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DIARI DE BORD

La ruta per les 16
illes  perdudes (III)       

                        

Juliol 2006

En Quim busca una branca de co-
rall, no és una branca qualsevol; és 
especial: ha de ser sense treballar i ha 
de tenir unes mides i característiques 
determinades. En cada port la bus-
quem sense èxit –confidencialment, 
us diré que la majoria de la tripulació 
creiem que no existeix, i ell també.

El Tumbelino continua, 
enmig d’aigües des-
fermades, a la recerca 
de la bellesa i la poe-
sia que destil·len fins 
i tot els racons més 
infausts d’aquest Mare 
Nostrum sempre ina-
bastable. La singladura 
del  Tumbelino és també 
un viatge en el temps, 
un retrobament amb 
les arrels, imaginades 
i fantàstiques les unes, 
reals i pètries les altres. 
Només cal que el viat-
ger tingui els ulls ben 
oberts i sàpiga mirar.

Milazzo-Ponza

Buscant la branca, un mal vent va 
desviar la proa del Tumbelino de la 
seva destinació, que era Capri, i ens 
va portar a un port al costat de Nà-
pols anomenat Torre il Greco, una 
espècie de claveguera a cel obert de 
la qual no vull donar-vos cap detall 
perquè no us ho creuríeu. Doncs 
bé, resulta que Torre il Greco és la 
capital mundial de l’elaboració del 
corall. Segur que allà hi trobarem 
la branca!

Esperàvem trobar la zona comercial 
plena de botigues, artesans elaborant 
el corall, turistes comprant...; en de-
finitiva, la prosperitat que porta un 
comerç d’aquestes característiques.

Quina sorpresa!: ni una botiga, ni 
rastre de corall. Passem a la fase 
següent i preguntem a la gent; el 
que temíem: de botigues no n’hi 
ha; de fàbriques n’hi ha, però no en 
venen... Al final, la nostra pregunta 
desesperada: «On és el corall?.»

Es veu que estava repartit entre una 
munió d’amici («amics») que tothom 
a qui preguntàvem tenia i que ens el 
podrien proporcionar.

Fem la prova i surten amici pertot 
arreu que, embolicat amb plàstic, 
en un mocador o en un tros de diari, 

en veu baixa, ens ensenyen discreta-
ment el corall.

A la capital mundial del corall la 
pobresa es palpa al carrer i, en 
comptes de botigues i comerços, hi 
ha amici que porten el corall amagat 
a la butxaca.

Tots coneixíem aquest sistema que 
tantes vegades hem vist al cinema; 
el que no sabíem és que estigués 
tan arrelat a nivells tan populars i 
primaris i amb uns efectes tan nefas-
tos. Pel que hem vist aquí, el sistema 
no s’alimenta de l’estructura social i 
econòmica a partir d’un cert nivell, 
sinó que és a la base estructural 
mateixa de la societat.

Vàrem aprofitar aquesta recalada 
al continent per a visitar Nàpols, 
Sorrento, les ruïnes de Pompeia i el 
cràter del Vesubi, amb tot el golf de 
Nàpols als nostres peus. Sense cap 
recança, vàrem enfilar la proa a les 
illes de Procida i Ischia, precioses 
però plenes de gent de la península 
que, amb tota mena d’artefactes amb 
motor, feien la vida impossible a la 
terra i al mar.

A la nit tirem l’àncora a recer d’una 
illeta unida a Ischia per un pont 
i ocupada per un immens castello 
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aragonese («castell aragonès») il-
luminat. Després d’haver passat la 
nit en aquesta «suite», posem rumb 
a les illes Poncianes per a arribar 
més endavant a les de Montecristo 
i Elba.

He de confessar que tots tenim 
por d’ensopegar amb les restes 
del tresor de l’abat Faria a l’illa de 
Montecristo; no voldríem de cap 
manera trobar-hi la branca d’en 
Quim.

Les illes Ponci-
anes tenen un 
encant natural, 
com si no hagués 
estat possible que 
fossin altrament. 
Poques vegades 
hem vist tanta 
bellesa expressa-
da d’una mane-
ra tan familiar i 
humil.

Són petites, soli-
tàries i es troben 
fora dels circuits 
turístics normals 
–un secret: hi ha 
aliscafs que hi 
van des de Roma 
(Civitavecchia)–. Animeu-vos a 
visitar-les!: us les recomanem.

Ventotene és la més petita; no té ni 
mil habitants, i la petja dels romans 
és tan important que sembla que 
sobre la seva estructura només 
s’hagin atrevit a afegir-hi quatre 
cases. Varen excavar un port a la 
roca que encara funciona i varen 
construir, foradant la pedra, di-
verses piscifactories, autèntiques 
obres d’enginyeria que podem 
observar perfectament. Per a anar 
a la platja, s’ha de passar per una 

gruta excavada per ells, i les boti-
gues del port són també foradades 
a la pedra.

Aquesta fal·lera trepanadora ha fet 
córrer rius de tinta. Nosaltres no 
entrarem en la polèmica; només 
volem constatar que no tota la 
culpa fou dels romans, perquè 
la gent de l’illa, quan tenen dues 
hores lliures es posen a foradar la 
muntanya; es veu en les construc-
cions actuals .

És tan familiar, aquesta illa, que la 
tripulació del Tumbelino, després de 
canviar la flaire habitual de suor i sal 
per una espècie de còctel de colò-
nies, a les deu de la nit vàrem anar 
al cinema a l’aire lliure, gratis, a la 
plaça, situada a la punta més alta del 
poble; feia vent i vèiem el mar pla-
tejat, gràcies al fet que l’organització 
ens va obsequiar amb una lluna 
plena que sortia entre els dos pals 
d’una històrica goleta fondejada a la 
badia. Hi havia tot el poble i vàrem 
tornar a veure Master and Comander, 
aquesta vegada en italià.

