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UN GUST DIVÍ!
Després d’anys d’elaborar els nostres reconeguts i apreciats IOGURTS DE GRANJA en diferents
sabors i gustos, ara integrem a la família el nostre GREC.
El GREC DE LA FAGEDA és un nou iogurt batut i elaborat amb llet fresca de les nostres vaques.
Les varietats natural i ensucrat lliguen amb melmelades i amb fruita fresca.
Aquest producte, que probablement faria venir salivera als mateixos déus de l’Olimp, us farà
exclamar que és… diví, èpic, poètic, mític… ESCOLLIT!

Veniu a visitar-nos. Truqueu: 902 118 150 - www.fageda.com

Segueix-nos a:

VERNTALLAT
AGROBOTIGUES
I

I

PUIGSACALM 120

Aresta Olot: C/ Xavier Bolós 16 - 17800 Olot - Tel 972 274 410
Aresta Girona: Rambla X.Cugat 36 - 17007 Girona - Tel 972 417 014
Aresta On-Line: www.aresta.com
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PÒRTIC
Companys i companyes excursionistes...
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n aquest PUIGSACALM, el primer del 2014, vull fer-vos un
resum del que ha estat aquest any que acaba de passar. Ha
estat un any complicat per a tothom i també per a nosaltres. Intentaré fer-vos un resum ràpid, clar i net, i començaré per les seccions del GECA, continuaré pel mateix centre, de la falta dels ajuts externs, de la vegueria i acabaré
per la federació. Sembla difícil, eh? De cada punt podria
escriure’n pàgines i pàgines, però faré un resum del més
significatiu del 2013.
Com he dit moltes vegades, les dues seccions petites del
GECA són difícils perquè sí; a mitjan de l’any passat, la secció de jovent trontollava, per una part pels monitors, de l’altra, pels joves participants. La previsió era que, a finals
d’any, dels set monitors que portaven els joves a fer les activitats en quedarien un parell d’efectius. Per un costat, en
Juve i la Pilar havien de tenir en Lluís; en Pablo i la Nati
tenien bitllet d’anada i no de tornada cap a l’Argentina, i en
Francesc i la Mònica volien seguir amb la secció però en un
segon pla. Per altra banda, quan els esforços d’una secció
no són enfocats a buscar noves rutes o noves activitats, sinó
a haver d’estirar constantment els joves a fer les activitats,
acaba avorrint; així doncs, desgastats, vam optar per donar
el grup dels joves per acabat i el vam refer amb els més
grans de la secció de mainada, però, què fèiem? Deixàvem la
mainada amb pocs caminaires? I la secció de jovent? També
quedaria petita! Doncs, l’opció va ser anar a fer xerrades a
l’escola Verntallat en els cursos de 2n fins a 6è de primària i
intentant engrescar a petits i joves a venir a caminar amb
nosaltres i, de passada, reforçar de petits excursionistes les
dues seccions renovades. Així que, després de fer les xerrades a l’escola, vam programar la primera sortida conjunta
GECA-Verntallat. El dia 19 de maig hi va haver una gran participació, amb 35 petits d’entre 7 i 9 anys i 28 joves d’entre
10 i 12 anys. D’aquests sabíem que no vindrien tots a caminar al GECA, però, només que se n’apuntessin 5 o 6 mainades a cada secció, aniria més que bé. Veient això, el que
tenia clar era que, si integràvem més mainada a les seccions, també havíem de rearmar-nos des de la base, així que
vam començar a donar veus per a reforçar-nos amb nous
monitors. Finalment, el dia 4 de setembre es va fer la primera trobada-reunió-berenar/sopar de monitors del GECA,
foto i vam comprovar que havíem animat molts companys, ja
que la secció de mainada finalment comptava amb 7 monitors, i la secció de jovent amb 10. També vam crear una nova
figura, la dels premonitors, 3 joves de 13 a 15 anys i que formaven part de la desapareguda secció de jovent i que tenien
ganes d’ajudar-nos amb les caminades dels més petits. Així
que les tres últimes excursions de jovent i de mainada han
estat amb cares noves i nova energia. Tot i que actualment la
secció de jovent està fluixa de participants, no dubto que
aquesta vagi creixent a poc a poc.
La secció de muntanya, amb els efectius que tenim, es mou
per si sola; la inèrcia aconseguida en gairebé 40 anys ens
ha donat una secció estable. Aquest 2013 ha portat 944
excursionistes a les marxes que hem programat, així que,
si fem la mitjana, aquesta puja a 41 caminaires per sortida,
un nombre fantàstic! És la secció més fàcil, ja que els esforços es destinen a les marxes i no a intentar constantment
en fer créixer la secció, ja que aquesta augmenta pel bocaorella dels marxaires, i això demostra que no ens hem de
desviar gaire de la línia que seguim.

Crec que no podem pretendre que les seccions petites
s’assemblin a la gran, ja que no és comparable en cap de
les variables; primer, els petits i joves no depenen d’ells
mateixos, moltes vegades s’han d’emmotllar a les activitats de la família; una altra variable són les activitats que
fan els petits, com sempre el futbol s’ho menja tot, però la
temporada passada el jovent eren més seguidors del bàsquet i aquest també feia estralls quan un partit coincidia
amb una caminada.
Una altra renovació important ha estat la “secció dels cuiners”. Aquest any passat, definitivament, se’ns han jubilat
en Joan Feixas, Joan de la Coma, i la seva dona, la Carme,
però, amb la mà esquerra d’en Menguis, hem aconseguit
tenir un altre cop un conjunt de cuiners i ajudants fantàstics i ara en comptem amb més de mitja dotzena, fet pel
qual podem estar tranquils, de bons cuinats no ens en faltaran!
Una altra branca del GECA és la que fa referència a la
redacció d’aquesta revista, la qual compta amb un grup
cohesionat, jove, amb idees noves i amb molta empenta.
Cal dir que, a part de dos o tres articles que provenen de
fora del consell de redacció, la resta de la revista està pensada i escrita pels integrants del consell. Només penseu
que, per a fer un article com el de les cases pairals, els pot
comportar una feina de fins a 40 hores i, a més, si comptem que no pot ser dedicació exclusiva, aquesta feina s’allarga dies i dies i de veritat que la fan bé, amb gust i amb
molta autoexigència. És un gran plaer treballar amb ells
perquè porten a terme una revista que no té res a envejar
a qualsevol altra, en què es dediquen molts recursos econòmics per a poder-la escriure. La realitat és que el GECA
fa esforços econòmics monumentals per imprimir cada
número, perquè pugueu gaudir d’aquesta fantàstica
revista. Els nostres desitjos per a aquest 2014 és continuar
trobant col·laboradors, anunciants i, si pot ser, subvencions, però aquestes darreres, a part de la que ens dóna
l’ajuntament anualment per ser una entitat de la Vall, no en
veiem cap més, com molt bé diu tothom, actualment les
subvencions són minses per no dir nul·les.
Un dels principals recursos que tenim per tirar endavant,
amb tot el que he parlat fins ara, és que la gent ens vagi
coneixent, i que ens conegui per la feina ben feta. El punt
culminant, per ara, ens el dóna la Lletissonada que, any
rere any, creix en participació i aquest últim va ser de
rècord amb 1.316 participants, però amb això no n’hi ha
prou, hi ha activitats que engloben tota la nació catalana i
que ens podrien projectar molt més enllà, com l’última
activitat que es va celebrar a la Vall d’en Bas, la trobada
d’espeleologia i canyons en què l’ajuntament va col·laborar, però que aquest no es va dignar a transmetre’ns la
informació perquè hi poguéssim formar part. A més, ara
estem fent una feina que no ens pertocaria, ja que molts
dels excursionistes ens fan consultes d’espeleo i barrancs.
Sabem que no hi ha recursos econòmics per enlloc, però,
¿no creieu que abans de promocionar i col·laborar amb una
entitat/activitat externa com pot ser l’Espeleo... no hauríem de tenir més en compte la gent de casa?
Entre l’ajuntament i el GECA hi hauria d’haver simbiosi i
sembla que l’ajuntament només es mira el melic i, almenys
a nosaltres, ens deixa de banda. Només cal dir que el GECA
pot oferir i ofereix ajudes constants a l’ajuntament, arre-
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Primera
trobada-reunió
de monitors

