canadà 
(4.980 m) per a continuar l’endemà 
aquesta particular odissea; una 
odissea per a la qual s’ha d’estar 
ben concentrat: «Cal deixar els pro-
blemes a casa», afirma en Josep 
Maria.

El dia 4 arriben al camp Canadà, on 
fan nit, i l’endemà van pujant fins a 
un altre camp, anomenat Nido de 
Cóndores (5.500 m). Aquí l’altitud 
ja es comença a notar considera-
blement. Cal saber que a partir de 
6.000 metres els danys poden ser 
irreversibles; com ens diuen en 
Vilà i en Massó, «si t’adorms ja no 
et despertes». El més habitual és 
l’anomenat «mal d’altura» que pot 
començar a partir de 3.500 metres, 
produït per la manca d’oxigen al 
cervell a causa de la pressió. En 
Massó en va haver de patir les con-
seqüències un quant temps: mal de 

cap, vòmits, etc.

El matí del dia 7 de gener es lleven 
cap a les 9 i decideixen anar a 
veure com és Berlín (5.990 m), ja 
que l’endemà sortiran a les tres de 
la matinada i així  ja coneixeran el 
camí, si més no fins aquí.

El 8 de gener, tal com havien pre-
vist, s’aixequen a les dues de la 
matinada i cap a les tres es posen 
en marxa. Malauradament, però, 
les adversitats, especialment el 
fred, comencen a amenaçar de 
valent. Cap a quarts de cinc en 
Josep Maria es retira per principi 
de congelació a les mans i passa 
als companys la senyera, la farma-
ciola, l’aigua i una mica de menjar. 
La temperatura oscil·la entre 13 i 19 
graus sota zero.

Després d’unes vuit hores de ca-
minada i de recórrer un paisatge 
del tot desèrtic i aspriu, cap a la 
una del migdia arriben a dalt de 
l’Aconcagua, a quasi 7.000 metres 
d’altitud. Han aconseguit l’objectiu 
de l’expedició: coronar el cim més 
alt d’Amèrica. És la recompensa de 
tot escalador i muntanyenc des-
prés de tant d’esforç i preparació. 
Així ho defineix en Xavier Massó: 
«Després de donar gràcies, tens 
una sensació de gran plenitud.»

Cap a les quatre de la tarda es re-
uneixen amb en Josep Maria, que 
els espera a Nido de Cóndores amb 
un te calent, després de fer una 
mica de sopar –fa quasi vint-i-qua-
tre hores que no mengen res– i se’n 
van a dormir.

El 9 de gener comença el descens 
fins a Plaza de Mulas, on són rebuts 
amb felicitacions per part dels com-
panys i els responsables de Campo 
Base, l’empresa que van contractar 
com a organitzadora i assessora.

L’endemà, cap a les 9 del matí, 

després d’esmorzar i d’acomia-
dar-se dels campamenteros (res-
ponsables de Campo Base a Plaza 
de Mulas), comencen a caminar. 
Saben que els esperen quaranta 
quilòmetres sense ombra ni lloc on 
poder-se refrescar, però van fent 
camí tranquil·lament, fins a arribar 
a Confluencias, on fan una parada 
de deu minuts per refrescar-se i 
omplir les cantimplores. Al cap de 
tres hores arriben a l’entrada del 
parc, on esperen que els vinguin a 
recollir per anar cap a Mendoza.

El dia 13 diuen adéu a en Xavier 
Massó, que se’n va a casa, mentre 
que la resta es queden fins al 24, 
en què també agafen l’avió cap a 
Barcelona per trobar-se amb la 
família. El viatge i, per tant, l’expe-
dició, s’ha acabat, i amb les expec-
tatives marcades, malgrat que en 
Josep Maria no ha pogut coronar el 
cim. Això no obstant i atesa la seva 
joventut, ha demostrat tenir una 
gran maduresa, tant pel fet de sa-
ber retirar-se a temps i no caure en 
«la febre del cim» –com es coneix 
en l’argot muntanyenc–, com per 
ser un dels precursors i una de les 
ànimes de l’expedició. Perquè, se-
gons les paraules de Kavafis (popu-
laritzades, arranjades i musicades 
per Lluís Llach), «l’important és el 
camí i no la destinació; un camí ple 
d’aventures i de coneixences». 

Des de Verges, la felicitació més 
sincera a aquests dos fills de la 
nostra vila per la seva proesa; 
felicitació que fem extensiva a tot 
el grup.

CARLES B. GORBS

Amb la col·laboració documentada 
i comentada de Xavier Massó i 
Blanch, i Josep Ma Vilà i Suñer

C o l ∙ l a b o r a c i o n s
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Psicologia recreativa (II)
La memòria cristal·litzada: la Placeta

Arribo una nit sense fer fressa, no fóra cas que desper-
tés els escassos habitants que encara aculls. Només 
trenca el silenci el xiuxiueig d’una xibeca que sembla 
voler acompanyar els records que ja esclaten. Fa lluna 
i els estels trenquen el cel, brillant somnolents, fatigats i 
llunyans. Res no es mou, no hi ha ni el més lleu fresseig. 
La vella llum acarona els vidres de les pedres que tant 
estimo. Contemplo la claror espectral que blanqueja el 
mur de l’església i em sembla percebre el so de l’antiga 
melodia que es canta a redós del temple en la mare de 
totes les nits, la del Dijous Sant. La solemnitat evocada 
la trenca l’opacitat d’un somort i monòton cop de pilota 
que rememora els interminables partits de frontó que 
disputàvem.