Arribar a Ponza per mar és una de 
les imatges que recorden aquelles 
làmines que han omplert de fanta-
sia el nostre món infantil. Sembla 
que d’un moment a l’altre hàgim 
de començar a veure els éssers que 
habiten en aquest lloc misteriós i 
irreal; ja els comencem a entreveure 
en alguna finestra; semblen petits; 
segur que són com en els contes: 
gnoms, barrufets... És tan gran, la 
sensació que fa contemplar aquella 
illa amb les cases tan proporcionades 

–tan petites, tan 
harmoniosament 
pintades, totes 
amb els marcs de 
les finestres de 
diferents colors 
i sense cap estri-
dència, situades 
de manera per-
fecta en un lloc 
de bellesa quasi 
irreal i uns colors 
impossibles–, que 
només hauria 
pogut sortir del 
llapis d’un dibui-
xant en un deliri 
de fantasia.

Finalment hi ha 
una petita i har-

moniosa estridència: en entrar a 
la badia, a babord destaca un barri 
més ampul·lós, ple de palauets de 
marbre, en un promontori damunt 
d’un penya-segat, al millor lloc de 
l’illa, i, per fer-lo més especial, hi 
sobresurten un campanar i un far 
antics. Si és el cementiri! Aleshores 
entenem el que diu la cançó: «[...] a 
Ponza, la mort [...]».

El castello aragonese d’Ischia
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No us penseu que els grans no hem estat mai joves 
i que no ens hem divertit força, com feu ara.

Quan jo era jove no teníem discoteques, ni cotxes 
per a anar d’una banda a l’altra, però també ballà-
vem molt.

Mireu si ens agradava ballar, que anàvem a peu als 
pobles veïns a festa major. 
Aquí a Verges, cada diumen-
ge hi havia ball. Com deia la 
Maria Grau en el seu article 
«El Cine Recreo d’aquell 
temps» del número 3 de la 
nostra revista, «després de 
la sessió de cinema, anà-
vem tots a ballar». Recordo 
que hi havíem d’anar molt 
de pressa, perquè només 
tocaven dues sardanes i 
nou balls (fox, pericón, rum-
ba, tango i vals). Si un noi 
t’agradava més que un altre, 
li prometies el fox, que era 
el ball que repetien més (ja 
la sabíem llarga, ja...). I aquí 
s’acabava la festa: a les nou, 
tots cap a casa i a dormir.  
Per Quaresma ja no es feia 
ball; només per Sant Josep, 
perquè llavors deien que 
«sant Josep era ballador». Ja 

Les distraccions del jovent d’ahir

En la revista anterior comentava els jocs 
de quan jo era petita i prometia parlar 
de les diversions que hi havia en l’època 
de la meva joventut. Ha arribat l’hora de 
fer-ho amb aquest escrit, que dedico al 
nostre jovent.

Teatre Orfeó Vergelità

veieu quines excuses donàvem per a poder ballar 
algun dia durant tantes setmanes...
Les festes de Carnaval eren molt lluïdes. Vosaltres, 
els joves, deveu haver sentit a parlar del Ball de 
Deu, que es feia el dimarts. Aquell dia, al matí, 
anàvem disfressats cap a plaça, i a les deu comen-
çava el ball. Els nois ens demanaven de ballar uns 
dies abans, i, si no t’agradava el qui t’ho havia de-
manat, li deies que ja tenies compromès el ball i 
esperaves que t’ho demanés el noi que t’agradava. 
Ho veieu?: també teníem la nostra picardia. Allà es 
formalitzaven moltes parelles. Després servien la 
sopa, però no ens entaulàvem, com fem ara, sinó 
que en menjàvem una mica i, en acabat, la noia te-
nia l’obligació de portar a casa el noi amb qui havia 
ballat. I llavors sí que fèiem un bon tiberi.

El Dijous Llarder els nois i noies anàvem al riu 
a fer la berenada; allà mateix, al riu, hi cuinàvem 
les truites amb botifarra dolça i ens les menjàvem. 
Que bo i divertit que era, tot allò!

Al jovent d’aquell temps també ens agradava 
molt sortir. Fèiem excursions, semblants als cam-
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Cada vegada que destapem una ampolla de vi s’obre 
una història. Unes matèries primeres, un clima, un sòl, 
uns homes, són els que han escrit la història d’aquesta 
botella.

Des de temps ancestrals, els humans han intervingut 
en l’ elaboració del vi. A poc a poc s’han anat definint 
els rols de cada un d’ells, depenent del moment en què 
apareixen en la vida del vi.

El viticultor és la primera figura que entra en joc en l’ela-
boració del vi. És aquell pagès que cuida els ceps de la 
seva vinya, treballa pel benestar dels ceps tot l’any: a 
l’hivern els poda, a la primavera veu com surten i creixen 
les fulles, a l’estiu verema i a la tardor s’encisa amb el 
color vermell de les vinyes. Ell és l’encarregat de decidir 
quines varietats de vinya plantar, quin tipus de poda fer, 
de determinar cada setembre les dates de la verema, és 
a dir, de prendre una sèrie de decisions molt importants 
encaminades a obtenir el millor raïm.

Com totes les feines del camp, la del viticultor és una 
feina dura, molt condicionada pel temps, les plagues, 
etc.; ha d’estar sempre alerta: qualsevol distracció pot 
fer minvar o fins i tot perdre la collita.

El viticultor és l’encarregat, doncs, de fer que la vinya 
tregui el seu màxim rendiment, per a aconseguir el millor 
producte en el moment precís i obtenir així el millor raïm, 
que serà la base d’un bon vi.

La mà de l’enòleg serà la que convertirà el raïm del 
viticultor en vi. Només del raïm se’n pot fer vi, i només 
d’un raïm bo en sortirà un vi excel·lent. 

Antigament l’enòleg s’estava al celler i feia vi del raïm que 
li portaven; actualment això ha canviat, en convertir-se 
en una persona preparada i que intervé activament en 
el conreu de la vinya, juntament amb el viticultor. També 
és l’encarregat de l’elecció de les bótes i dels taps, entre 
moltes altres responsabilitats.

Amb tots aquests paràmetres i afegint-hi el seu toc 
mestre, l’enòleg crearà el seu vi, i, quan obrim l’ampolla 
i tastem el vi, hi trobarem tot allò que ens ha volgut 
transmetre.

L’enòleg acabarà la seva tasca en posar al mercat l’am-
polla de vi, sorgida de la selecció del millor raïm, elaborat 
amb molta cura, envellit amb el roure més adient i deixat 
reposar al celler el temps convenient.