Les vegueries ajunten tots els centres excursionistes de Catalunya per
zones, actualment el GECA forma part de la vegueria de la regió II, composta per les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, l’Alt i el Baix
Empordà, el Gironès i la Selva
2
La Federació de Catalunya és la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya)
3
FEDME Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
1

que el nostre món excursionista sigui cada cop més fort.
Parlant de la federació2, aquest any passat va haver-hi
eleccions, a les quals es van presentar dues candidatures,
la del senyor Jordi Merino, que era la que gestionava la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (la FEEC)
fins aquell moment, i la nova, la del senyor Jordi Quera,
amb programes molt similars però amb una diferència
notable. El senyor Merino era partidari de continuar dins la
FEDME3, en canvi, el senyor Quera era partidari de trencar
amb la Federació espanyola.
Les eleccions van ser realment complicades. Primer, per
una anul·lació d’avals presentats pel senyor Quera, per
part de la junta electoral, i, després, per la impugnació d’aquests per part del senyor Merino, així que dels 75 avals
que va presentar el senyor Quera se’n van acceptar 35.
Finalment, i després dels recursos presentats pel senyor
Quera, les eleccions es van poder celebrar, però s’hi van
posar entrebancs de tot tipus perquè l’assistència a les
votacions fos baixa; per una part, no es va voler descentralitzar el vot i tots els presidents ens vam haver de desplaçar fins a Barcelona per donar el nostre vot, i per l’altra, el
dia escollit va ser el 22 de juny, el primer dia d’un llarg cap
de setmana. Finalment, la candidatura que fins aquell
moment portava les regnes de la FEEC va aconseguir el seu
objectiu: hi hagué una baixa participació en què només 81
centres excursionistes van donar el seu vot i d’aquests 33
van ser per a la candidatura del senyor Quera i 48 per a la
del senyor Merino; així doncs, tindrem uns anys més les
persones que fins ara han portat la gestió de la FEEC.
Més de mig any després, la visió que tenim de la FEEC des
de fora sembla que tot continua com sempre, potser en uns
quants dies veureu alguna novetat en la revista Vèrtex, que
edita la federació, però continuen sense deixar clar, ni en un
full informatiu, la documentació que cada centre necessita,
ha de seguir o tenir per a programar les sortides regulars i
evitar problemes en cas d’accident. Fins ara, el que se’ns ha
comunicat de veu, i que sembla que són els primers esbossos, no convenç a ningú... senyors de la FEEC, gran part dels
centres excursionistes sobreviuen perquè qui hi treballa
som voluntaris, voluntaris, V-O-L-U-N-T-A-R-I-S.
Socis, companys i col·laboradors, seny per a aquest 2014 i,
si us plau, tant a l’ajuntament com la FEEC, us demanem
que ens informeu degudament, deixeu-nos anar d’excursió, agafeu les nostres reclamacions com a constructives i
ajudeu-nos, ajudeu-nos molt, ja que prou costa aconseguir
gent que faci activitats amb nosaltres que, a més, hàgim de
lluitar cada vegada amb vostès.
A tots us desitjo un bon any 2014.
Sergi Plana i Planagumà
sergiplana@gmail.com
PUIGSACALM 120

glant camins, fonts, col·laborant amb el foc de Sant Joan,
amb l’11 de Setembre, la marxa de sant Nicolau, etc. Fins i
tot en aquesta última Lletissonada vaig demanar personalment a l’ajuntament que ens fessin arribar tríptics per
anunciar l’alberg, i així ensobrar-los juntament amb el
miler llarg de fulls informatius de la nostra marxa i així
enviar-ho tot plegat a la gent caminaire de fora de la Garrotxa, els heu vist vosaltres? perquè nosaltres no, i mira
que hauria estat un llançament important per a l’alberg
que, per cert, molt de moviment no hi veiem per allà...
Portem diverses reunions amb l’alcalde, per a mi poder
assistir a una reunió d’aquestes és complicat, però sempre
he fet mans i mànigues per a poder-hi ser i la cosa més
frustrant és que se’ns prometen coses que no es compleixen. Penseu que l’única cosa que n’hem tret, en les tres
últimes reunions, ha estat que posessin una barana d’inoxidable a l’escala interior i que va de la planta primera a la
planta segona de Can Tista. Ara que hi penso, per a un local
públic és estrany que ningú hagi exigit la presència d’aquest element. Algú coneix el Decret 141/2012? I si us dic
la cèdula d’habitabilitat? Apartat 3: Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, punt 3.4 Accessibilitat, apartat
3.4.3? Potser el que no he entès bé és que Can Tista no és
un habitatge? I el que fa vessar el got és el “ja s’ho trobaran, ells mateixos, per aquest camí no aneu bé”, després
d’innombrables promeses incomplides, d’estar més de
tres mesos a l’espera de la resposta a la carta que vam
entregar en mà a l’ajuntament, i que amb almenys un mes
d’antelació es va citar amb el senyor alcalde perquè assistís a l’última reunió del 2013 de junta del GECA i que tres
dies abans em comuniqués que no podria venir, m’he de
sentir que per aquest camí no anem bé? Actualment, la
relació ajuntament-GECA no és bona, i espero que en la
pròxima junta de gener assisteixin a la nostra reunió i
poder aproximar distàncies; i senyor alcalde, no serà que
la Diputació li roba massa hores per a no poder-nos contestar una simple carta?
Un altre canvi significatiu ha estat en la vegueria1; després
que la nostra vegueria estigués més de mig any sense
veguer, podem dir en veu alta que en tenim un de nou, en
Francesc Francès del Club Alpí Palamós i que va entrar en
funcions el mes d’abril passat. Ell, a través de les reunions
de vegueria, ens transmet la informació de la federació i
recull les nostres inquietuds per a transmetre-les a ells i
així fer un punt comunicatiu d’anada i tornada i provocar

5
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LES CASES PAIRALS DE L’ANTIC MUNICIPI DE SANT ESTEVE D’EN BAS

El Mercadal

Laia Martí

Just als límits del terme de Sant Esteve d’en Bas, ben visible des de Sant Quintí i tocant pràcticament a Joanetes, s’hi troba el Mercadal. És una casa pairal que, durant l’edat mitjana, fou l’única casa que pertanyia
a la petita parròquia de Sant Quintí. I, parlant del vincle del Mercadal amb Sant Quintí, cal fer un esment
especial a en Miquel Fluvià, el primer masover de la família Fluvià que va arribar al Mercadal que, amb la
seva Gutzi, anava casa per casa demanant col·laboració per fer una campana per a l’ermita de Sant Quintí.
Finalment aconseguí fer la campana, que fou batejada amb el nom de Miquela. Més endavant, en Josep
Bassachs va escriure una sardana anomenada La campana de sant Quintí, dedicada a en Miquel Fluvià, i en
com es mogué per aconseguir una campana per a l’ermita de Sant Quintí. Aquesta sardana fou cantada per
la coral de les Preses, junt amb la principal d’Olot.

ELS ORÍGENS

PUIGSACALM 120

...l’única casa
que pertanyia
en aquella època
a la parròquia de
Sant Quintí...