M’instal·lo ja definitivament en el joc de la memòria en 
esbrinar el finestral de la cambra on dormia, des d’on 
contemplava, embadalit, els raigs de la lluna inundant de 
llum –a voltes de plata viva; d’altres, desfibrada i trista– 
mentre imaginava invisibles paisatges i fabulosos camps 
en la claror làctia. I ara sí, m’assec a les escales, tanco 
els ulls i deixo definitivament lliure el fluir dels records. I 
torno a desvetllar-me amb els trontolls dels carros mati-
ners i algun renec, mentre la mare em venia a despertar, 
coincidint el seu gest amb l’inexorable grinyol de la serra 
de can Carolà. Llavors obria la finestra i deixava entrar 
totes les qualitats de la llum brillant i neta, o enfosquida 
per la humitat del dia; altres cops m’embadalia amb la 
pluja morosa, quan l’aigua era menuda, mansa i melan-
giosa, i a vegades sentia entrar la gelor com si fos una 
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brasa freda, flotant en un tel de boirina que em tornava 
esmorteït i mandrós. Només em treia de la grisor el meu 
patiment per les «neretes» que s’havien instal·lat a l’arc 
de la meva finestra.

I sortia per anar a escola en el que seria la passejada 
més breu de la meva vida. Tu em saludaves, mentre con-
templaves el pas del temps, com has fet sempre: des de 
l’hivern que anunciava penellons i geometries glaçades 
però també llargues nits a la vora del foc i el burro que 
ens esperava, amable, sota els llençols, fins al seu final, 
suau i tebi, això que en diem primavera. Abans d’entrar a 
la baluerna del col·legi, mirava lleugerament el cel i sen-
tia el vent que et somicava, o contemplava els núvols que 
anaven i venien, seguint amb eterna ceguesa l’inelucta-
ble destí que l’oratge els reservava. Quan ja apuntava 
l’estiu, els cels eren més alts, d’una vaga elegància. Em 
fixava com rebies la vivacitat de la llum: a vegades amb 
una certa voluptuositat, d’altres, com si ofengués el teu 
recolliment, la teva intimitat. Després venia l’hora del re-
creo i et trepitjàvem sense pietat mentre ritualitzàvem el 
churro, manga y mangatero o ens sentíem Kubala (potser 
alguns, Arcas), i jo Ramallets; però no era guapo com ell, 
i si no n’hi havia prou, en Lluís Casabó em tornava a la re-
alitat, fent-me un sac de gols. Altres cops ens acostàvem 
més suaument al teu terrós per sentir millor el xocar de 
les bales d’argila contra les envejades i brillants bales de 
ferro. Com a nens que érem, ens submergíem en el teu 
recer generós, escridassant-nos com un estol d’ocells i 
desordenats com un remolí de fulles de tardor. Lleugers i 
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embogits, corríem d’un cantó a l’altre de la teva geome-
tria, gaudint de les nostres riallades i explorant els teus 
més íntims racons. Vull creure que tu eres feliç acollint-
nos, i amb el temps vares ser còmplice i confident de les 
nostres entremaliadures i il·lusions, però també de les 
primeres frustracions. Sé que més d’un cop has eixugat 
una llàgrima d’enyorança per aquella escola que es va-
ren emportar tan lluny de tu; però et dura poc la melan-
gia: tu saps que sempre hi haurà vailets que retornaran, 
atrets per la teva màgia.

Arribava la nit i continuaves viva en el crit anunciador de 
les castanyes, en el toc –un punt rovellat– del campanar, 
que era com el ressò del temps que fugia, o en el xivarri 
dels gats enzelats. I en les finíssimes nits d’estiu paràvem 
la fresca, gaudint de la nostra primera dissidència noc-
turna. En la setmana del neguit i del gran somni, assajà-
vem les manages, desfilant impacients perquè arribés la 
tarda de glòria, en què cada un de nosaltres se sentiria 
el pretorià més elegant, mentre tu t’escandalitzaves una 
mica amb els clams d’en Perpinyà, en el fons sempre sa-
vis. Després contemplaries orgullosa aquells nois abillats 
amb tanta distinció romana, mentre encara dolcejava 
l’olor dels brunyols. La Mercè, indiscutible pubilla-reina 
de la teva geografia, sempre guapa i enriolada, acabava 
de col·locar els inevitables lliris de la imatge del Natzare-

no que tu sempre has acollit amb tendresa. En els últims 
temps presidia la cerimònia, ben plantada al seu balcó; 
cap autoritat de les que pul·lulen en la nit de les nits no 
superarà mai la galania d’aquella imatge. Cada any ens 
reps especialment sumptuosa i ens ofereixes l’escenari 
dels millors moments de la gran solemnitat.

