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DIARI DE BORD

“El port d’Ústica”

La ruta per les 16
illes  perdudes (II)        

                       

En l’anterior número 
de PAÍS PETIT havíem 
deixat el Tumbelino sor-
tint del port d’Ústica i 
enfilant el rumb cap a 
les illes Eòlies. Els seus 
quatre tripulants, con-
vertits en argonautes 
del nostre segle, estan 
a punt de retrobar els 
indrets on van néixer 
molts dels mites pri-
migenis de la nostra 
cultura.

Ústica-Milazzo

D’Ústica a Vulcano, un viatge feliç, 
amb totes les veles desplegades i 
el Tumbelino desbocat, aixecant 
escuma per la proa. Aquesta vegada 
sense mar, o sigui poco mosso de 
veritat. També vàrem fer amics: una 
bandada de calderons grisos (perso-
natges simpatiquíssims i amigables) 
ens varen acompanyar molta esto-
na. El seu cos és semblant al d’un 
dofí però més gros, sobretot el cap, 
i són xatos de cara («caps d’olla», 
en català); de fet, són cetacis, i els 
seus moviments són més lents, 
però tenen les mateixes ganes de 
jugar: es posaven de potes (aletes) 
enlaire a la proa del vaixell, acom-
panyant-lo a la mateixa velocitat i a 
flor d’aigua. Per pocs centímetres 
no podíem rascar-los la panxa, que 
la tenen més blanca que la resta del 
cos. Una forta olor de sofre acaba 
el joc, anunciant que les illes Eòlies 
són a prop.                       

 Hi ha un triangle volcànic molt 
actiu al sud d’Itàlia, format per 
l’Etna (Sicília), el Vesubi (Nàpols) 
i l’Stromboli (illes Eòlies).

Aquest darrer dóna nom a tot un 
sistema de volcans (strombolià) 
que es caracteritzen perquè contí-
nuament treuen lava i foc, i per això 
no exploten mai del tot: el cràter, 
sempre obert, actua com un sobre-
exidor. Neix en una profunditat de 
1.500 m (segons les nostres cartes) i 
surt 1.000 m per sobre del nivell del 
mar; és un con perfecte de 2.500 m 
d’alçada. Ancorar en aquesta paret 
quasi vertical és un dels exercicis 
de fondeig més difícils del Mare 
Nostrum.

Per als qui hem passat una nit 
il•luminats per la resplendor del 
seu foc, agafats precàriament i des-
esperadament a la paret amb una 
simple cadena; per als qui hem sen-
tit tremolar la terra sota els nostres 
peus; per als qui hem vist aquella 
meravellosa pel•lícula que porta 
el seu nom (Roberto Rossellini, 
1950), que ens va despertar un gran 
respecte per la vida d’aquesta gent, 
una vida autèntica en una lluita 
constant entre el foc i l’aigua; per als 

qui hem pogut contemplar encara 
el bar de l’Ingrid (Ingrid Bergman, 
protagonista de la pel•lícula) a la 
plaça de l’església; per als qui hem 
vist arribar la lava al mar en una 
simfonia de colors (vermell, verd, 
blau i negre) mentre els dofins sal-
taven per la proa del nostre veler, 
l’Stromboli és molt més que un 
volcà: és una emoció, un sentiment, 
una sensació de precarietat, de per-
cebre que cada minut que vivim 
«és regalat».

Vàrem fer nit a Lipari, la capital, 
a l’illa més gran. És un poblet de 
certa presència; en guardo dues 
sensacions: en arribar-hi per mar, 
costa deixar de pensar que una 
goleta que hagués entrat a aquella 
badia fa dos-cents anys hauria vist 
la mateixa imatge fascinant que 
estàvem contemplant nosaltres; res 
no delatava que érem al segle XXI. 
De l’interior d’una església amb 
les portes obertes de bat a bat va 
venir la segona sensació: uns càntics 
inundaven el carrer acompanyats 
pel batec del mar, que picava amb 
força contra les roques de sota 
aquell cingle. Quines veus!, quina 
melodia! Allà vàrem fer aturar el 
temps una llarga estona.
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JOSEP MARIA LLACH I GRANDE

El poble és ple de fortaleses, es-
glésies, carrers estrets plens de 
gent que hi fan vida. Al vespre 
tothom es muda amb les millors 
gales i surt al carrer, la família sen-
cera (pares, fills i avis), passejant, 
jugant o asseguts en algun banc 
públic, tots sempre en animada 
conversa fins a altes hores de la nit 
en un meravellós desori.

És curiós veure com s’arreglen, 
sobretot els nois: «mariconera», 
samarreta i pantalons curts; tot 
ben conjuntat. Per al cap hi ha 
dues opcions: o ple de gomina, 
o gorra americana, i una cosa 
imprescindible i irrenunciable 
són les ulleres de sol, encara que 
sigui per a veure la lluna; unes 
com a mínim, i a vegades dues. 
No, no les porten al lloc per al 
qual han estat pensades, sinó que 
s’aguanten –no em pregunteu 
com– al front o a sobre del cap, 
i algunes vegades en tots dos 
llocs. Me’n descuidava!: el mòbil, 
preferiblement a l’orella; parlant, 
gesticulant en veu altíssima, com 
si fossin protagonistes d’un trans-
cendent monòleg en una obra 
teatral.

I amb tot aquest bagatge i després 
d’un rigorós examen davant del 
mirall, a lluir amb aquell típic 
caminar de triomfador que als 
qui teniu més anys us recordaria 

les pel•lícules entranyables de 
l’Alberto Sordi. Fa la sensació que, 
en comptes de sortir a passejar, 
surten a passejar-se.

Hi ha una desfilada paral•lela a 
la mateixa hora i al mateix lloc, 
que protagonitza la gent més 
jove. Es tracta de lluir també el 
cotxe, la màquina, finestres avall, 
música a tope i, a dins, tot el que 
us he explicat (mòbil funcionant, 
ulleres fumades, etc.). Tots van 
al mateix circuit i el trànsit es 
col•lapsa, però tant se val: no es 
tracta d’arribar enlloc.