6

La parròquia de Sant Quintí fou alou del
monestir de Santa Maria de Besalú des de la
donació que Bernat de Tallaferro féu l’any
1000. Per tant el Mercadal, l’única casa que
pertanyia en aquella època a la parròquia de
Sant Quintí estigué sota la directa senyoria
del priorat de Santa Maria de Besalú. Els
priors assignaven els rectors i els presentaven al bisbe de Girona en el benefici de la rectoria. És molt possible que la rectoria no fos
reedificada després d’uns terratrèmols. L’any
1383, Jaume de Santa Creu, rector de la parròquia de Sant Quintí, sol·licità llicència al
bisbe de Girona per tornar a establir la rectoria a Sant Quintí junt amb les seves terres. El
rector al·legà que les rendes eren insuficients
per al seu sosteniment, ja que només hi havia
una sola casa i, per altra banda, no podia conrear les terres a causa de no residir-hi. El 29
de març de 1384, amb el permís del bisbe de
Girona, el rector Jaume de Santa Creu establí
la casa de l’església de Sant Quintí a Joan de
Mercadal, junt amb una peça de terra anomenada “trillia” que es tenia juntament amb la
casa de l’església i també amb una altra peça
de terra anomenada “lo Quadro” de Sant
Quintí, situada vora la via pública, i altres
terres de les pertinences de la casa de la rectoria. A canvi, els Mercadal havien de prestar
anualment delme i primícia de tots els esplets
resultants d’aquelles terres, XII sous de

moneda barcelonesa de tern per carnaval.
Abans de 1384, any en què se cita el nom de
Joan de Mercadal, apareixen citats altres Mercadal: 18 d’octubre del 1291, Pere, prior de
Santa Maria de Besalú, reduí Guillem de Mercadal (home propi, sòlid i afocat del prior de
Besalú). El cens que pagava era X sous a
pagar per la festa de Nadal. Més tard, el
febrer de 1336, Sibil·la, muller de Francesc de
Mercadal de Sant Quintí, reconegué que era
dona pròpia, sòlida i afocada de Guillem
Bonifaci, prior de Santa Maria de Besalú. De
fet, tots els hereus del Mercadal eren homes,
propis, sòlids i afocats del prior del Monestir
de Santa Maria de Besalú.
Es troben cites, doncs, d’uns quants hereus
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...Des dels
anys 20 fins
aproximadament
als anys 80 del
segle passat, els
masovers del
Mercadal van ser
la família Fluvià
dels Hostalets...
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En Miquel i la Cisqueta amb els seus set fills: Pilar, mossèn Lluís, Margarita, Modest, Assumpció, Joan i Rosa.

del Mercadal: el citat anteriorment Guillem de
Mercadal (1291-1316) no era hereu del Mercadal, sinó que fou casat amb la pubilla d’aquest mas, de la qual es desconeix el nom de
pila. Guillem era fill de Pere Antiga i Beatriu,
del veïnat del Corb. Un altre dels hereus citats
és Francesc de Mercadal, que fou casat amb
Sibil·la, de la qual s’ignora la identitat. El primer Mercadal citat, Joan de Mercadal, fou
casat amb Guillema, però aquesta morí i contragué segones núpcies amb Sibil·la, filla de
Pere Ortau de la parròquia de Sant Bartomeu
de Covildases, situada prop de Vidrà. El 30 de
gener de 1392, Joan de Mercadal va fer estendre una àpoca en la qual confessà que havia
rebut de Pere Ortau 12 xais de 72 sous i 4

canes de “panyo” per valor de 70 sous en
concepte del dot de Sibil·la. Altres hereus d’aquest mas van ser Guillem (1442-1450) i
Miquel de Mercadal (1495-1503).
Pel que fa referència a la casa de la rectoria de
Sant Quintí, el 1394, s’hi descobreix en Guillem
de Clapera, que hi estava instal·lat. Això indica
que en Joan Mercadal o bé la hi havia arrendada o bé havia renunciat a l’establiment que
li havia fet el rector. El 26 de gener d’aquest
mateix any, Joan de Mercadal signà un debitori
en el qual reconeixia que devia a Guillem de
Clapera, establert a la casa de l’església de
Sant Quintí, la quantitat de VI lliures de
moneda barcelonesa de tern, per raó d’un
préstec que de bon amor li havia fet.

Des dels anys 20 fins aproximadament als
anys 80 del segle passat, els masovers del
Mercadal van ser la família Fluvià dels Hostalets. Des dels anys 80, que la masoveria la
porten els germans Gumí d’en Bas.
En Miquel Fluvià i Vallmajor va ser el primer
membre de la família Fluvià que va fer de
masover al Mercadal. Hi va arribar amb la
seva esposa, Cisqueta Aiguavella i Sala. De
fet era ella qui tenia els drets de masoveria, ja
que uns seus oncles ja eren masovers del
Mercadal. En Miquel vivia a can Fluvià, als
Hostalets d’en Bas, una casa amb poques
terres. Quan es va casar amb la Cisqueta, el
24 de juny de 1921, van quedar-se a viure a
can Fluvià un temps. Quan va morir la mare
d’en Miquel, ell i la Cisqueta van decidir anar
al Mercadal perquè allà sí que hi havia terres,
i també bosc; i això, en aquella època,
donava. Quan aquest matrimoni va arribar al
Mercadal, el seu fill, Joan Fluvià i Aiguavella,
ja havia nascut. Un cop al Mercadal, van néixer els altres sis fills que van tenir: la Pilar, en
Modest, en Lluís, l’Assumpció, la Margarita i
la Rosa. Vivien principalment del que dona-

...En Miquel Fluvià
i Vallmajor va ser
el primer membre
de la família
Fluvià,...

Façana lateral amb la porta per on s'entra habitualment a la casa.
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El Mercadal

LA CASA

Quan es casà,
continuà vivint al
Mercadal, i els
seus tres fills, en
Modest, en Joan i
la Cesca van néixer
en aquesta casa.

PUIGSACALM 120

...La construcció és
la típica de les
masies catalanes,
amb les quadres a
la planta baixa,
l’habitatge a la
primera planta i
els graners
a dalt.
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L'Assumpció i la Rosa amb una carreta vora el safareig.

ven les terres, els boscos i el bestiar del Mercadal. Però tot i així seguien portant les terres
de can Fluvià. A mesura que els fills d’en
Miquel i la Cisqueta es van anar casant, de
mica en mica van anar abandonant el Mercadal, fins que només hi va quedar l’hereu, en
Joan. Quan es casà, continuà vivint al Mercadal, i els seus tres fills, en Modest, en Joan i la
Cesca van néixer en aquesta casa. L’esposa
d’en Joan era la Maria Font, dels Hostalets,
mestra de les Preses i més endavant de l’escola Verntallat. Aquesta família va conviure al
Mercadal durant uns anys amb els avis, en
Miquel i la Cisqueta. Vivien també a la casa en
Pere, que era el mosso, i la Laura, a qui van afillar. La Laura va viure al Mercadal fins que es va
casar i va anar a viure a Joanetes.
Quan els tres fills van decidir que no es volien
dedicar a la pagesia, en Joan va determinar
restaurar can Fluvià dels Hostalets i anar-hi a
viure, això era ja a principis dels anys 80. En
Miquel havia mort l’any 78. En Pere va continuar vivint al Mercadal fins que es va morir.
Un cop la família Fluvià ja vivia al Mas Fluvià
dels Hostalets, en Joan Fluvià Aiguavella i en
Pere encara van dur la finca del Mercadal un
temps, fins que en Joan es va començar a fer
gran. Cal dir que en Joan, a part de ser qui portava la masoveria de la casa, era també el procurador del Mercadal.
Llavors la masoveria de la casa va passar a
mans de la família Gumí, tot i que en Pere
encara hi vivia. Un cop en Pere va morir, al
Mercadal hi va anar a viure la família Colom,
que venia de Falgars, i hi ha viscut fins fa ben
pocs mesos. Des de llavors que ja no hi viu
ningú, al Mercadal.
Tot i que la família Gumí no ha viscut mai al
Mercadal, ha estant portant la masoveria
d’aquesta casa, i encara avui en dia els dos
germans, Josep i Joan Gumí, són qui se n’encarreguen i hi tenen encara bestiar.