I és aquí on entra la figura del sommelier, el prescriptor als 
consumidors del vi més adequat per a cada moment.

ELS PROTAGONISTES DEL VI:
LA PART HUMANA

paments que feu ara. A Verges hi havia l’Orfeó 
Vergelità, i els cantaires, un cop l’any, anàvem a 
Montserrat, llogàvem unes cel·les i ens hi estàvem 
tres o quatre dies, que aprofitàvem per a córrer 
per la muntanya: Sant Jeroni, Sant Joan, etc. Hi 
pujàvem amb el cremallera.

Recordeu que en l’altre article us deia que de petits 
fèiem teatre als baixos de les cases? Doncs de joves ja 
en vàrem fer de manera més organitzada. En Carles 
Perpinyà va ser un gran director. Havíem representat 
moltes obres bones de Folch i Torres i anàvem pels 
locals dels pobles: Celrà, Girona (al Teatre Munici-
pal), Pals i molts d’altres. Els vestits els llogàvem a 
Can Patuel, de Mataró. Ara tinc setanta-cinc anys i 
encara continuo fent teatre: sempre he estat vincu-
lada al món teatral.

Érem joves i, com vosaltres, a la nostra manera 
i amb les nostres possibilitats, perquè llavors no 
teníem gaires diners, miràvem de divertir-nos tant 
com podíem.

Us he explicat tot això perquè voldria que la il·lusió 
que jo he posat en les coses que he fet i l’amor que he 
tingut sempre pel meu poble, el jovent d’avui també 
els sentíssiu. I és que a mi m’agrada fer-me amb 
joves i amb grans; així és com he viscut sempre.

Tant de bo que d’aquí a uns quant anys també expli-
queu la vostra manera de divertir-vos als qui vénen 
darrere vostre!
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Ja ha arribat l’estiu i amb ell la calor, i amb la calor 
el canvi de dieta: ara passem a menjar coses més 
fresques (amanida, peix i carn a la planxa...) i ja 
no vénen de gust els tan apreciats vins negres, 
estructurats i feixucs; ha arribat l’hora dels vins 
fresquets i lleugers.

L’estiu és sens dubte l’època dels rosats, despres-
tigiats durant molt temps a causa de pràctiques 
poc ortodoxes dels cellers i males recomanacions 
del personal del restaurant («el rosat va amb 
tot»). Això ha donat una pèssima fama als vins 
rosats, que afortunadament va canviant gràcies a 
unes elaboracions acurades i una conscienciació 
de tothom envers aquests vins. Doncs ja que 
tenim un bon producte, el millor que podem fer 
és gaudir-ne.

El rosat, resumit molt breument, és un vi de 
raïm negre elaborat com un blanc; per tant, ens 
conserva els gustos varietals i fruitosos del raïm 
amb més color i estructura que un de blanc. Tot i 
això, hem de pensar que els rosats són vins per 
a prendre durant l’any, no estan pensats per a 
guardar-los, i la temperatura de servei és de 6 a 
10 graus.

Ataquem, doncs, els rosats, sempre de qualitat, 
durant l’època de calor per acompanyar la carn a 
la planxa, l’amanida amb fruita fresca o l’arròs, o 
senzillament per fer un refrigeri al capvespre... 
Deixem els vins, els «grans vins negres», per a 
la tardor i gaudim amb la calor dels vins fresquets 
amb què ens obsequien les regions vinícoles del 
món. Salut!

Per a més informació sobre vins i tallers 
de tast, podeu contactar amb nosaltres a  
multievents@telefonica.net

LA RECOMANACIÓ: 
VINS PER A L’ESTIU

CONRAD JOHERA
SOMMELIER

Podríem dir que el sommelier és l’hereu del tastador de 
menjars del rei en l’època medieval, el qual, en deixar la 
societat de necessitar aquesta figura, es va anar especi-
alitzant en els vins. Actualment un sommelier és expert 
en tot allò que acompanya una taula: el vi, els licors, les 
aigües, els olis, els formatges i els cigars.

El sommelier és una persona entesa en vins: coneix les 
tècniques de viticultura i les d’elaboració i enologia per-
fectament, i té els sentits preparats per a poder rebre les 
sensacions que vénen d’olorar i tastar una copa de vi. 

Aquest especialista és els que ens recomanarà, al 
restaurant o a la botiga, quin és el millor vi per a cada 
moment i àpat.

Al restaurant tindrà cura que el nostre celler estigui 
sempre a la millor temperatura i humitat, per tal de 
conservar en condicions òptimes els tresors als quals 
han dedicat gran part de l’any el viticultor i l’enòleg. 
Sempre al corrent de les novetats, vetlla perquè el seu 
celler representi tota la geografia vinícola, d’acord amb 
les característiques del seu establiment i del lloc on es 
trobi. Deixar-se recomanar per un sommelier professional 
és sempre una bona elecció.

Però el protagonista principal de la història del vi, aquell 
per a qui treballen tot l’any viticultors, enòlegs i sommeli-
ers, sou vosaltres, els consumidors. Els vostres gustos, el 
moment emocional en què us trobeu, el lloc on sigueu..., 
tot això farà que per a cada moment hi hagi un vi.

Recordeu sempre que a dintre de l’ampolla no hi ha sola-
ment un líquid, sinó una història, un treball, una inversió, 
un clima, un sòl. Si beveu un vi amb una criança de molts 
anys, penseu que en aquella ampolla hi trobareu el temps 
que va fer durant l’any (si va ploure durant la collita), 
l’amor del viticultor (que potser ja és jubilat o fins i tot ja 
no és entre nosaltres), els coneixements de l’enòleg...; 
tota una història per a gaudir-ne.

Per a treure la set, l’aigua; per a gaudir, el vi.

Salut!
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L’any 1975 totes les persones 
que anàvem a planxar el vestuari 
de la Processó ens vam adonar 
que era un error llogar-lo any rere 
any a Can Patuel.

Aquell Dijous Sant va ploure, 
i vàrem suspendre el recorregut 
de la Processó –crec que això 
només va passar aquella vega-
da–; després vam tenir la feina 
de col·locar tots els vestits molls 
perquè es poguessin eixugar, tots 
penjats arrenglerats a la rectoria i 
a can Casabó, de la millor manera 
possible per a poder-los portar a 
la casa de lloguer.