És curiós, però tot això és vàlid 
per a Sardenya, Sicília, Nàpols 
i pràcticament tot el sud d’Itàlia 
que coneixem, fins ben a prop 
de Roma.

Pobre Berlusconi!, que difícil que 
ha de ser controlar aquesta gent 
que a l’hora de mirar la televisió 
surten a passejar...

Després de fondejar a Vulcano i 
prendre un bany de fang sulfurós 
i roent en un clot del volcà, al 
mateix lloc on ho feien els empe-
radors romans, posem proa cap 
a l’estret de Messina. A la boca 
nord hi ha el port de Milazzo, 
on podem deixar el Tumbelino 
relativament tranquils, llogar un 
cotxe i visitar Sicília.

Navegar a vela entre les illes Eòlies 
en el silenci de la nit, il•luminats 
per les torxes de Vulcano i sub-
mergits en una atmosfera càlida, 
envoltant i a vegades quasi as-
fixiant de sofre, entre els negres 
contrallums de les seves siluetes, 
de les quals emergeixen xeme-
neies de fum que arbitràriament 
omplen el decorat a la manera 
d’arbres fantasmagòrics de morfo-
logia canviant, és una experiència 
inesborrable; com haver traspassat 
alguna barrera desconeguda que 
ens ha permès saltar a una altra 
dimensió per una estona.

Taormina, Siracusa, Palerm, Catà-
nia... Sicília sí que és un país, un 
món que no cauré en la temptació 
d’explicar amb quatre tòpics a 
corre-cuita per cobrir l’expedient. 
Sicília s’ha de viure; us sorprendrà 
i corprendrà, per bé o per mal, 
però mai no us deixarà indife-
rents.

Deixem Sicília amb recança i po-
sem rumb al golf de Nàpols.
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La Margarita gronxant la Maite  

LA DIVERSIÓ HA EXISTIT SEMPRE (I)
Els jocs de la nostra infantesa

Us vull explicar, so-
bretot a la mainada i 
al jovent, amb què ens 
entreteníem de petits 
i no tan petits per-
què veieu que abans 
també ens divertíem.
Aquest escrit és per a 
la mainada; després ja 
en vindrà un altre per 
al jovent.

Mireu, quan plovia, com que els 
carrers no eren asfaltats sinó de 
terra, ens ho passàvem molt bé 
fent botarades. Sabeu què són les 
botarades? Són com unes peti-
tes rescloses fetes amb fang. Les 
emplenàvem d’aigua, hi posàvem 
una canya amb un tap i deixàvem 
sortir l’aigua de la botarada quan 
volíem. Però, malament rai quan 
passava un carro, que ens ho tirava 
tot per terra.

També jugàvem a sants, que era 
un joc per a nois i noies. Als més 
joves, us explicaré que els sants 
eren unes capses de cerilles, i n’hi 
havia de molt variades. Fèiem 
una ratlla a terra per posar-nos-hi 
en fila, i dibuixàvem un quadrat 
més enllà (a uns tres metres), on 
posàvem els sants (les capses de 
cerilles); llavors llançàvem una 
rajola i havíem d’anar traient els 
sants del quadrat. Guanyava qui 
en treia més. N’hi havia alguns que 
eren molt experts, com la Conxita 
Maspoch i en Quelet Basté.

Una altra ma-
nera de passar 
l’estona era jugar 
a terreta. Fèiem 
un piló de sorra 
amb un forat al 
mig i hi posàvem 
agulles de cap 
enterrades; lla-
vors picàvem 
amb pedres per 
desenterrar-les.

Hi havia un joc 
que es deia set 
pedres. Posàvem 
set pedres l’una al 
costat de l’altra; 
en tiràvem una 
enlaire i havíem d’agafar-ne una 
altra amb la mateixa mà, i així suc-
cessivament, fins que les teníem 
totes set a la mà.

I un altre era el joc dels palillos. 
N’hi havia dotze, més el rei i la 
reina. Els tiràvem enlaire i queien 
l’un sobre l’altre: els havíem d’anar 
agafant sense fer caure els altres; 
sobretot havíem d’agafar el rei i la 
reina. Avui encara s’hi juga: és el 
joc del mikado, més sofisticat, amb 
varetes pintades de colors; però 
abans ho fèiem amb branquetes 
de bruc.

Recordo que jugàvem a pilota a la 
paret, i cada vegada que tiràvem 
la pilota cantàvem una cançó di-
ferent, com ara «Ah rabadà, l’hem 
de matar; ah rabalí, gira-te per 
aquí» (i havíem de fer una volta) i 
moltes altres.

També jugàvem a bistri, que ja 
coneixeu, i a toldo (que és com la 

xarranca). Veig que la mainada en-
cara hi jugueu, a aquests dos jocs, i 
que us ho passeu molt bé.

Sabeu? Quan jo era petita, a Verges 
no teníem parcs infantils, però a 
cada casa hi havia un gronxador, 
una corda i, per a asseure’ns-hi, un 
sac enganxat als cairats. Fixeu-vos 
si ens les empesacàvem totes per 
divertir-nos!

El mes de maig era molt especial 
per a la gent del poble. S’anava a 
l’església perquè feien el Mes de 
Maria. A nosaltres ens agradava 
anar-hi perquè ens donaven es-
tampes i en fèiem col·lecció i ens 
les intercanviàvem, com feu ara 
amb els cromos.

A les nits d’estiu, amb els veïns, 
paràvem la fresca. Com que no hi 
havia ràdio, ni televisió, ni ordi-
nadors, ni videojocs, els grans ens 
explicaven històries i els petits els 
escoltàvem i jugàvem.
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El diumenge, amb els pares, 
anàvem al riu i ens banyàvem men-
tre els grans pescaven a la rescolsa. 
Mireu si n’era, de bonic, allò! No 
us podeu imaginar quines aigües 
tan netes teníem al Ter... 

Durant el curs, quan sortíem de 
col·legi, al migdia, anàvem al rec 
del Mas Pi –que avui ja no es veu 
perquè és cobert– a rentar quatre 
peces petites, com ara mocadors, 
per passar l’estona.