Tant la construcció de la casa com els documents que fan referència als Mercadal ens
porten a pensar que el Mercadal va ser construïda al segle XIII. Consta d’una casa principal, on hi havia l’habitatge, i de diverses
construccions més, que es van anar afegint de
mica en mica a la casa.
A la façana principal, s’hi observa el que havia
estat la porta d’entrada a la casa amb un arc
de mig punt. Tot i així les persones que hi han
viscut sempre han utilitzat la porta de la
façana lateral per entrar-hi. La construcció és
la típica de les masies catalanes, amb les
quadres a la planta baixa, l’habitatge a la primera planta i els graners a dalt. A la planta,
on hi ha l’habitatge, hi destaca la sala, la qual

Façana posterior amb el femer, a l’esquerra.

sempre s’ha mantingut intacta, de grans
dimensions, amb balcons que donen tant a la
façana principal com a la façana posterior de
la casa. També hi destacava una cuina molt
gran, tot i que ara està partida i els masovers,
que hi han viscut, l’han anat adequant. Quan
hi vivien en Joan Fluvià Aiguavella i la seva
esposa, la Maria, van fer arreglar l’anomenat

Finestra de la façana principal.
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...La casa del
Mercadal s’ha
anat arreglant de
mica en mica,
generació darrere
generació.

...A la planta baixa
de la casa hi ha les
quadres: durant
molts anys hi ha
hagut porcs,
vaques, gallines,
ànecs, polls, un
matxo, un toro...
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“cuarto dels polls”, que es trobava a la planta
de l’habitatge. En aquesta habitació, hi
havien tingut sempre polls, però van decidir
canviar-los de lloc i posar-los al graner i habilitar aquesta habitació per fer-hi vida, ja que
hi tocava molt el sol. És una habitació tota
envidriada que dóna a l’era de la casa. Allà hi
dinaven a l’hivern, la Cisqueta hi cosia, els
fills hi estudiaven... Aquesta habitació
donava a una terrassa situada a la façana
principal, per a sortir-hi a prendre el sol i
estendre-hi la roba. Més endavant, cap als
anys 70, la roba van passar a estendre-la al
llenyer, ja que a la terrassa se sentia massa la
pudor del femer. A l’estiu s’acostumava dinar
a la cuina, que era molt més fresca que el
“cuarto dels polls”. Al costat de la sala, s’hi
troba l’anomenat “menjador dels homes”, on
solien anar a dinar una colla d’homes que
feien de jornalers: en Pitu de cal Capellà, en
Pepet de la Pomareda, en Peret de can Pet, en
Jaume de can Jassa, en Tomeu del veïnat... La
majoria d’ells anaven cada dia a treballar al
Mercadal, i d’altres hi anaven només ocasionalment a segar i a fer feines més grosses.
Això era durant els anys 60. A part d’aquests
jornalers, hi havia en Pere, que era el mosso i
vivia al Mercadal. També hi havia hagut, com
a jornalers, immigrants andalusos que van
arribar als anys 60. Durant aquella època,
sempre n’hi havia un o altre i aquest, igual
que en Pere, vivia també al Mercadal.
Una altra construcció de la casa són les sitges, construïdes al Mercadal durant la dècada
dels setanta. De fet la construcció d’aquestes
sitges va ser una revolució, ja que en Joan Fluvià va anar a Holanda per veure com es feien.
Era una evidència que les vaques d’Holanda
feien una llet molt millor que les d’aquí, i era
a causa de la seva alimentació a base de blat
de moro trinxat i fermentat a les sitges. Així

Font Blanca, amb la mare de Dé u de la Mercè, escul
pida per Modest Fluvià.

doncs, al Mercadal van construir les sitges tal
com les feien a Holanda i ensitjaven el blat de
moro de la mateixa manera: el trinxaven, l’aixafaven amb el tractor i deixaven que fermentés. Cada any al Mercadal, a l’època d’ensitjar, hi havia la feina de triturar el blat de moro.
Just el costat de les sitges, que de fet, aquí
sempre les hem anomenat utilitzant el barbarisme “silos”, s’hi troba el viver, una bassa
enorme plena d’aigua per regar l’hort, i que
durant molts anys s’ha fet servir com a piscina. També compta amb uns safareigs petits
que s’utilitzaven per rentar roba. Allà és on
han après a nedar molts dels masovers que
han passat pel Mercadal, i el jovent d’en Bas
també s’hi acostava per fer alguna remullada
a l’estiu.
Una altra construcció de la casa és el femer.
De fet, quan s’hi arriba des de Sant Quintí, el
femer és el primer que es troba, al costat dels
horts. També s’hi troba una cabana on s’han
guardat sempre els bidons de gasoil per al
tractor. Cal tenir en compte que el tractor es
feia servir cada dia.
A la planta baixa de la casa hi ha les quadres:
durant molts anys hi ha hagut porcs, vaques,
gallines, ànecs, polls, un matxo, un toro...
Actualment, continuen havent-hi vaques, que
estan a càrrec dels germans Gumí. Quant a
l’agricultura, bàsicament als camps del Mercadal, hi ha hagut sempre camps de blat de
moro, i també patates i blat.
La casa del Mercadal s’ha anat arreglant de
mica en mica, generació darrere generació.
Tant en Miquel com el seu fill en Joan, en les
èpoques en què hi van viure, van anar adequant la casa per a viure-hi i també les quadres, les sitges, les cabanyes, i tot el que
anés destinat al negoci de l’agricultura i la
ramaderia.
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...A la font, s’hi
troba una
representació de la
mare de Déu de la
Mercè, esculpida
durant els anys 60
pel reconegut
escultor Modest
Fluvià...
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...La casa del
Mercadal fa molts
anys que és
propietat de la
família Vives Bach.
Des de fa moltes
dècades,
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Fotografies: Marina Rocarols
Fotorafies antigues: Família Fluvià.
Agraïments: Família Fluvià.

A part de totes aquestes construccions, que
moltes han estat afegides a la casa molt posteriorment a la seva construcció, també s’hi
troben les cabanyes. Hi ha diverses cabanyes
on a baix hi havia bestiar, i en algunes
maquinària, i, a dalt, s’hi guardava el menjar
per al bestiar, bales de palla...
Davant la façana principal de la casa s’hi
troba també una era molt gran, i molt
necessària per traginar amb el tractor.
A part de totes les construccions de la casa,
els horts i els camps, al voltant hi ha els prats
on sempre han pasturat les vaques i també
molta zona de bosc. Principalment es vivia del
bestiar i del bosc.
Als prats del voltant del Mercadal, s’hi troba
l’anomenada Font Blanca, una font situada en
una zona de plàtans i amb una taula de pedra
al costat, un lloc ideal per anar a fer berenars
a l’estiu. A la font, s’hi troba una representació de la mare de Déu de la Mercè, esculpida

Miquel Fluvià, la seva filla Rosa i la seva esposa
Cisqueta. A dalt, els seus fills Assumpció, Pilar, Margarita, Joan, Modest i mossèn Lluís.

durant els anys 60 pel reconegut escultor
Modest Fluvià, un dels set fills de Miquel Fluvià. Hi ha el costum de rentar la cara a la Mare
de Déu cada vegada que es va a beure aigua a
la font. Molta gent d’en Bas, i sobretot estiuejants (llavors anomenats “veranejants”)
solien acostar-s’hi a berenar.
Cal destacar també, quan es parla del Mercadal, l’entorn privilegiat en què es troba
situada la casa, amb la vista de Sant Quintí a
davant i del poble d’en Bas al fons.