D’aquella feta, se’ns va ocórrer 
la idea de treure’n uns patrons. I 
així va ser: gràcies a la idea, ens 
vam posar les piles i vam posar fil 
a l’agulla per fer el vestuari.

El recordat Siset Mir i la seva 
dona, Pili Gómez, van comprar la 
roba. Eren retalls, trossos i també 
alguna peça sencera, tot aconse-
guit a baix preu.

TRENTA ANYS DEL VESTUARI
 DE LA PROCESSÓ

Vestimenta de Sant Joan
 (abans de 1954)

Les dones del poble que sabien 
cosir i les modistes, van ser les 
encarregades de tallar i cosir els 
vestits. Es van fer uns cent vestits 
de poble o Ram; els dotze vestits 
dels apòstols, amb els respectius 
mantells; els de la Samaritana, la 
Verònica, les Tres Maries i les qua-
tre Dones de Jerusalem; també sis 
del Sanedrí; el de Ponç Pilat, i uns 
deu per als jueus. Tot això, gràcies 
al voluntariat d’aquelles dones, 
que van cosir gratuïtament.

L’any següent, el 1976, la Pro-
cessó de Verges va poder estrenar 
els actuals vestits, i d’això ja fa 
trenta anys.

Amb el pas del temps s’han anat 
canviant o arranjant, però la majo-
ria són els que es van confeccionar 
trenta anys enrere. El que sí que 
recordo és que no ens van agradar 
els mantolins que vam fer, eren de 
seda i va ser un error: al cap de poca 
estona de portar-los relliscaven. 
Gràcies a les representacions de la 

Passió d’Olesa i d’Esparreguera, 
on vam ser convidats, poguérem 
veure el vestuari que tenien allà i 
vam copiar la idea dels mantolins, 
que eren de gasa. Després d’aquella 
visita, teníem la solució de la roba 
i de com col·locar-los. Ara per ara 
ho fem igual que ells.

Han passat molts anys, però 
sempre és bo d’agrair l’esforç de 
tota aquella gent que ho van fer 
possible. Així, doncs, una vegada 
més, gràcies a tothom i que per 
molts anys ens puguem ajudar!

Vestuari dels apòstols actualment

La Samaritana amb vestuari de can Patuel 

MONTSERRAT FONT
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En aquests temps de canvi climàtic i de voràgine 
constructora, cada dia que passa es fa més evident 
que l’aigua és un bé escàs i d’alt valor estratègic. 
Es parla d’una nova cultura de l’aigua que ens ha de 
portar a fer-ne un ús més racional i eficaç, evitant 
de malbaratar-ne una gota.

El sector agrícola, que fa temps ha après la ne-
cessitat de renovar-se permanentment i posar-se 
al dia, està acollint molt bé les noves tècniques 
de reg, que permeten d’estalviar aigua, temps i 
diners. Des de fa més de vint anys, a la nostra 
comarca s’estan instal-
lant sistemes de reg 
local itzat. La idea és 
aportar  a  cada p lan-
ta la quantitat d’aigua 
que realment necessita, 
quan la necessita i on la 
necessita. El tradicional 
sistema de regatge per 
inundació té, doncs, els 
dies comptats: ni el nos-
tre entorn, ni la nostra 
butxaca, no es poden 
permetre el luxe de mal-
baratar tanta aigua.

Els dos sistemes de 
regatge localitzat més emprats actualment són el 
d’aspersió pulveritzada i el «gota a gota».  Ambdós 
són perfectament ajustables tant a les necessitats 
de l’agricultura –i de la fruticultura, particularment– 
com a les de la jardineria domèstica.

La part més important del cost d’una instal·lació 
de reg localitzat se l’emporta la construcció del pou 
des d’on es prendrà l’aigua. Cal instal·lar-hi també 
un motor i el programador, que ens permetrà de 
decidir quina quantitat d’aigua volem proporcionar 
a les nostres plantes i cada quant temps. Una 
part secundària de la inversió serà el cost de les 
canonades. 

EL REG LOCALITZAT, CONSCIÈNCIA DE FUTUR

ENRIC FALGUERAS

Els sistemes de reg localitzat ofereixen evidents 
avantatges: permeten d’estalviar molt de temps, 
perquè el procés està automatitzat; de manera 
que reduïm en més d’un 50% el consum d’aigua; 
proporcionem a la planta la quantitat justa que ne-
cessita (sense causar-li estrès, ni per excés, ni per 
defecte) i, en el cas d’instal·lacions connectades a 
la xarxa pública, rebaixem notablement el nostre re-
but de l’aigua. També hem d’incloure dins l’apartat 
d’avantatges les subvencions que l’Administració 
atorga a aquests tipus d’instal·lacions.

Si volem parlar dels 
inconvenients del sis-
tema, segurament ens 
haurem de referir a la 
inversió que requereix, 
que sense ser prohibiti-
va sí que és molt més 
cara que les simples 
instal·lacions del tra-
dic ional  regatge per 
inundació. Cal dir que, 
com sempre,  convé 
efectuar un manteni-
ment periòdic de tots 
els elements que con-
figuren el sistema.

Com en tots els sectors, en aquest també s’està 
en constant evolució, buscant cada vegada formes 
més eficaces i econòmiques de treballar. L’última 
moda crit en regatge localitzat és un sistema de 
«graelles» subterrani, que permet de regar la gespa 
o el jardí directament per l’arrel de les plantes.

El demà dels nostres conreus i jardins requereix, 
sens dubte, un ús acurat de l’aigua. En aquest 
sentit, els sistemes de reg localitzat poden ser una 
bona eina per a poder continuar gaudint de camps 
productius i de jardins ufanosos sense comprome-
tre el futur dels nostres fills.
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Com a treball de recerca de 
batxillerat, vaig decidir investigar 
la vida de Josep Alabau i Serra, un 
germà del meu avi que va morir a 
la guerra, defensant la República. 
Desconeixem què li va passar i 
on és enterrat. Tot plegat ha estat 
durant anys un tema tabú a la 
família, per això vaig pensar que 
calia intentar esbrinar-ne alguna 
cosa.