A les nits d’hivern, juntament 
amb els pares i avis, ens assèiem 
a la vora del foc i escoltàvem com 
ells ens explicaven contes i altres 
anècdotes.

Ah, i una altra cosa que ens divertia 
molt era fer teatre. Nosaltres ma-
teixos ens inventàvem l’argument 
i fèiem la representació a les entra-
des de les cases.

Ara us he explicat com eren els 
jocs de la nostra infantesa, cap allà 
als anys trenta. En un altre article, 
com he dit al començament, us 
diré com ens divertíem quan érem 
joves.

MARGARITA ROVIRAS

A finals de temporada venia un 
viatjant i portava roba d’una botiga 
de Figueres: eren retalls. Nosal-
tres triàvem i remenàvem totes 
al cosidor de la Teresa; quasi no hi 
cabíem, i a vegades dues de no-
saltres volíem la mateixa roba. Ella 
ens emprovava els vestits i totes 
dues parts quedàvem contentes, ja 
que ens coneixia els gustos.

La Teresa tenia un cos gros i era 
bastant alta, però tot el que tenia 
d’això ho tenia de cor. Venien nens 
amics seus i li deien:

—Teresa: tens una pesseta? Així 
no hauré d’anar a casa.
—Té i vés a comprar berenar 
—deien ella i la seva germana.

Venia Sant Joan i preparàvem la 
revetlla. Érem els francesos Pere i 
Florentina, en Joan Feliu i la Núria, 
en Joan Comas i l’Encarnació, 
en Paco i la Conxita Izquierdo, la 
Lluïsa Bagué, la Carme Garriga, en 
Jaume i la Jovita, la Dolors Collell, 
la Dolors Bagué, la Martina Batlle, 
en Quimet Poch i la Margarita, la 
Quimeta Torrent, la Rosa Saguer, 
la Rosa Guàrdia, la Carme Ribot 
i altres de la colla que eren estu-
pends.
 
Un any vam anar al pati de ca 
l’Aurèlia (cal veterinari), i la mainada 
ens varen tirar petards per tots els 
costats; va ser molt divertit.

Alguna vegada fèiem els sants o al-
gunes celebracions davant de casa 
seva o al pati del darrere. Era una 
casa especial per a trobar-nos-hi 
tots. Alguns ja són morts (EPD).

La Teresa estimava la gent. Els 
jugadors de futbol del Verges eren 
els seus ídols, i alguna vegada ha-
via cridat massa al camp i l’havien 
hagut de fer callar.

Això és un petit homenatge a la 
que era la nostra companya i ami-
ga: la Teresa Geli i Coloma.

LA TERESA CARRETER

LES AMIGUES

Teresa Geli

Col·laboracions
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LES ARRELS VERGELITANES DE VÍCTOR CATALÀ

La novel•la Solitud, de 
Víctor Català, va ser 
editada per primera 
vegada en la revista 
«Joventut» en forma 
de capítols separats, 
del 19 de maig de 1904 
al 20 d’abril de 1905. 
Ara fa, doncs, cent anys 
de l’aparició d’aquesta 
novel•la, considera-
da l’obra cabdal de 
l’escriptora escalenca. 
PAÍS PETIT s’ha volgut 
afegir als recordatoris 
d’aquest esdeveniment 
que s’han fet arreu amb 
la publicació d’un do-
cument inèdit, íntim i 
senzill, que ens recorda 
la infantesa de Víctor 
Català i el seu lligam 
familiar amb el poble 
de Verges.

Víctor Català és el pseudònim 
darrere el que s’amagava Caterina 
Albert i Paradís, insigne escriptora 
nascuda a l’Escala el dia 11 de 
setembre de 1869. Tot i tenir una 
formació acadèmica mes aviat es-
cassa, de ben petita ja va demostrar 
les seves aptituds artístiques en el 
món de la pintura i de la poesia. 
Més endavant, però, seria en el de 
la prosa on aconseguiria un ampli 
reconeixement, a més d’influir 
decisivament en l’evolució de la 
narrativa del segle XX.
 
Repassant la seva biografia, hom té 
la sensació que la seva existència 
era envoltada d’una aura de miste-
ri. L’ús de pseudònims masculins, 
com el de Víctor Català o el menys 
conegut de Virgili Alacseal, amb el 
qual jugava amb el nom de la vila 
que la va veure néixer, se suposa 
que era per l’intent d’amagar la 
seva condició de dona escriptora. 
Cal recordar que l’edició del seu 
primer recull de narracions, Dra-
mes rurals, va causar una gran sor-
presa i admiració, sobretot quan es 
va descobrir que havia estat escrit 
per una dona, i més sorpresa va 
causar el fet, reconegut per ella 
mateixa, que Parricidi l’havia 
escrit quan tenia només catorze 

anys. Una temàtica tan dura i 
uns personatges tan extrems no 
s’avenien amb la imatge femenina 
de l’època, i encara menys amb la 
d’una criatura.

L’escriptora va alternar èpoques 
de gran producció artística amb 
llargues etapes de mutisme ab-
solut. Des de la publicació de 
Solitud, l’any 1905, fins a la pu-
blicació de la novel•la Un film 
(300 metres), varen passar quinze 
anys, i de l’edició d’aquesta fins a 
la del seu millor recull de contes, 
Contrallums, en passaren deu. Els 
tres anys de guerra varen suposar 
un fre comprensible a la seva 
producció literària, però resulta 
sorprenent que no publiqués res 
fins a 1944, quan va treure el recull 
de contes en castellà Retablo, i 
l’any 1950, Vida mòlta, seguit de 
Jubileu.

Caterina Albert no abandonà mai 
l’entorn familiar, ni es casà, i quan 
tenia tot just vint anys es va veure 
obligada a posar-se al capdavant 
de l’economia familiar, a causa de 
la mort prematura del seu pare. 
Malgrat la seva volguda reclusió 
tota la vida a l’Escala, va cultivar 
amistats dins el món literari, com 
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ara Joan Maragall, Joan Oller o 
Àngel Guimerà, i no va desaprofi-
tar l’oportunitat de fer viatges per 
Europa i escapades a Barcelona 
per anar al Liceu i veure teatre. 