ELS PROPIETARIS DE LA CASA
La casa del Mercadal fa molts anys que és
propietat de la família Vives Bach. Des de fa
moltes dècades, la propietat de la casa ha
anat passant de generació en generació d’aquesta família. Els senyors Vives Bach no han
viscut mai a la casa. Vivien a Barcelona i
venien una o dues vegades a l’any a dinar. En
Joan Fluvià Aiguavella era, a part del masover
de la casa, el procurador dels senyors Vives
Bach. Quan els senyors Vives Bach anaven de
visita al Mercadal, dinaven a la sala gran de la
casa amb en Joan Fluvià Aiguavella i amb el
seu pare, en Miquel Fluvià. La dona d’en Joan,
la Maria, i la dona d’en Miquel, la Cisqueta,
eren les que feien el dinar i els el servien.
Actualment, el propietari del Mercadal és el
fill del matrimoni Vives Bach, l’Ignasi Vives.
De fet la casa del Mercadal pertanyia a la
família de la mare de l’Ignasi Vives Bach,
neboda dels propietaris de la casa, família
Bach, de qui va heretar la casa. La família
Bach eren propietaris també del Bach de Collsacabra i d’altres cases, que van quedar
repartides entre els diferents nebots, ja que
els últims amos d’aquestes propietats eren
dues germanes, la Dolores i la Pilar, que van
morir sense fills.
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El personatge: LA QUIMETA DE FEIXELLA
Amb una solitud continguda, la Quimeta ens obre les portes de
casa seva i, a la vegada, del seu cor. Les seves paraules deixen
entreveure un esperit jove i omplen l’espai d’una alegria i tendresa
fàcilment palpables.
El destí ha volgut que els veïns del carrer siguin com de la seva
família i com ella mateixa diu: “val més un veí a la porta que un
parent a Mallorca”. I, certament, la Quimeta en té molts, a la seva
porta.
La Quimeta a l’entrada de la seva casa actual

L
...les meves
millors amigues
eren de Can Trona;
les de Cal Ferrer. A
Can Trona, hi havia
una botiga, Ca la
Teresa,...
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...amb el blat de
moro tendre, fèiem
nines. Si
enganxàvem un
carbassó, li
posàvem potes
amb un broc i ja
teníem un ninot.
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a Quimeta Sau Garangou va néixer el 7 de
gener de 1929 a la casa pairal de Can Trona.
La seva infància va ser a pagès ja que els
seus pares, en Francisco i la Dolores, eren
els masovers de Can Trona.
Primerament vivíem a la part de baix de la
casa. La cuina era arran de terra i a dalt
només hi teníem les habitacions. A l’any
1941, vam pujar totes les estances a dalt,
perquè a la part de baix hi van posar una
quadra amb 17 vaques.
L’amo era el senyor Joan Ventí. La casa era
molt humil, tenia una habitació, una sala i
una comuna. Als estius venien a estiuejar
els seus pares, el senyor Isidro i la seva
senyora. Recordo que cada vespre anaven a
passar la vetllada a l’hostal de Can Trona i,
als matins, no podíem batre el gra per por
de fer fressa i despertar els amos. Però un
dia, el germà del pare, cansat de no poder
treballar, va començar la jornada. Diuen
que van fer tanta fressa que no van tornar
més a l’estiu.
Un cop morts els avis, va continuar venint
el seu fill Joan i la seva muller Petronila.
Recordo que la mare sempre li feia un plat
de sopa escaldada i un ou.
Pagàvem un arrendament en efectiu i la
collita la repartíem de la següent manera;
dos coves de blat de moro per a nosaltres i
un per a l’amo; de blat i de patates d’igual
forma, però la mesura eren sacs. Els
guanys del bestiar eren tots per a casa fins
que es van fer les obres a baix i, aleshores,
vam repartir-los a parts iguals.

anomenat Mas Castell. Al veïnat, no hi
teníem res més, aprofitàvem els diumenges
per a comprar a en Bas. Veníem a missa a
les 8 del matí i, un cop acabada, anàvem
amb la mare i la meva germana a comprar a
Can Badosa per tota la setmana.
De petites ens passàvem hores i hores
jugant. Jugàvem a cuinetes i preparàvem
menjars amb les tiges del blat. Encara
recordo que teníem unes balances petites
que m’havien portat el Reis amb les quals
ho pesàvem tot. També amb el blat de moro
tendre, fèiem nines. Si enganxàvem un carbassó, li posàvem potes amb un broc i ja
teníem un ninot. Un dia vam agafar cireretes i les vam tallar tot jugant a cuinetes i
després vam tenir una bullentor tan forta
que vam haver d’anar corrents a l’aixeta
dels pares a rentar-nos.

Quimeta, quina relació teníeu el veïnat de
Can Trona amb la gent d’en Bas?
Haig de dir que les meves millors amigues
eren de Can Trona; les de Cal Ferrer. A Can
Trona, hi havia una botiga, Ca la Teresa, on
hi venien vi i hi tenien una mica d’hostal,
La Quimeta quan tenia 4 anys. Portava dol per la mort
del seu avi i, com a curiositat, la punta del vestit era de
color negre
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...Anàvem
caminant a tot
arreu, als
Hostalets, al
Mallol, les Preses,
Sant Privat, menys
a Joanetes que no
feien ball perquè
deien que era
pecat.
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També ens agradava saltar a la corda i cantar. I amb una peça de pòrtland que hi havia
a l’entrada de casa, on hi havia marcades
unes ratlles, jugàvem a la xarranca.
Sempre érem al barri de Can Trona, perquè
no ens deixaven travessar el riu.
De joves, també ens agradava anar a les
festes majors dels pobles de la vall. Un dia
aquí, l’altre allà, sempre, però, acompanyats per la meva germana i la mare i a les
9, cap a casa.
Anàvem caminant a tot arreu, als Hostalets,
al Mallol, les Preses, Sant Privat, menys a
Joanetes que no feien ball perquè deien
que era pecat. Els nois anaven per una

Algunes veïnes de Can Trona assegudes al pas a nivell
del riu

banda i les noies per una altra, però al tornar, tots els de Can Trona tornàvem junts
rient i cantant pel camí.

...Vuit dies abans
de la reculada es
van instal·lar a
casa el capità
encarregat de
pagar els
soldats,...

L’època d’escola de la Quimeta va coincidir
amb la guerra civil. Sens dubte el millor dia
el dilluns. Expliqui’ns per què.
La meva primera etapa d’escola va coincidir
amb la guerra i vam estar al Prat. Un cop acabada, ens van traslladar amb les monges, on
és actualment l’Ajuntament de la Vall. No
puc oblidar la senyoreta Carme, mentre ens
ensenyava i ballàvem la cançó: “les petites
formiguetes a l’estiu fan xiu-xiu”.
Si la senyoreta no podia venir un dia a l’escola, ens baixaven amb els més grans fins
al parvulari. Allà hi havia el senyor Bagué
que, personalment, penso que era un sergent. Ens posava sumes molt difícils a la
pissarra i, com que no ho sabíem fer, no ens
deixava sortir a berenar.
Marxàvem caminant des de Can Trona amb
les nenes de Cal Ferrer. Cada dia portàvem
una carmanyola amb el dinar que ens