La recerca era complicada: 
vaig consultar els arxius, però el 
nom del meu familiar no apa-
reixia enlloc. Entre d’altres, vaig 
contactar amb l’Arxiu General 
Militar de Guadalajara, l’Arxiu 
Militar d’Àvila, el famós Arxiu 
de la Guerra Civil de Salamanca, 
els arxius gironins, sobretot el 
Diocesà i l’Històric, i també els 
dos que tenim a Verges, el Mu-
nicipal i el Parroquial. D’aquesta 
manera vaig poder reconstruir els 
darrers mesos de la vida del meu 
oncle avi.

En Josep es va allistar voluntàri-
ament el març de 1938, amb divuit 
anys acabats de fer, juntament 
amb altres joves vergelitans, com 
Conrad Verdaguer, Josep Brancós 
i Josep Figueres. Plegats van fer 
el període d’instrucció a Ripoll. 
Allà en Josep va fer amistat amb 
un jove de l’Armentera, Francesc 
Soler («Paquito Serraller», mort 
el 2004), la família del qual m’ha 
donat molt bones pistes per a la 
meva recerca. Després de la ins-
trucció militar, van ser destinats a 
Campdevànol, des d’on van passar 
a Cervera i d’allà al front del Segre 
i a Vilanova de la Barca. Josep 
Alabau va ser destinat concreta-
ment a la 146a Brigada Mixta, 3a 
Companyia del 184è Batalló, amb 
base a Vilanova de la Barca. Sabem 

EN JOSEP DE CAN MARÇALET,
 UN ALTRE DESAPAREGUT DE LA LLEVA DEL 40

ALBERT ALABAU I SUBICH

també que feia de cuiner.
Les fonts orals ens indiquen que 

en Josep va patir un atac d’apen-
dicitis mentre era de permís a 
Verges uns quants dies. Això era 
a finals de l’estiu de 1938, cap 
al setembre. Tot i que no estava 
restablert perquè no havia tingut 
l’oportunitat de fer-se visitar 
pel metge, la manca d’efectius a 
l’exèrcit republicà va fer que fos 
cridat a reincorporar-s’hi, ordre 
que ell obeí immediatament; 
altrament podia haver estat consi-
derat desertor. Un taxi el va venir 
a buscar a la porta de casa, i des 
d’aquell moment la família no el 
va tornar a veure mai més.

Exhaurides les fonts documen-
tals i les fonts orals, vaig decidir 
que era l’hora de fer un treball de 
camp. Primerament vaig visitar, 
entre altres llocs, les trinxeres 
de Vilalba dels Arcs, el Centre 
d’Estudis de la Batalla de l’Ebre 
(Gandesa), la serra de Pàndols, el 
poble de Corbera d’Ebre, el mu-
seu del Pinell de Brai. Tot plegat 
em va donar una visó ben real i 
de primera mà de com era la vida 

al front; però em calia conèixer i 
trepitjar els escenaris on en Josep 
havia fet la guerra. Vaig anar, 
doncs, a Vilanova de la Barca, i 
amb els meus pares vam recórrer 
les muntanyes del Pallars, cap al 
mont de Conques, buscant unes 
trinxeres on havia estat el nostre 
familiar. Ens va costar, però les 
vam trobar; enmig de matolls 
encara vam recuperar llaunes de 
menjar i restes de munició. Qui 
sap si el meu oncle avi no havia 
menjat d’aquelles llaunes, si no 
havia llançat granades com la que 
vaig recuperar, si no li havien dis-
parat bales com les que vaig trobar 
per terra...

Potser no sabrem mai què va ser 
d’ell, ni on són les seves despulles, 
però us asseguro que l’emoció que 
vaig sentir en visitar els darrers 
paisatges que van veure els ulls del 
meu oncle avi compensa amb es-
creix tots els esforços que vaig de-
dicar a la recerca. Ara puc dir que, 
d’alguna manera, sí que el vaig ben 
retrobar, en Josep Alabau.

D’esquerra a dreta: Conrad Verdaguer, Francesc Soler i
 Josep Alabau (Ripoll, 1938)
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Un bon dia d’aquesta primavera un grup 
d’amics, al bar de Can Santi, tot prenent unes 
canyes i parlant del riu Ter, vam decidir organitzar 
una baixada en caiacs pel riu, tal com havíem 
fet anys enrere.

La veritat és que volíem que fos una baixada 
del petit grup que n’havíem parlat, ja que or-

UNA BAIXADA EN CAIAC PEL TER

DÚNIA GIFRE i JOSEP M. TORRES

Acabant de superar la presa de Colomers

ganitzar una baixada popular amb molta gent 
comporta molta feina i una gran dificultat de 
trobar caiacs per a tothom; per aquest motiu no 
en vam fer propaganda. Tot i això, va córrer la veu 
i al final vam ser un bon grup de divuit caiacs, 
alguns d’individuals i uns altres de dobles.

Vam sortir de bon matí des del passallís de 

Sobrànigues, amb una parada al Xalet de Colo-
mers per esmorzar un bon pa amb tomàquet i 
embotit, i després vam continuar per la resclosa 
vella i pel mig de la presa de Colomers, vam anar 
baixant cap a Jafre, passant pel Molinet, fins a 
arribar a Verges. Vam acabar la jornada amb una 
bona paella a càrrec d’en Xicu Pau.

La gent que no havia baixat mai pel riu en caiac 
va quedar molt contenta i amb moltes ganes de 
tornar-hi.

Finalment, només volem dir que és una llàs-
tima veure el riu brut i amb deixalles, ja que 
ningú no diria quins indrets tan bonics es troben 
baixant per les seves entranyes. Nosaltres con-
videm tothom a fer una excursió com la nostra 
perquè puguin gaudir de tota aquesta bellesa. I 
més que n’hi hauria si entre tots en tinguéssim 
més cura i li mostréssim més estima.

Juliol 2006
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Passat l’estiu vindrà la festa major i poc després, pro-
bablement, la Cinquena Marxa del Puig Rodon. En la 
seva curta història de cinc edicions, hi ha hagut anys 
de pluja, anys de sol i gairebé sempre un nombre de 
participants estabilitzat al voltant de la centena. 