El seu aïllament s’accentuà en els 
darrers anys de vida, quan va de-
cidir tancar-se a la seva habitació 
al•legant una malaltia de difícil 
diagnòstic, fins que va morir el 27 
de gener de 1966.

El seu pare, Lluís Albert i Para-
deda, advocat, rendista i polític, 
era descendent d’una nissaga de 
grans propietaris rurals: la família 
Albert, de Verges. 

El seu besavi, Francesc Albert i 
Ostench, havia fet construir la 
casa pairal –coneguda avui dia 
com can Punton–, en 1808, quan 
només tenia vint anys. Ja era un 
ric propietari i comerciant, que 
regentava, a més, el molí del po-
ble. El seu nom encara el podem 
llegir en una de les pedres de la 
cantonada del carrer del Canonge 
Iglesias. Un dels seus onze fills, 
Josep Antoni Albert i Massot, es 
va casar amb una pubilla de Ca-
longe, Josepa Paradeda i Lloret, i 
continuà les activitats de la família 
a Verges.

En Josep Antoni i la Josepa eren 
els destinataris de la missiva que 

presentem aquí. Ells eren els avis 
de Caterina Albert i vivien a can 
Punton quan van rebre la tendra 
felicitació per la diada de Sant Jo-
sep de part de la seva néta, que a 
catorze anys ja demostrà tenir una 
gran desimboltura en l’ús de les 
paraules per a comunicar els seus 
sentiments. Aquest manuscrit fa 
palès que, amb poques lletres, 
Caterina Albert sap portar els mi-

llors desigs als seus avis, i alhora, 
gràcies a l’atzar que ens l’ha fet 
arribar fins aquí, ens serveix per a 
tenir un record de la gran escrip-
tora i adonar-nos que el poble de 
Verges també formava part de les 
seves vivències infantils.
QUICO FERRER

Col·laboracions
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AGENDA 21 DEL BAIX TER: 
EL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS)

Sí, podeu estar-ne segurs: aquesta 
és una oportunitat molt bona; una 
ocasió innovadora per a definir, en 
pro d’una vida col•lectiva i personal 
de més qualitat, quines actuacions 
cal implementar al municipi durant 
els propers anys; una oportunitat 
immillorable de transmetre espe-
rances col•lectives incorporant-les 
en la redacció del PALS, on adqui-
riran un destacat grau de prioritat 
administrativa i, per tant, d’exigible 
compromís d’impuls, potenciació 
i execució per part del consistori 
de torn.

És una oportunitat, també, en 
l’aspecte individual, perquè es 
presenta com una magnífica oca-
sió d’il•lusionar-se, de publicar 
principis, de corregir la possible 
incomoditat personal de saber-se 
ciutadà en les formes però no en 
els fets, de voler ser –sense acabar 
essent-ne– capaç de participar 
obertament en el joc, en els projec-
tes col•lectius, en allò que sovint 
es predica de «el futur del poble». 
Doncs sí, la participació en el PALS 
pot donar també una oportunitat a 
la il•lusió individual.

I, per descomptat, en l’àmbit 
col•lectiu és una oportunitat de 
fer poble, de construir solidaritat, 
de repescar actituds espontànies 
de saber-se companys dins la 
col•lectivitat sense donar res a 
canvi, de franc, però alhora amb 
un objectiu ben present: poder 
participar en el joc, formar-ne 
part, construir conjuntament els 
paisatges locals de les pròpies 
vides. El PALS, doncs, pot ser una 
oportunitat també de participació 
col•lectiva.

I és que la paraula clau és partici-
pació, un aspecte fonamental per 
a garantir que el contingut de les 
accions que estableixi el PALS no 
seran únicament el reflex de les 
dades obtingudes o de la mera 
anàlisi dels tècnics que les coor-
dinem, sinó també la transmissió 
de la voluntat individual i col•lectiva 
dels ciutadans. En aquest sentit, 
és important que cada ajuntament 
posi tot el seu bon saber fer a 
estendre arreu el missatge de la 
participació.

De tota manera, expliquem breu-
ment en què consistirà el PALS, i 
el més important: quina àrea de joc 
pertocarà al ciutadà.

L’Agenda 21
La redacció del PALS s’emmarca 
dins el procés d’elaboració de 
l’Agenda 21 supramunicipal del 
Baix Ter, iniciada amb motiu de 
l’acord adquirit pels diversos muni-
cipis de la plana en signar la Carta 
d’Ålborg, que té per objectiu «[...] 
el compromís de treballar a favor 
d’un desenvolupament que asse-
guri el benestar sense hipotecar la 
utilització i el gaudi del territori per 

Dibuixar el poble que li 
agradaria tenir en els 
propers anys; aquesta 
és, avui, l’excel•lent 
oportunitat de què dis-
posa el ciutadà de Ver-
ges des que la Diputació 
de Girona i vint ajunta-
ments de municipis del 
Baix Ter van acordar 
d’impulsar la redacció 
del Pla d’acció local 
per a la sostenibilitat 
(PALS).
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part de les futures generacions; 
[...] per a cohesionar socialment el 
territori i preservar-ne la integritat 
ecològica i el paisatge [...]».

Els vint municipis que participen 
en l’elaboració de l’Agenda 21 
del Baix Ter són Albons, Bellcaire 
d’Empordà, Colomers, Fontanilles, 
Garrigoles, Gualta, Jafre, la Tallada 
d’Empordà, Palau-sator, Pals, Par-
lavà, Rupià, Serra de Daró, Torroella 
de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultra-
mort, Verges, Viladamat i Vilopriu.

El procés d’elaboració durarà uns 
quinze mesos aproximadament, 
des de l’agost del 2005 fins el 
novembre del 2006, i s’estructura 
en quatre fases de treball més una 
cinquena fase posterior d’aprovació 
i implementació de l’esmentada 
agenda. Vegem-les.