A l’esquerra, la Quimeta i, a la dreta, la Montserrat
Riera Berga a l’escola d’en Bas

escalfaven les monges. El dia que la mare
em posava fesols amb botifarra o un tall de
cansalada i pa, no anava massa bé. Jo portava la carmanyola de porcellana i, quan
s’escalfaven al forn, quedaven secs que
rebotien i tot. Sempre els tirava a daltabaix
d’una galeria. El millor dia, els dilluns, ja
que la mare em posava l’arròs a la cassola
que havia sobrat del diumenge, i com n’era
de bo! El feia amb un colom, ales, potes i
coll de pollastre. Moltes vegades penso
que la cuixa de colom del dilluns era la que
la mare se’n devia pairar el diumenge.
Al migdia, abans de dinar, teníem una hora
de reforç. La mare pagava a l’hermana
Maria perquè m’ensenyés una mica de tot.
La Quimeta té moltes anècdotes de la guerra civil. Només tenia 7 anys, i si hi ha una
cosa que no ha oblidat mai és el Pare Nostre d’en Franco, que li va ensenyar en Lluís
de Can Pipaire.
Jo només tenia set anys i els records no són
molt clars. Al costat de casa, hi havia els
milicians i sempre es posaven a l’encreuament de Can Trona amb la carretera que
anava a Joanetes i als Hostalets. Controlaven i demanaven documentació a tothom
que passava per allà. El pare sempre em
deia “demanen papers, aquests ximples, i
no saben llegir”.
Vuit dies abans de la reculada es van instal·lar a casa el capità encarregat de pagar
els soldats, un xofer, un assistent i un escrivent. Van instal·lar el despatx allà i menjaven i dormien a casa.
L’assistent anava a buscar queviures a la
Cau i, com que era molt bona persona, un
dia va decidir que anés amb ell. Teníem
molt bona relació i sempre intercanviàvem
el pa; ell menjava el pa que feia la mare i a
mi em donava el “xusco” integral que sabia
que m’encantava.
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El personatge: LA QUIMETA DE FEIXELLA

...Si la guerra va
ser dura, més ho
va ser la
postguerra. Només
passava gent
demanant patates
i menjar.
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...Però més que el
ball, a mi
m’agradava el
cine. A Can Valentí,
hi passaven
pel·lícules...

14

25 de juliol de l’any 1954. La Quimeta i en Miliu de
Feixella al ball de la festa major de Joanetes

El capità tenia una companya molt llaminera i, quan anàvem a buscar provisions, a
ella sempre li havíem de portar galetes i
xocolata. Vivia a dalt de casa i no baixava
mai a menjar amb nosaltres. S’alimentava
només de dolços.
Van entrar els nacionals el 7 de febrer de
1939. El capità, abans de marxar, va cremar
tots els papers que tenia. L’assistent ens
anava donant llibretes gruixudes de comptes i ell ens esperava per cremar-les a baix
a davant del foc. No va voler deixar res.
No puc oblidar la situació de tensió d’aquell
dia quan ens van dir que baixarien molts soldats i que, sobretot, no tanquéssim cap
porta perquè si ho fèiem ho rebentarien tot.
Entraven només a beure llet i a menjar pa.
El pare, com que no es veia segur vivint a
casa, va marxar cap al bosc i nosaltres ens
vam quedar amb l’escrivent. Aquest s’havia
quedat per entregar totes les armes que
havien quedat a casa.
Si la guerra va ser dura, més ho va ser la
postguerra. Només passava gent demanant
patates i menjar. Heu de pensar que fins i
tot els soldats menjaven les espigues de
blat de moro seques.
Per poder anar a Olot havíem de tenir un
“salva conducte” i només podíem parlar en
castellà.
Va ser tan dura aquesta època de la meva
vida que no puc oblidar el Pare Nostre que
em va ensenyar en Lluís de Can Pipaire on,
en forma de broma, queda reflectit tot el
que estàvem passant.

“Padre nuestro que estás en Madrid y te
llamas Franco,
Santificado sea tu nombre si nos das pan
blanco.
Hágase tú voluntad i no la de los de
abastos.
El pan nuestro de cada día,
Dánoslo de 500 gramos,
Y perdonad nuestras deudas,
Que cada día van aumentando,
Como nosotros perdonamos
A los que nos están robando:
El arroz, el azúcar y los garbanzos.
Y no nos dejes caer en tentación
Mas libramos de tanto ladrón
Amén”

Quimeta, i com us vau conèixer amb l’Emili
Fageda?
Amb en Miliu ens coneixíem de tota la vida.
Tenien el tros de terra del costat de casa i
es vam conèixer de ben petits, treballant al
camp.
Un dia, de més grans, vam començar a
ballar junts. Els diumenges anàvem al
Casino de la plaça que feien música amb un
manubrio i ballàvem passos dobles, tangos, valsos... Després van llogar una
orquestra i abans del ball tocaven dues sardanes.
Però més que el ball, a mi m’agradava el
cine. A Can Valentí, hi passaven pel·lícules
que s’intercanviaven amb el cine de les Preses. Aquelles pel·lícules sí que m’agradaven. Ingrid Bergman, John Banner, Gary
Cooper, Cary Grant... me’n recordo de tots i
encara avui me les miro si les passen per la
televisió.
Amb en Miliu vam festejar dos anys i l’any
1956 ens vam casar a l’església d’en Bas.

La Quimeta i en Miliu Fageda el dia del seu casament
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...Després de
casats, els dos
primers anys, vam
anar a viure a Can
Feixella, però viure
allà dalt no era
gaire pràctic...

...quan va sorgir
l’oportunitat
d’anar a Can
Savoia, la vam
acceptar i vam
anar a viure a baix,
al poble,...
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Mas Feixella

Els del Restaurant La Deu es van encarregar
de cuinar i servir-nos el dinar de casament
que vam celebrar amb tota la família a Can
Trona.
Com a viatge de lluna de mel vam ser fora
vuit dies. Vam anar a Barcelona, al Mones-

L’any 1982 el matrimoni en un viatge a Lourdes

tir de Montserrat i a Mallorca. Va ser la primera vegada que vaig viatjar amb avió.
Després de casats, els dos primers anys,
vam anar a viure a Can Feixella, però viure
allà dalt no era gaire pràctic. Teníem les
terres a baix i no hi havia ni aigua ni llum i
havíem de baixar a Can Trona a rentar on
la mare ens donava la roba neta i seca. Així
que, quan va sorgir l’oportunitat d’anar a
Can Savoia, la vam acceptar i vam anar a
viure a baix, al poble, on hi vam estar nou
anys.
Duant dos anys, vaig treballar a les Preses
a la fàbrica d’embotits Can Curós. El 1962
en Miliu i jo vam començar tots dos a treballar a la fàbrica d’en Bas, on fèiem gènere
de punt. Ens hi vam estar vuit anys, fins que
vam decidir anar a treballar a Olot, al carrer
Vilanova, amb en Soy, per tots anomenat
“el bufador”, també en el sector del punt.
El 1965, amb el que havíem pogut estalviar,
vam comprar un solar al poble i amb un any
ens hi vam fer la casa, aprofitant la subvenció de 30.000 pessetes que donava l’estat.
Per fer-nos la concessió, vam haver de passar la inspecció rigorosa d’un tècnic que no
ens va donar el vistiplau fins que no vam
tenir la barana col·locada i la casa pintada.
Com que en Miliu estava de baixa, el 1977,
amb 48 anys, vaig decidir treure’m el carnet
de cotxe perquè havia d’anar a treballar a
Olot i no podia dependre del cotxe de línia
que sempre feia tard.
Marina Rocarols i Alícia Caritg

L’any 1974 a Andalusia
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Enguany celebrem el centenari de la mort de Josep Berga i
Boix. De ben segur, es tracta d’un dels fills més il·lustres que
han nascut a la Vall d’en Bas. Voldria resseguir els primers
passos de la vida d’aquest personatge i les seves primeres
mirades a l’entorn, observació que va retenir tota la vida i
que va pintar fins als seus darrers dies, especialment el perfil majestuós del Puigsacalm, un monument de la natura que
va representar sovint.

Foto: SALVADOR COMALAT

Els inicis de Josep Berga i Boix

ELS INICIS
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Aquests humils
masovers –com
molts altres
d’arreu del país–
ben segur que
tenien molts
problemes per
alimentar i pujar
els fills...
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...Josep va ser el
fill gran i va tenir
de padrins l’avi
patern i l’àvia
materna, seguint
les normes d’una
societat
patriarcal,...