No hi ha un grup estable que l’organitzi, ni tampoc té 
data fixa. El darrer any els promotors de l’organització 
fórem en Joan Tècul i un servidor, ajudats per molta 
gent del Casal de Jubilats. Aquest any en Joan no viu 
a Verges, i es pot dir que el grup organitzador és sota 
mínims. Per això aquest article, més que res, és una 
crida a tota la gent que tinguin una mínima sensibi-
litat per a caminar, unes mínimes ganes d’organitzar, 
perquè facin pinya i s’apuntin a crear una comissió 
organitzadora.
 
Seré franc i parlaré a títol personal, com a Lluís 
Vilanova. Fa més de vint anys que no assisteixo com 
a participant a cap marxa. M’agrada caminar, anar 
d’excursió, pujar muntanyes, conèixer nous llocs…; 
és una activitat física –no m’agrada dir-ne «esport» 
perquè té sempre una connotació de competició–, 
que practico sovint, però ja fa anys que els rècords, 
els horaris, les masses de gent i la competició han 
estat esborrats de la meva manera de fer muntanya, de 
caminar. Organitzant la marxa, he estat molt recolzat 
per gent voluntariosa, però sento que no em trobo 
precisament al meu lloc. Per això demano que qui 
senti el «cuquet» d’organitzar la marxa, que si algú se 
sent identificat amb aquesta forma d’excursionisme, 
s’apunti a una comissió per tal d’organitzar la marxa 
aquest any i en el futur. Si hi ha prou gent per a fer 
una comissió, jo els cedeixo amb molt de gust el pro-
tagonisme de l’organització. 

LA V MARXA DEL 
PUIG RODON

LLUÍS VILANOVA

Organitzar la marxa té les seves compensacions: la 
més gran, probablement, és veure que la gent que van 
arribant als controls et diuen «és un camí molt bonic» 
o bé «hi ha llocs que ni sabia que existissin». També hi 
ha desagraïts, com a tot arreu, però els «bons» superen 
els «dolents». Ho repeteixo: animeu-vos-hi!; tindreu 
el meu suport i el del Casal de Jubilats. 

Pot passar que, un cop feta aquesta crida, no s’hi apunti 
ningú. Després caldrà valorar si té sentit que una sola 
persona pensi un itinerari, coordini tot un grup de 
gent, etc., en nom d’un poble. Pot ser que en aquest 
cas m’hi impliqui un altre cop o que no m’hi posi al 
capdavant, esperant que algú altre ho faci. 

Si d’una manera o altra la marxa es fa, penso que 
aquesta vegada es podrien marcar dos itineraris dife-
rents dels del darrer any. No sé què us semblaria un 
itinerari que, travessant el riu pel pont, es dirigís cap 
als termes de Foixà, fins al pont de fusta de la presa de 
Colomers i retornés a Verges passant pel puig Rodon. 
L’itinerari més llarg podria fer la volta pels boscos de 
Foixà. És una idea, però m’agradaria que algú més hi 
digués la seva o n’aportés d’altres.
Si finalment es fa la marxa, esperem que en Salvador 
Vega ens redacti les informacions sobre el llocs per on 
passem. L’any passat ja ho va fer i li ho hem d’agrair.

Confiem que en les futures marxes puguem parlar de 
més encerts i menys errades, i d’un grup organitzador 
potent i motivat. 

Us convidem a tots a col·laborar tant en la direcció i 
la coordinació de l’esdeveniment com a donar un cop 
de mà puntual el dia de la marxa. Telefoneu-me al 972 
78 05 76 i us diré el dia, l’hora i el lloc de reunió per 
a posar fil a l’agulla.
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Són les cinc, ho diuen les campanes. El tap blau 
s’obre i surten disparades les Bombolles. Cadas-
cuna va a parar a un pare, a una mare, a un avi...; 
cadascuna riu i esclata; cadascuna és una festa. La 
sortida de l’escola encomana felicitat i bon rotllo al 
carrer, al poble:

—Saps què, papa?: avui hem enganxat papers grocs 
en un sol i hem tastat una llimona.

En dir «llimona», arronsa el nas. M’interesso per 
l’experiment:

—Quin gust tenia la llimona?

—Àcid! La Jana i en Genís se l’han menjada! Riu amb 
ganes, a riallades. Li preguntem si han sortit al pati, 
què han menjat per dinar, si hi eren tots els nens, 
quina cançó han après, com ha anat el gimnàs... 
Potser l’atabalem, amb tantes preguntes... Tornem 
a començar més a poc a poc:

—Has trobat tresors al pati, Laura? —pregunto, 
picant-li l’ullet.

LES BOMBOLLES MÉS FELICES DEL MÓN

Amb la mà estira la motxilla i l’obre. De dintre en 
treu la bata i fa l’inventari dels tresors, de les sorpre-
ses: a la butxaca dreta, dos pals i un tap d’ampolla; 
a l’esquerra, un globus estripat, un paper blau de 
sugus i fulles seques; al fons de totes dues, moltes 
pedretes...

—Mira, mama, què he trobat! —Faltava el tresor més 
gran, i l’alça com si fos una bandera: un fil vermell 
amb un botó a la punta! 

Són les cinc, ho diuen les campanes del divendres, 
i a l’escola han despertat el follet blau, el que s’es-
panta. Després de fer silenci i asseure’s al coixí, ha 
vingut la Rita, la girafa: boca tancada, ulls i orelles 
ben oberts, braços plegats. Comença un matí màgic 
de contes, cançons, fitxes i abraçades; les lliçons 
de vida, les classes carregades de passió, d’afecte, 
que arriben al cor de les Girafes, dels Conills, de les 
Tortugues, dels Ànecs:

—Sabeu qui ens vindrà a veure avui?: una pallassa, 
la Paula Polida! Després el pare d’en Genís ens en-
senyarà a fer pa i amanyagarem un conill blanc, dos 

Graduació de les Bombolles de P2, les Girafes
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porquets, ànecs, pollets i la tortuga de la Neus.

Continua l’encant, la fascinació. Ara, a cavall d’un 
tren, el carrilet de Verges:
 
—Xucu-xucu! Agafeu-vos bé de la corda, que anem 
a la perruqueria i la Dolors ens explicarà moltes 
coses...