I així t’has quedat dintre meu, adorada Placeta: viva, 
etèria, un panorama d’irisacions i tonalitats tan diversos 
que, quan et vull fixar en un instant concret, el record es 
difumina sempre en un delicat cromatisme. En l’aridesa 
urbana, a vegades sento l’impuls de mirar lluny, saltant 
per sobre del cel i el sòl, cercant el fons més delicat de 
l’horitzó, en aquesta esquerda del món que fan el blau i la 
terra..., i allà apareixes tu, sempre present en les cel·les 
de la meva memòria. És com una matisació d’ombres fu-
gitives que em submergeixen en la teva visió feta somni. 
Aleshores tinc la necessitat d’abstreure’m d’aquests re-
cords cristal·litzats i capbussar-me en el pur present de 
tornar a veure’t; perquè, si sóc feliç imaginant-te, ho sóc 
més tremolant de l’emoció de retrobar-te. I quan ho faig 
t’absorbeixo altre cop i et tanco de nou en el meu ànim. 
Perquè finalment el fet més senzill, el primer i l’últim, és 
estimar-te.

JOSEP M. FARRÉ I MARTÍ

CONSTRUCCIONS
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Maria Perpinyà, una contribució 
a la recuperació de la cultura catalana

Maria Perpinyà va néixer a Verges l’any 
1901 i ens va deixar el 1994, quan vivia 
a Banyoles. De ben jove ja va demostrar 
una gran passió per la lectura i l’escrip-
tura, sobretot per la poesia. Dins la seva 
obra hi trobem dos llibres de poesia 
publicats: Poemes (1931) i Terra de vent, 
segon llibre de poemes (1936). A més, en 
els Jocs Florals celebrats a París, la seva 
obra poètica va tenir un reconeixement en 
guanyar l’Englantina d’Or, la flor d’or amb 
què es premiava la millor poesia de temes 
patriòtics.

Tot i que va destacar sobretot en poesia, també va publi-
car obres en d’altres gèneres. No ens ha de sorprendre 
que cultivés més d’un gènere: catalanitzar i posar en 
ordre el país era una de les obligacions dels intel·lectuals 
de l’època. Entre altres coses, s’havia de normalitzar la 
cultura catalana, i això implicava la necessitat d’oferir 
una àmplia oferta literària, de tots els gèneres i en català: 
de poesia, sobretot, però també de novel·la, assaig i con-
tes. S’havia de renovar, educar i catalanitzar el país, i era 
important, per una banda, que els més petits poguessin 
comptar amb una literatura apropiada per a la seva edat 
i, per una altra, fer entrar els corrents literaris i intel-
lectuals europeus a través de la traducció de les millors 
novel·les anglosaxones i franceses. La traducció obliga-
va a fer un gran treball de llengua. Traduir comportava un 
esforç de creació de llenguatge i, per tant, la creació del 
llenguatge literari en català.

Aquesta tendència la trobem amb la Maria que, a part de 
la creació poètica, va traduir al català autors francesos: 
Les aventures de Polzet: el darrer nan del bosc, de Clau-
de Roën (1929) i Els miserables, de Victor Hugo –encara 
l’any passat es va fer una presentació d’aquest llibre al 
Casino Menestral de Figueres–. El 1930 va publicar un 
llibre de literatura infantil: El follet sentimental. I en el seu 
vessant periodístic, va col·laborar en diferents revistes i 
diaris: El matí, La veu de Catalunya, La Paraula Cristiana, 
La Revista i La Nova Revista.

Finalment hem de destacar la seva relació amb la Pro-

cessó, ja que en va adaptar el text a un català més actual 
i l’any 1977 es va musicar la seva poesia Dansa de la Mort 
a Verges.

En aquest número reproduïm dos poemes: un de temàtica 
amorosa i un altre d’especial per a aquestes dates.

MARTA PAYERÓ 

Fosques roses
A la carena lluent dels cels
roses ombrives he descobert, 
just entreobertes quan encara el cor
la pujada no havia començat.
Dolça costa dels meus anys perduts
abans de la sofrença i de l’amor,
tota embellida amb arços vivents
i amb el cant múltiple del rossinyol.
Però, dins l’obaga on flameja el tell
s’allunya, ara, el caçador furtiu.
Ell és qui em pren el cant meravellós;
ell qui s’emporta mes roses tendrals.
Mentre en la boira va sonant el seu corn.

L’alosa de Nadal
L’arbre ens il·lumina el bosc d’on tanta foscor brollava.
L’arbre de pètals roents... Ja el bosc és florit d’aloses,
de passerells i falcons en sorprenent companyia.
Em perdo en l’entrelligat d’uns sons amb claror i música.
L’alosa de pedra i cant, el gorg dins la salzereda:
Molses revelen el crit cruel del falcó i de l’aigua.
A mig faldar de l’enyor s’aixeca, en creixent, el dia.
L’espill de la solitud reflexa llunys i dresseres,
d’on l’arbre més sobirà ens torna entre obstacle i joia.