V

a néixer al mas la Costa de la Pinya el 25
d’octubre de 1837, on els seus pares, de nom
Silvestre i Petronil·la, n’eren els masovers.
Tant el pare com els avis paterns, de nom
Josep Berga i Rosa Llagostera, eren de la
Pinya. La mare era filla de Sant Martí del Clot,
a la Vall de Bianya, on també havia nascut
l’avi matern, Abdon Boix, concretament, a la
parròquia de Sant Salvador, i la seva esposa,
Magdalena Bartrina, era de Sant Cristòfol les
Fonts. Quan els desplaçaments es feien a
peu o amb animals de tracció i, per tant,
resultaven complicats i habitualment se’n
podien fer pocs, era molt normal aparellarse entre veïns propers, tot i que no tots els
membres de la família Berga ho varen fer, ja
que alguns, com s’ha dit, es varen casar amb
persones que vivien relativament allunyades
de les seves cases.
Josep va ser el fill gran i va tenir de padrins
l’avi patern i l’àvia materna, seguint les normes d’una societat patriarcal, i es va dir
Josep, que era com es deia el seu padrí. La
família Berga i Boix varen tenir molts fills. En
el llibre de baptisme de la parròquia de Santa
Maria de la Pinya trobem que, a més d’en
Josep, nat el 1837, varen néixer la Rosa, el
1839; en Joan, el 1842; en Joaquim, el 1844;
la Rosa, el 1845; en Miquel, el 1846; l’Antoni,
el 1848; en Joan, el 1850; en Lluís, el 1854, i
en Joan, el 1856. Això vol dir que en l’espai de
dinou anys, entre 1837 i 1856, varen tenir deu
fills, tot i que atesa l’elevada mortalitat infantil de l’època no tots sobreviurien, la qual
cosa explica la repetició d’alguns noms. Era
habitual que quan faltava un infant es repetís
el mateix nom en el nounat de la família.
Aquests humils masovers –com molts altres
d’arreu del país– ben segur que tenien molts
problemes per alimentar i pujar els fills, i els
resultava totalment impensable poder-los
Puigsacalm amb paramans, 1903,
oli/tela, 38 x 13,5 cm. Col·lecció particular
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...No sabem fins
quan la família
Berga i Boix varen
viure a la Costa, ja
que el padró més
antic de la Pinya
és de l’any 1900...
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donar una formació escolar. L’analfabetisme
era habitual en àmplies zones que, recordem-ho, no tenien mestre. Només hi havia
mestres en poblacions grans, com era el cas
d’Olot, que resultava prou lluny per fer el
camí a peu diàriament i prou dispendiós, ja
que l’ensenyament no era gratuït i, per tant,
resultava vedat a molta canalla, a part d’altres consideracions que també feien molt
difícil, com ara la necessitat de tots els
braços de la família disponibles en alguns
moments de l’any quan hi havia molta feina.
No sabem fins quan la família Berga i Boix
varen viure a la Costa, ja que el padró més
antic de la Pinya és de l’any 1900 i en aquell
any ja no vivia cap Berga en aquesta casa. No
s’ha trobat la data de defunció del pare de la
família, Silvestre –en canvi tenim la de germans seus–, però sí que es coneix la defunció

El mas la Costa de la Pinya.

...Si no hagués
aparegut a la Vall
el pare Joan Serrat,
molt
probablement,
Josep Berga i Boix
seria, avui, un nom
desconegut...

de la mare, Petronil·la, l’any 1882, quan tenia
68 anys i ja era vídua, deixant set fills –Josep,
Rosa, Joaquim, Miquel, Antoni, Joan i Lluís– i
quan encara residia a la Pinya. En el padró de
1900 trobem dos germans Berga i Boix vivint
a la vall. En Joaquim, que estava casat i vivia
a can Zorilla, i en Joan, igualment casat i que
vivia a les Mulleres. Per tant, la presència de
la família Berga va continuar a la vall d’en
Bas i encara avui és un cognom ben present.
Josep Berga i Boix va escriure molts textos
autobiogràfics, gràcies als quals coneixem la
preocupació del seu pare per tal que els fills
“sabessin de lletra”, cosa que Silvestre desconeixia i li havia fet molta falta. Però un
esdeveniment polític, com va ser la desamortització del ministre Mendizábal, va comportar el tancament dels convents d’arreu del
país i els frares i les monges que hi vivien es
varen haver de refugiar on varen poder. Sembla que dos d’aquests frares exclaustrats

Puigsacalm i camps verds, 1905, oli/tela, 26 x 19 cm.
Col·lecció particular

eren fills del mas el Serrat de la Pinya i van
tornar a viure a la casa pairal on, almenys un
d’ells, va fer la tasca meritòria d’ensenyar els
nois –i només els nois, ja que no es creia que
fos necessari per a les noies– de les cases
properes. El frare es deia Joan Serrat i Campasol i era un franciscà que el trobem fent
tasques sacerdotals a la parròquia de Santa
Maria. Per un certificat de Pere Capdevila,
l’alcalde del poble, signat l’1 de juliol de
1859, sabem que continuava residint al poble
i rebia una pensió diària de 5 rals per fer de
capellà. En el certificat, el clergue declarava
no percebre cap altre ingrés. Josep Saderra,
un dels primers biògrafs de Berga, afirma –a
El Josep Berga y Boix publicat poc després de
la mort a El Deber de 28 de novembre de
1914– que certament el frare feia les classes
de franc als joves de la Vall.
Sigui com sigui, aquest mestre va veure els
dots de Berga i, atès que coneixia la realitat
de la família, va propiciar –o provocar– una
vocació sacerdotal en el seu alumne, l’única
manera que un noi d’una família humil de
pagès accedís a fer estudis d’un cert nivell
acadèmic, que eren els que es rebien al seminari. Si no hagués aparegut a la Vall el pare
Joan Serrat, molt probablement, Josep Berga
i Boix seria, avui, un nom desconegut, ja que
no hauria pintat ni escrit res.
Hi ha un text de Berga a l’Estudiant de la
Garrotxa, la seva primera novel·la
–publicada per La Ilustració Catalana, Barcelona, 1895–, que aprofundeix en el que s’ha
dit. Escriu: “érem set o vuit que, si fa o no fa,
tanta vocació tenia l’un com l’altre; tiràvem
per capellans, perquè ens deien que menjaríem pa blanc, i com nostres famílies lo men-
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...Els primers
quadres que va
veure el jove,
possiblement,
varen ser els de la
casa de l’amo de
la Costa, que era
Alexandre de
Soler...

PUIGSACALM 120

...Mentre estava a
Olot va anar a les
classes de l’Escola
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Narcís Pascual...
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Conversant, 1907, oli/tela, 54,5 x 37 cm. Col·lecció
particular

javen prou negre, de fajol sol, a voltes barrejat amb faves i blat de moro, res d’estrany
que aguantéssim la vida d’estudiant pobre,
que sempre hi ha un pitjor, i per la meva part
lo pitjor era que en la casa dels meus pares la
ballaven molt més negre”. I més endavant,
quan ja estava al seminari de Girona, explica:
“Ens reuníem sis, que ni triats, tots del costat
d’Olot, acostumats a beure aigua fresca i
regalada, i a anar prims de ventre. Les nostres converses versaven generalment sobre
el mateix tema, inventar medis per apagar la
gana, tirar plans econòmics i idees d’empreses lucratives”. Els textos d’aquest escriptor
són molt llegidors, i recomanables pel seu
interès biogràfic.
Els primers quadres que va veure el jove, possiblement, varen ser els de la casa de l’amo
de la Costa, que era Alexandre de Soler,
membre d’una família benestant de llarga
tradició olotina, quan acompanyava el seu
pare a fer gestions com a masover. Quedava
admirat davant de les pintures que hi veia i
que no sabia de qui eren –menys sis, que
afirma eren de Charles Le Brun, pintor de
Lluís XIV i un bon representant del classicisme francès–. També deuria haver vist quadres de temàtica religiosa en alguna pairalia
de la zona i a les esglésies de la Vall, a més
dels retaules barrocs. Però, el que el va deixar embadalit va ser un jove que dibuixava i
que va anar de convidat al Serrat. Saderra ho
expressa així: “el cor d’en Berga se n’anava
darrera d’aquells dibuixos i feia tot quan son
autor volia a canvi d’algun ninot que en
Berga li sol·licitava”.