EQUIP TÈCNIC DE L’AGENDA 21 DEL 
BAIX TER

1a fase:
Presentació de l’A-21.
2a fase:
Recull d’informació de 
base.
3a fase:
Diagnosi del territori.
4a fase:
Redacció del PALS.
5a fase:
Aprovació i implantació 
de l’A-21.

Amb l’aprovació del PALS de cada 
municipi i l’Agenda 21 del Baix 
Ter, quedarà legitimat el com-
promís dels municipis d’assolir 
les actuacions proposades per la 
ciutadania.

Participació ciutadana

La participació ciutadana se situarà 
en la primera fase de presentació, 
i en les fases segona i tercera 
d’elaboració de l’A-21.

En aquesta primera fase de pre-
sentació, es possibilitarà la parti-
cipació ciutadana mitjançant les 
actuacions següents:

a) L’elaboració d’una enquesta ciu-
tadana d’opinió, a omplir individual-
ment i que serà convenientment 
repartida i recollida per mitjà dels 
serveis tècnics de l’ajuntament.
b) La realització d’entrevistes i 
reunions sectorials.

En les fases tercera i quarta de 
diagnosi i redacció del PALS, es 
possibilitarà la participació ciutada-
na mitjançant la convocatòria, com 
a mínim, de dos fòrums de debat, 
oberts a les entitats i al conjunt 
dels ciutadans, un per a la diagnosi 
(febrer-març 2006) i un altre per a la 
definició de les accions a incloure 
en el PALS (juny-juliol 2006).

C/ Bous, 16 - Tel. 972 78 00 08 - VERGES (Girona)

CRISTINA CRUZ FORCADELL

C/ Rec del molí, 5 - 17142 VERGES
Tel. 972 78 03 24 -  Mòbil: 670 097 013

Així mateix, en tot aquest procés, 
la ciutadania també disposarà d’un 
pla de comunicació per mitjà de 
tríptics, cartells, premsa i convoca-
tòries, a més d’un contacte obert 
via web, tant amb els responsables 
municipals (www.verges.net) com 
amb l’equip tècnic que elabora els 
treballs (www.geoservei.com), 
en què es facilitarà l’accés a tota 
la informació detallada que es 
vagi generant i també l’aportació 
confidencial i lliure de comentaris, 
suggeriments i propostes, tant per 
part dels ciutadans a títol individual 
com de les associacions o entitats 
del municipi.

Endavant!
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FRANCESC CAMBÓ, 
LA PERSONA

Francesc Cambó i Batlle va 
néixer a Verges l’any 1876, 
perquè la mare era filla del 
poble i va voler tenir la cria-
tura a can Batlle, a casa seva; el 
pare era de Besalú. La senyora 
Batlle tingué a Verges poca 
família i no gaires rendes; en 
canvi, el marit era hereu dels 
seus avis i pares, de la casa 
Cambó de Besalú. Francesc 
Cambó s’assemblava més a la 
mare que no pas al pare, per-
què ella tenia els cabells molt 
negres i un posat molt dret, 
i el noi també tenia aquestes 
qualitats.

Expliquen que el pare volia que 
en Francesc s’establís a Besalú i es 
quedés les terres i els patrimonis 
seus, però el noi va voler estudiar 
i, fent conxorxa amb la seva mare, 
passà un any dels estudis de ba-
txillerat a l’antiga farmàcia Pérez 
Gifre de Girona, a la plaça del 
Vi. L’ofici de farmacèutic no li va 
agradar: el que volia era estudiar 
per a advocat. I, una altra vegada 
fent conxorxa amb la mare, el pare 
cedí una mica més i va pensar que 
així el seu fill podria ser notari de 
Besalú.

En Francesc era molt original, i, 
quan vivia a Barcelona, una de 
les coses que sorprenia més de la 
seva habitació era que tenia la taula 
d’estudis falcada amb monedes 
de duro: trobava que els duros, 

en ser tan prims, eren una falca 
insuperable. Això ho explica un 
company d’habitació. També diu 
que s’aixecava molt d’hora i anava 
a dormir molt tard, i que era molt 
estudiós. De l’època en què viva 
a Barcelona li varen trobar una 
cançó que feia així:

Ens han pres les Carolines 
i ens han pres Gibraltar;
vejam si ens fan... un dia

el carril de Sarrià.

Cambó, com tots els joves d’aquell 
temps, tenia una gran follia per les 
sardanes. Anava amb els amics 
a les Set Portes a ballar-ne quan 
era a Barcelona i les puntejava 
molt bé. En realitat, era un xicot 
molt curiós i difícil de catalogar. 
També tenia una gran passió per la 
política; cal afegir que, segons ex-
pliquen, els seus pares es reunien a 
l’hivern a vora del foc, a casa seva, 
amb el metge del poble, l’alcalde i 
els amics, i quasi sempre parlaven 
de política, i sovint les converses 
pujaven de to i discutien molt. El 
jove Cambó els escoltava. Quan 
ja va ésser un gran polític, una 
vegada va dir: «Potser la meva pas-
sió per la política prové d’aquelles 
discussions que sentia a casa, a la 
vora del foc.»

Francesc Cambó va contribuir 
molt positivament a la cultura 
catalana. Va crear la Fundació 
Bernat Metge, la Fundació Bíblica 
Catalana, la Fundació Cambó de 
la Sorbona de París i va patrocinar 
algunes obres clau, com la His-
tòria de Catalunya (1934-1935), 
de Ferran Soldevila, i el Diccionari 
General de la Llengua Catalana 
(1932), de Pompeu Fabra. L’any 
1923 va renunciar a la seva acta 
de diputat i es retirà de la vida 
política. Després de la guerra 
civil, Francesc Cambó preferí 
quedar-se a l’exili, a Suïssa. Per 
l’abril de 1940 es va traslladar als 
Estats Units, i un any després va 
emigrar a l’Argentina, on es va 
casar, va tenir la seva filla Helena 
i va viure fins a la seva mort, l’any 
1947. En el 1981 varen publicar 
les seves Memòries (1876-1936) 
a títol pòstum.