El tren de les Bombolles va parant en totes les es-
tacions: cal metge, el súper, la fleca, la carnisseria, 
la pastisseria..., tot un recorregut pel poble. A cada 
aturada, un grapat d’ullets remiren, atrapen els de-
talls i se’ls guarden a les seves ànimes petites. I així 
es van fent grans...
 
El tren no para. Les maquinistes (la Montse, la Neus) 
estiren els «vagonets» amb la suavitat de les flors, 
de les fades. Es miren els nens i fan de mares, 
d’amigues, de senyoretes. Els ho expliquen tot i se’ls 
escolten. Juguen, s’ajupen, salten, corren i fan olor 
de petit suisse de maduixa. Estimen.

—No sortirem al pati fins que no estigui tot recollit. 
Què toca, doncs?
 
—Toca recollir, toca recollir! Després, tots al pati amb 
la Montse, la Neus, la Ton, la Glòria, la Laura –que 
juguen amb pales, galledes i regadores–, es gronxen 
i es remullen a la piscina. I riuen i escampen vida 
per cada Bombolla que se’ls acosta i se’ls arrapa a 
la bata buscant recer o un mocador...

Són les cinc, ho diuen les campanes tristes de l’es-
tiu. Avui s’acaba el curs, el tap blau s’obre i deixa 
sortir, disparades, les Bombolles més felices del 
món. La Neus i la Montse se les miren de prop. 
Estan toves per dintre:

—Adéu, Bombolletes, adéu! Un petó. Voleu, sigueu 
felices!...

Nyeeec... Tanquen la porta a poc a poc, amb un enyor 
que els pesa molt. Són les cinc, és divendres, el curs 
s’ha acabat. Encara han de preparar cançons i contes, 
pentinar la Rita perquè el dilluns s’ha de despertar 
el follet vermell, el que riu. Estan cansades, no han 
parat en tot el dia. No gosen dir-se res ni mirar-se, 
perquè saben que una llàgrima els cauria dels ulls i 
encara han d’apilonar les taules, despenjar les fitxes, 
preparar el Casalet...

Al poble hi ha silenci, les campanes han callat. 
Han passat dos anys i mig i l’escola gran s’espera 
que arribi el setembre. Avui el camí de tornada és 
diferent, no ens surten les preguntes ni la mirada 
enrere. La Laura tampoc no diu res. De cop, però, 
se li enfila la veu:

—Quan sigui gran vull ser senyoreta, com la Montse, 
com la Neus. Faré seure els nens amb coixins, des-
pertarem el follet, els faré cantar...

Ens mirem i la veiem tan gran! Només ens surt, 
també de cop, una abraçada:

—Laura, demà al matí, quan vegis les teves senyo-
retes, fes-les el petó més gran del món i abraça-les. 
Digue’ls que gràcies, que les estimem molt; que 
són al cor i a les butxaques màgiques de les teves 
bates; que les portaràs, que les portarem, sempre 
amb nosaltres. Un petó. I gràcies, moltíssimes grà-
cies, senyoretes!
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De ben segur que la portada 
d’aquest PAÍS PETIT deu haver 
sorprès molta gent i  potser 
més d’un ha deixat anar aquella 
expressió tan patètica: «Això 

GUINOVART, 

 És un home que desprèn 
energia, fortalesa, espe-
rit de lluita, i al mateix 
temps s’ofereix accessi-
ble, proper i generós.

imatge de l’artista a Sant Feliu de Boada
(foto: Jordi Morera)

ho fa el meu nen de sis anys!». 
Mentida!, diem nosaltres. Ex-
pressament hem volgut introduir 
un nou llenguatge, ben allunyat 
del convencional figurativisme, 
que ens permet de reconèixer 
una imatge sense cap mena 
d’esforç. Intencionadament hem 
volgut «complicar la vida» als 
nostres lectors i empènyer-los 
a fer un esforç suplementari de 
comprensió. Cal aprendre a llegir 
i a mirar les coses d’una altra 
manera. La pintura no és única-
ment els paisatges, els retrats 
i les natures mortes, fàcilment 
recognoscibles; les vivències i 
les sensacions, les idees i els 
sentiments també es poden 
pintar, i això és el que mostra i 
demostra amb tossuda insistèn-
cia la pintura de Josep Guinovart 
(Barcelona,1927).

LA PINTURA COM
 A ACTITUD VITAL

Seria tan inútil com pretensiós 
per part nostra voler «explicar-
vos» el quadre de la portada, en-
tre altres raons perquè cadascú 
n’ha de fer la seva pròpia lectura. 
No renunciem, però, a oferir-vos-
en alguna «pista», a donar-vos el 
la, que dirien els músics. Gràcies 
a la col·laboració dels amics Jordi 
Morera i Isabel Pifarré, hem 
tingut l’oportunitat de parlar una 
bona estona amb Guinovart just 
abans d’inaugurar una exposició 
amb obra recent a la galeria Cy-
prus de Sant Feliu de Boada.

Guinovart ens rep ple de bon-
homia i amabilitat. És un home 
que desprèn energia, fortalesa, 
esperit de l luita, i  al mateix 
temps s’ofereix accessible, pro-
per i generós. Comencem parlant 
d’aquell ja llunyà 1959, quan va ser 
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a Verges amb una colla d’amics i 
va presenciar la Processó. Ens diu 
que recorda molt especialment 
la llum d’aquella nit, els cargols, 
l’oli, la cendra...; tot plegat, una 
peculiar atmosfera d’antigor, de 
realitat ancestral. I això és el 
que va plasmar al seu quadre. Ell 
és un artista que treballa des de 
l’abstracció, però sempre amb 
un peu a la corporeïtat –a ningú 
no se li escaparà que les formes 
espirals que apareixen al quadre 
evoquen el carrer dels Cargols–. 
Se’ns acut de demanar-li què vo-
lia expressar concretament amb 
aquest quadre, i Guinovart, que 
és un home extraordinàriament 
lúcid i sap que a Verges cadas-
cú té la seva pròpia visió de la 
Processó, respon: «Difícilment 
puc transmetre el que la gent 
del poble sent. Un poema, un 
quadre, una cançó... no arriben a 
tothom de la mateixa manera.» 
Ell ens proposa la seva lectura del 
Dijous Sant vergelità, i ho fa des 
d’una perspectiva concreta. «La 
mirada del foraster pot ser més 
neta, perquè no hi ha implicació, 
hi ha distància», puntualitza.