Pel que fa a la seva relació amb el 
poble, Francesc Cambó havia tin-
gut una reunió amb l’Ajuntament 
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de Verges per fer un col•legi 
abans de la guerra civil. A 
conseqüència d’aquesta, 
l’assumpte va quedar atu-
rat, i quan van haver passat 
alguns anys es va fer l’Escola 
Comarcal de Verges, ano-
menada «Francesc Cambó». 
La inauguració de l’escola 
va ser el 20 de setembre de 
1971 a les sis de la tarda.

Verges l’havia nomenat Fill 
Predilecte de la vila el 7 de 
Juliol de 1936. Cambó va 
regalar a l’església un altar 
major, que en aquell temps 
era un dels més moderns 
que hi havia.

A la casa de Verges s’hi va 
quedar a viure una seva tia, 
que es deia Maria Barceló, 
amb la minyona. 

Ara, algunes vegades, vénen 
al poble els seus néts amb 
els fills. Davant de la casa, al 
carrer del Canonge Iglesias, 
hi ha un monument dedicat 
a ell. La part del darrere de la 
casa dóna al carrer dels Valls, 
i té un garatge i un jardí.

La filla de Cambó m’ha 
explicat que, quan eren a 
l’Argentina, el seu pare li 
explicava com era Espanya i, 
principalment, Catalunya.

MARIA RIBAS I MASPOCH
(Maria Grau)

UN MÓN DESCONEGUT
Ens agradaria fer referència a un 
tema que per a molts és desco-
negut, o almenys ho era fins fa 
pocs mesos, quan van arribar dues 
germanes en règim d’acolliment a 
casa nostra.

Sabem que hi ha molts nens d’altres 
països que tenen necessitats, tant 
econòmiques com d’afecte fami-
liar. Doncs bé, volem fer una crida 
a través de l’oportunitat que ens 
dóna aquesta revista del nostre 
poble per dir que no solament en 
altres països hi ha aquestes neces-
sitats, sinó que en el nostre també 
hi ha infants que les tenen, nens 
i nenes que necessiten uns pares 
que puguin, vulguin i sàpiguen cui-
dar-los; encara més: ni tan sols cal 
sortir de les comarques gironines 
per a trobar infants amb aquestes 
necessitats.

Avui ens agradaria reflexionar so-
bre el tema de l’acollida d’infants 
i intentar transmetre-us una mica 
més d’informació i uns senti-
ments que hem tingut d’ençà que 
aquestes dues nenes viuen amb 
nosaltres.

La gran pregunta és aquesta: 
Què és, realment, l’acolliment 
d’infants? Doncs bé, acollir un o 
més infants significa cuidar-los 
com cuidaríem els nostres propis 
fills; ara bé, per un cert temps –això 
si, indeterminat, que varia en cada 
cas–, sempre, però, protegits i 
assessorats per diferents entitats 
que depenen de la Generalitat.

Nosaltres vàrem començar el 
passat mes de gener aquesta tas-
ca tan bonica i instructiva: vàrem 
acollir dues nenes, que tindrem a 
casa durant un període de temps, 
de moment indeterminat, de les 
seves vides.

Cal destacar i no confondre –cosa 
que passa sovint– que l’acolliment 

no és una adopció; és molt dife-
rent, però probablement més útil, 
si és possible, per als infants, ja 
que els permet sortir de centres 
d’acollida i entrar a formar part 
d’una família; situació, sens dubte, 
molt més beneficiosa per a ells.

Des de l’arribada a casa nostra 
d’aquestes dues germanes, algu-
na gent del nostre petit poble ha 
començat a conèixer el món de 
l’acolliment d’infants, però encara 
n’hi ha molts que ho confonen amb 
l’adopció, i volem remarcar que 
són coses totalment diferents.

Així mateix aprofitem aquestes 
ratlles per a agrair de manera per-
manent a tot el poble de Verges 
la magnífica benvinguda que ha 
brindat a les dues germanetes que 
viuen a casa.

Tan sols ens resta dir-vos que, si 
necessiteu saber més coses so-
bre l’acolliment, estem a la vostra 
disposició per a facilitar-vos tota la 
informació que puguem i acompan-
yar-vos en els primers passos que 
s’han de donar per a arribar a dur 
a terme aquesta magnífica i gratifi-
cant tasca, tant per a la família que 
acull com per als infants acollits.

Ànim i molta sort! Realment val 
la pena.
JOSEP JOHERA I ROCA i
PILAR VERDAGUER I COSTA
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CAMINS DE
 TARDA

Un camí de tants, a prop del poble.

Surto a estirar les cames. Deixo 
el poble enrere i segueixo cap 
a llevant, riu avall, amb el sol a 
l’esquena. La plana fa de bon pas-
sejar i cada camí que creuo és un 
convit. Hi ha camins cap a totes 
bandes, també algun que s’enfila 
cap a mi mateix. Al país petit, com 
una teranyina filada curosament 
al llarg dels anys, els vells camins 
s’estenen arreu.

Els camins, fins fa pocs anys, eren 
imprescindibles per als habitants 
del poble; eren les venes de la 
vida rural. Conduïen els homes i 
les dones cap als camps, cap als 
horts; els ramats, cap a les pastu-
res; carros amunt i avall; surers i 
llenyataires cap a bosc. El treball 
i la vida eren gairebé una mateixa 
cosa, arrelats a la terra. La vida era 
al poble i a l’entorn més proper; per 
això els camins eren tan fressats i 
concorreguts.

Ara aquesta vida teixida a través 
dels camins s’acaba: l’han anat 
matant a poc a poc. Alguns hi 
passegem, pels camins, però ja no 
ens són imprescindibles. Són pocs 
ja els qui poden viure treballant la 
terra. Se’n va una manera de viure 
i –també cal dir-ho– amb ella se’n 
van moltes penúries i escassetats. 
Ara, a les noves generacions ja no 
ens valen els camins, se’ns han 
fet petits i no ens porten enlloc. 
Ens calen carreteres, i en nom 
del progrés exigim noves i bones 
carreteres que ens projectin enllà. 
Ja no hi ha matxos, ni carros, ni 
rosegons de pa amb un tall de 
cansalada. S’ha acabat. L’horitzó, 
ara, és molt ample, i en un sol dia, 
laborable o festiu, podem arribar a 
fer centenars de quilòmetres a una 
velocitat considerable. Les nostres 
venes ara són d’asfalt.