La conversa avança del cas par-
ticular cap allò més general. 
Parlem de la dificultat d’«entrar» 
en la pintura abstracta. Li pre-
guntem per què ens passa això. 
Novament, una resposta diàfana 
i suggeridora: «La gent s’ha 
d’acostumar a mirar: és qüestió 
de sensibilitat. Els adults tenen 
més problemes per a expressar 
què senten davant una obra d’art; 
els nens no en plantegen cap, ve-
uen un quadre i si els agrada t’ho 
diuen i si no també.» Tan senzill –i 
tan complicat!– com això: mirar 
amb els sentits ben oberts.

Per aquest camí la conversa ens 
porta a parlar del sentit de l’art i la 
funció dels artistes. Amb contun-
dència, Guinovart diu: «L’art és in-
evitable». I tot seguit ho precisa: 
«L’home té la necessitat de crear 
llenguatges, d’expressar-se.» Al 

mateix temps 
ens aclareix 
que, segons 
el seu punt de 
vista, «la fun-
ció de l’artista 
no és transfor-
mar la societat; 
l’art no és pro-
grés; l’evolució 
és l’home ma-
teix». Tota una 
dec la rac ió  de 
principis des de 
la qual podríem 
anar desgranat la 
filosofia d’aquest artista.

I la mort? Què en pensa, Gui-
novart, d’aquest fet inapel·lable 
que, a més, és un dels punts 
centrals de la nostra Processó?. 
«En tinc un concepte més aviat 
cosmològic, no pas religiós», 
ens diu. Segons ell, «la mort 
pressiona inconscientment la 
ment de l’home; però la mort és 
la vida mateixa: tot canvia, és una 
qüestió biològica».

Guinovart rebutja qualsevol mena 
de fonamentalisme obtús, sigui 
polític, religiós, artístic o perso-
nal. Per això, tot i ser una persona 
profundament compromesa des 
de sempre amb la causa dels 
més desafavorits –l’exposició 
que presenta a Sant Feliu de 
Boada té precisament com a fil 
conductor la guerra de l’Iraq–, 

procura mantenir una mirada 
crítica que l’allunya de qualsevol 
etiqueta: «No estar tan segur 
de les coses enriqueix les per-
sones.»

A punt d’explorar el relativisme, 
ens veiem obligats a acabar la 
conversa perquè el públic recla-
ma amb insistència l’artista. Ens 
n’acomiadem. Per a nosaltres ha 
estat una experiència inoblidable, 
una lliçó d’humanitat en el sentit 
més ampli de la paraula. Hem 
«descobert» un ésser extraordi-
nari, inabastable i alhora proper, 
del qual hem après sobretot a mi-
rar... i no tan sols amb els ulls.



desitjable (cosa que desgraciadament es produeix 
ben poques vegades) o, per contra, el que succeeix 
normalment, que és trobar uns pares adoptius i 
convertir-los en la seva família per a tota la vida. 

El període de temps que el nadó passa amb la 
família d’acollida varia segons cada cas, encara que 
sol ser entre sis mesos i un any. El temps d’acollida 
s’acaba quan el nadó s’instal·la amb la família bio-
lògica o adoptiva, i moltes vegades s’esdevé que 
totes dues famílies continuen estant en contacte 
per informar-se de l’evolució del petit.

El món de l’acolliment és molt ampli i ofereix 
moltes modalitats, quasi tantes com nens acollits, 
ja que cada un és un món diferent i s’ha d’adaptar 
a cada cas concret, 
però sempre amb 
el mateix propòsit: 
ajudar el menor de 
diferents edats a te-
nir una família i un 
suport sentimental.

Per finalitzar, ens 
ag r ada r i a  fe r- vos 
saber que, segons 
les xifres del passat 
mes de gener, a les 
comarques gironi -
nes (a casa nostra!) hi ha vint-i-set infants i joves 
que viuen en centres de la Generalitat tot esperant 
uns pares. Per aquesta raó, cada vegada que ens 
donen l’oportunitat d’entrar a casa vostra a través 
de PAÍS PETIT, us encoratgem a pensar en el que 
podem fer tots plegats per aquests nens i nenes 
que, al cap i la fi, són el futur.

Com sempre, ens posem a la vostra disposició 
per a qualsevol informació sobre aquest tema. 
Ànim i a intentar-ho!
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Avui dia a l’Estat espanyol hi ha uns vint mil 
menors que tenen dues famílies: una de biològica 
i una altra d’acolliment. L’acolliment és una acció 
altruista, ja que suposa fer-se càrrec d’un o més 
menors a fi de cuidar-los perquè un dia tornin al 
seu àmbit familiar o siguin adoptats.

Si algú s’ha plantejat com ajudar un menor, l’aco-
lliment és una de les maneres més bones de fer-ho. 

Es necessita pacièn-
cia i molta dedica-
ció, però se’n treuen 
molt bons fruits. Els 
qui escrivim aques-
tes línies amb tanta 
i l · lusió estem fent 
aquesta tasca des 
del gener del 2005.

L’acolliment de me-
nors sol ser gradual i 
molt diferent, segons 
els casos, però sem-

pre és supervisat per professionals del tema. Els 
menors acostumen a venir de famílies conflictives 
i sovint desestructurades; a vegades fins i tot han 
rebut maltractaments psicològics o físics.

Val a dir que dins l’acolliment hi ha diversos 
apartats. En aquest article ens agradaria parlar de 
l’acolliment d’urgència de nadons. Aquests solen 
arribar a les famílies acollidores amb una edat molt 
curta, fins i tot amb pocs dies de vida. «Acolliment 
d’urgència» significa acollir els nadons, amb tot 
el que comporta aquesta paraula, fins que puguin 
tornar amb la seva família biològica, com seria 

UN MÓN DESCONEGUT (II)

DUES FAMÍLIES PER 
A UN MENOR

JOSEP JOHERA I ROCA i PILAR VERDAGUER I COSTA



61P a í s

C. Ribussà, 10
Tel. 972 78 02 80 - Fax 972 78 08 07

E-mail: baltasarpaletes@hotmail.com
17142 V E R G E S  (Girona)

C/ Nord, 2 - Tel. 972 78 04 41
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)