Els camins, però, encara hi són, i a 
través seu, si sabem observar bé, 
hi trobem rastres de vida antiga, 

ancestral fins i tot. En el paisatge 
hi resten gravades encara imatges 
vives dels avantpassats. Cada 
element del paisatge té un sentit; 
només cal saber-lo interpretar: un 
noguer ran del camí, la vella soca 
d’un saüquer amb nous tanys, la 
línia sinuosa del rec del Molí, una 
llarga mota enlairada, una parella 
de xoriguers a la torre de llum, 
una rastellera de xiprers… Tots 
aquests elements i tants d’altres 
que se’ns mostren a cada pas ens 
expliquen la història del país petit, 
la vida dels homes i les dones, el 
pas dels anys. Als antics camins, 
ara embassats ara empolsegats, 
hi resta la memòria. El paisatge 
és memòria, la memòria dels vells 
i la memòria del temps. A través 
dels camins podem assaborir pau-
sadament el paisatge: el sentim, 
l’olorem, el palpem. Ran mateix 
del camí, als marges, la natura hi 
creix de manera 
opu lenta , 
ufanosa. 
Des de 
la carre-

tera només devorem el paisatge, 
ens l’empassem a queixalades, 
i als vorals s’hi acumulen gasos, 
pneumàtics estripats i rams de 
flors de plàstic.

Necessitem bones carreteres, sí, 
però no hem de voler oblidar els 
camins, perquè si ho fem correm 
el risc de perdre aquesta memòria, 
aquest tornaveu del temps on 
s’arrecera l’origen i el nom de 
tantes coses.

Cada matí marxo apressat per la 
carretera, però de tard en tard 
m’agrada tornar als vells camins 
del país petit per no oblidar on 
sóc. L’escriptora Susanna Tamaro 
va escriure sàviament que els 
camins més desconeguts són els 
que tenim més a prop del cor. Una 
bella metàfora feta realitat.
ALBERT BOÏGUES
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Ja hem arribat a la quarta marxa 
del Puig Rodon. Aquesta no és 
cap marxa que vulgui acaparar 
milers de seguidors, i entre 
els qui l’organitzem no hi ha el 
desig que creixi excessivament, 
però sembla que hi ha ganes de 
continuïtat.

Aquest any va ser el 25 de se-
tembre. Vam proposar aquest 
dia perquè les dates dels altres 
caps de setmana, en principi, 
eren plenes de marxes veïnes 
(Pals, Monells...). Hi havia po-
ques possibilitats d’elecció, i al 
final resultà que a Madremanya 
també en van fer una el mateix 
dia. 

En aquesta edició es van man-
tenir els dos itineraris del darrer 
any: un de curt i un de llarg. 
L’itinerari curt anava cap al 
puig Rodon, el mas Vicenç i, 
a prop del mas dels Frares, es 
dirigia cap a Maranyà, la Tallada 
i acabava un altre cop a Verges. 
L’itinerari llarg feia el mateix 
camí fins una mica més enllà 
del mas dels Frares, per a girar 
després cap a Garrigoles, el puig 
del Segalar i, a Maranyà, es tro-
bava de nou amb l’itinerari curt 
per a dirigir-se a Verges.

A part dels controls, hi havia 
rètols informatius que expli-
caven resumidament coses 
sobre el puig Rodon, el mas 
Vicens, Garrigoles, el puig del 
Segalar, Maranyà i la Tallada. 
Hem d’agrair a en Salvador Vega 
la redacció d’aquestes informa-
cions i esperem que en futures 
marxes també ens procuri 
informació sobre els llocs per 
on passarem. Malauradament 
el panorama que es pot veure 
des del puig del Segalar va ser 
desdibuixat per les boires.

Hi va haver 108 participants; 
d’aquests, 36 eren de Verges, 
4 de Jafre, 2 de Parlavà, 9 de 
Torroella de Montgrí, 20 de la 
Bisbal, 15 de la resta del Baix 
Empordà, 8 de l’Alt Empordà, 
6 del Gironès, 2 del Pla de 
l’Estany, 3 del Ripollès i 3 de les 
comarques barcelonines.

En l’apartat d’èxits ens podem 
posar alguna medalla: el procés 
d’inscripció va ser ràpid, fàcil i 
eficaç; el control dels entrepans 
a l’arribada, prou eficaç, i la 
publicitat l’havíem tinguda amb 
prou antelació per a difondre-la 
arreu. 

En l’apartat d’errades, hem de 
parlar de tres punts que poden 
millorar:

1. Què hi deu fer que, encara 
que la sortida sigui a les vuit en 
punt del matí sempre hi ha gent 
que surt abans? O bé tenen 
pressa –llavors no cal que facin 
la marxa com els altres: podrien 
fer-la una hora abans, per exem-
ple–, o potser aquest avantatge 
els fa sentir més bé en arribar 
abans que els altres. 

2. A vegades cal posar els con-
trols en llocs estratègics; però 
de cara a facilitar la tasca als 
organitzadors seria bo que els 
controls fossin en llocs molt 
accessibles amb cotxe i de fàcil 
localització. És difícil de trans-
portar la gent que ha d’ocupar-
se de cada control amb tot el 
material en un temps de trenta 
minuts, i encara és més difícil 
si hi ha marxaires que surten 
abans de l’hora.

2. Caldria més coordinació en-
tre la gent que s’encarrega de 
comprar el material. Una errada 
de coordinació va fer que no hi 

hagués aigua als controls fins 
gairebé tres quarts de nou. 

Donem les gràcies als grups 
de persones que ens vàreu 
ajudar durant la marxa amb les 
inscripcions, els entrepans, els 
controls... Us diem a tots GRÀ-
CIES (amb majúscules).

Per a la propera marxa, hem 
pensat a modificar l’itinerari; per 
més que els participants ens 
han comentat repetidament que 
aquest els plau molt, creiem 
que val la pena de renovar-se i 
conèixer nous indrets. 

La Comissió dels qui organitzem 
la marxa no tenim cap pretensió 
especial ni afany de protagonis-
me; fem un servei en el qual ens 
hem vist involucrats d’un dia a 
l’altre. Ens agradaria trobar gent 
a qui fes gràcia col·laborar en 
la marxa o dirigir-la (la plaça de 
«director» és deserta perquè 
encara s’ha de crear). Convidem 
tots els interessats a col·laborar 
en la direcció i coordinació o a 
donar un cop de mà puntual el 
dia de la marxa. Telefoneu a:
- Joan Tecul (972 780 492)  
- Jaume Amer (972 780 503)
- Francisco Gallart (972 780 143) 
- Lluís Vilanova (972 780 576)

LLUÍS VILANOVA

LA IV MARXA DEL PUIG RODON
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PROSPECCIÓ I EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA DE 
L’ONZE DE SETEMBRE I ENTORN

Les obres d’arranjament projectades a la 
plaça de l’Onze de Setembre van motivar 
que la Comissió de Patrimoni del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya recomanés al municipi de fer un 
control arqueològic mitjançant la prospec-
ció de la zona afectada. El present article 
pretén posar al corrent els veïns de Verges 
dels resultats de l’esmentat control.

Els treballs es van encarregar a l’empresa d’arqueologia 
Arqueolític Terra-Sub, SL, sota la direcció tècnica de 
Rafa Rosillo i Turrà. Les feines, inicialment de vigilàn-
cia durant la realització de les rases, es van completar 
amb l’excavació arqueològica de dues estructures, una 
d’època baix medieval i una altra d’època prehistòrica. 
D’altra banda, es pogueren documentar els antics nive-
lls de circulació precedents a l’actual plaça, emmarcats 
cronològicament no més enllà del segle XX.

L’estructura número 2, situada cronològicament en 
moments baix medievals, va ser localitzada davant 
del número 12 de la plaça de l’Onze de Setembre i 
a uns cinquanta centímetres de fondària respecte de 
l’actual asfalt. És una fossa excavada en el sòl natural, 
format per argiles. L’excavació fou parcial, atès que 
només es va intervenir en la zona afectada per la rasa 
de pluvials. La planta era ovalada i tenia una llargada 
de més de tres metres per més d’un metre de fondària. 

El farciment era constituït per tres nivells o capes 
diferents. El material arqueològic, dins les capes, és 
format per restes faunístiques, algun fragment de me-
tall, carbons, materials de construcció (teules, pedres i 
maons massissos) i, finalment, fragments de ceràmica. 
La ceràmica ens ha permès determinar-ne l’antiguitat, 
que giraria entorn dels segles XIII i XIV. Aquest és un 
moment històric, que coincidiria amb l’antic recinte 
emmurallat de Verges, també en funcionament durant 
aquest període. De ben segur que molts dels veïns 
poden distingir restes d’aquesta muralla a prop de la 
Plaça Major. La fossa de la qual parlem, doncs, va ser 
utilitzada en aquells moments i a l’exterior de la mu-
ralla amb una finalitat inicialment desconeguda però 
que posteriorment fou aprofitada per a abocar-hi tot 
un seguit de deixalles i runa.

L’estructura número 1 és una fossa que podem situar 
cronològicament en l’època prehistòrica. Es va locali-
tzar davant del número 25 de la plaça i a una fondària 
semblant a la de la fossa baix medieval. També es troba 
retallant el nivell d’argiles que forma el sòl natural en 
aquest punt del municipi. A diferència de l’anterior i 
per la forma tan peculiar que presenta, podem deduir 
que tenia una funció d’emmagatzematge de cereals. 
Això fa que interpretem aquest tipus d’estructura com 
una sitja. Les seves dimensions, reduïdes, ens permeten 
interpretar que es tractaria d’una sitja destinada a ús 
familiar i no pas comunal, com a contenidor d’aliments 
inicialment i, posteriorment, farcida de deixalles. El 
rebliment de la sitja és constituït per tres capes de 
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color negrós. El material arqueològic que ha aparegut 
dins aquestes capes consta d’ossos d’animals (algun 
de cremat), una gran quantitat de carbons, restes de 
tovot de petites dimensions i ceràmica. Aquest darrer 
element, malgrat que no era gaire abundant, ens ha 
permès determinar-ne l’antiguitat. Es tracta d’un tipus 
de ceràmica feta a mà que, per les seves característiques, 
s’emmarca en un context prehistòric, en concret en 
el bronze final i primera edat del ferro (parlem d’una 
cronologia que aniria dels anys 1000 al 700 abans de 
Crist). 

Aquest tipus d’estructura prehistòrica es pot relacionar 
directament amb altres jaciments que trobem a tocar 
de la costa del Baix i l’Alt  Empordà, no gaire lluny del 
terme municipal de Verges, com per exemple Fono-
llera, el puig Mascaró o Parrallí i, en general, amb el 
fet que «durant el bronze final, l’habitacle consolidat 
a l’aire lliure s’estén per tot Catalunya, d’una forma 
generalitzada, en detriment de l’habitacle subterrani 
[...]» . Hem d’aclarir que l’hàbitat no s’ha trobat en els 
treballs de control arqueològic, si bé aquesta sitja és un 
clar indici que aquell no és gaire lluny i que aquestes 
sitges, normalment, no apareixen aïllades.  

Tot i ser una troballa –com hem dit, aïllada i modes-
ta–, sí que podem assegurar que fins ara es tracta de 
les restes més antigues del nucli urbà de Verges que 
confirmen la presència de societats de finals de la 
prehistòria en aquest indret. 

Esperem que aquest escrit sigui d’utilitat als veïns 
del municipi per a ampliar el coneixement de la seva 
història, i agraïm la possibilitat de participar en l’edició 
del present número de la vostra revista.
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