Desconeixem quan va començar a dibuixar,
però probablement va ser llavors, quan veia
els dibuixos del jove i el frare li podia estimular la pràctica artística, però no en tenim
constància. Els primers dibuixos coneguts
són de molts anys després, de 1856, quan
tenia dinou anys. Però no ens ha d’estranyar
aquest buit ja que, a mitjan segle XIX, la
representació gràfica dels infants era poc
valorada, i ja no sols per una família camperola, sinó també per gent amb recursos i
coneixements, com és el cas de Joaquim Vayreda, de qui no es coneix l’obra d’infància, tot
i que el seu pare era una persona cultivada
que també havia dibuixat i pintat.
El nostre home va viure a la casa dels pares
fins a l’any 1852, quan tenia quinze anys. Fins
llavors deuria ajudar el seu pare a les feines
de la casa, ja que era el noi gran entre tots els
germans. Quan va marxar de la Costa va anar
a Olot, a la preceptoria del seminari de Girona,
que era com una delegació on els seminaristes podien fer els cinc primers cursos. Berga
recorda que “deuríem ser una seixantena...”,
el que posa de manifest que era una opció
seguida per molts joves de la comarca. Hi
havia preceptories en algunes altres poblacions del bisbat per tal de descongestionar
Girona en uns moments en què el sacerdoci o
la vida religiosa en general eren una sortida
per a molts. Berga va fer els cinc primers cursos a Olot –tres de gramàtica i llatí i dos de
retòrica–, que es deien d’Humanitats, en tres
anys, una mostra de la seva capacitat.
Mentre estava a Olot va anar a les classes de
l’Escola de Dibuix que feia Narcís Pascual, el
seu primer mestre, i que eren per a ell, com a
mínim, del mateix interès que les humanitats. Després va anar a Girona, el 1855, on va
romandre al seminari fins al 1864, l’any que
havia de ser ordenat, una manera intel·ligent
d’aprofitar al màxim de temps possible els
estudis i l’ambient cultural que els capellans
li donaven. Va fer diverses feines per sobreviure, com delineant de l’arquitecte Martí
Sureda, però, sobretot, va fer de mestre de
dibuix, tasca que amb alguna interrupció va
exercir durant cinquanta anys en diferents
centres. Sens dubte, el que més el va satisfer
i on més anys va treballar va ser a l’Escola de
Dibuix d’Olot, on va entrar el 1877 i va romandre-hi fins a l’any de la mort, el 1914, als
setanta-set anys, ja que aleshores no es
coneixia la jubilació. Va canviar totalment la
dinàmica del centre. Va ser un mestre actiu
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...Entre les moltes
obres que es
podien escollir del
pintor s’ha optat
per agafar pintures
on es representa el
Puigsacalm,...

...Els seus mèrits
penso que haurien
de pesar per tal
que des de la seva
població natal se li
fes algun tipus de
reconeixement.

que va saber fer sobresortir les capacitats
expressives dels seus alumnes, entre els
quals hi ha una quantitat vertaderament
admirable d’escultors i pintors, alguns d’un
prestigi important.
Però, a més de la faceta docent, la seva aportació pictòrica és considerada com una peça
clau dins de l’evolució de la plàstica del nostre país, ja que l’Escola d’Olot de paisatgisme
és la Barbizon catalana que va posar les
bases de la pintura realista a casa nostra.
Entre les moltes obres que es podien escollir
del pintor s’ha optat per agafar pintures on
es representa el Puigsacalm, fetes en els
seus darrers anys de vida, ja en el nou segle,
com ara Puigsacalm amb neu, datat el 1901;
Puigsacalm amb roure, 1902; Puigsacalm
amb paramans, 1903; Puigsacalm i camps
verds, 1905; Conversant, 1907; Puigsacalm
amb barra de ponent, 1912, i Puigsacalm i
nuvolades, aquesta darrera sense datar. Va
estimar aquest magnífic monument natural
que és la muntanya per antonomàsia de la
Vall d’en Bas i de bona part de la Garrotxa, i
el va tornar a representar moltes vegades en
els darrers anys de vida, potser enyorant uns
records d’una infància llunyana. Alguns dels

quadres són fets des dels voltants d’Olot, on
residia. Altres poden ser fets des de la Vall.
Unes vegades resulta una pintura molt treballada, altres, només esbossada, però sempre
tenen la frescor típica d’aquest pintor.
No es pot oblidar una altra faceta de Berga, ja
apuntada anteriorment, que és la d’escriptor.
És autor de molts articles i algunes obres
més llargues, a més de ser el primer folklorista de la zona, on recull llegendes, entre
altres, de la seva vall.
Tots aquests mèrits, avui molt unànimement
reconeguts, penso que haurien de pesar per
tal que des de la seva població natal se li fes
algun tipus de reconeixement. Si no estic mal
informat, no té cap carrer dedicat en cap nucli
poblat de la seva terra nadiua, cosa que potser enguany es podria reconsiderar i convertir-lo en un acte més dels festejos a celebrar
amb motiu del centenari de la seva mort, i
que l’Ajuntament d’Olot, sumant-s’hi, vol
declarar el 2014 com l’Any Berga, –un retrat
del qual figura a la Galeria d’olotins il·lustres–. Tant de bo que la població que el va
veure néixer se sumi a l’homenatge. S’ho
mereix per mèrits més que suficients.
Joan Sala
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Aniversari de poetes (I)
Totes les persones, els pobles, i la societat en general, celebren, amb més o menys solemnitat, els aniversaris. La nostra revista va recordar i homenatjar el moviment de la Nova Cançó en el cinquantè aniversari de la
seva creació. Avui ens plau fer-ho, encara que sigui a manera de breu pinzellada, també d’un grup de poetes.
Tots ells tenen en comú –a més de la seva innegable qualitat literària– que alguns dels seus poemes han estat
musicats per diversos músics i cantautors; i, per tant, també han esdevingut cançons. De dos d’ells, com
veureu, commemorem l’aniversari de la mort –Miquel Martí i Pol i Vicent Andrés Estellés– i dels altres tres, el
centenari del seu naixement: Bartomeu Roselló-Pòrcel, Salvador Espriu i Joan Teixidor.

MIQUEL MARTÍ i POL
Va néixer a la comarca veïna d’Osona, a Roda de
Ter, el 19 de març de 1929 i va morir a Vic l’11 de
novembre de 2003. Aquest 2013 és, per tant, el
desè aniversari de la seva mort. Miquel Martí i
Pol, ja de jove, es convertí en un gran dinamitzador de la cultura, a Roda de Ter i a tota la
comarca d’Osona. També feia teatre i presentacions de cinefòrum. Va participar també en els
primers anys del moviment de la Nova Cançó,
cantant acompanyat de la seva guitarra. La seva
vida, però, va canviar radicalment quan van
detectar-li l’esclerosi múltiple i va haver d’abandonar la seva feina a la fàbrica on treballava, “La
Blava”, fet que el va portar a escriure encara
més intensament. Gran poeta i traductor, va
escriure més de 40 llibres de poesia. El seu treball va ser reconegut àmpliament i rebé nombrosos premis: Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, Premi Nacional de Literatura, Medalla d’Or de la Generalitat, Premi Crítica Serra
d’Or… Molts membres de la Cançó musicaren
poemes seus, el que més Lluís Llach, amb el
qual l’unia una fervorosa amistat i van fer uns
quants discos plegats. També altres artistes
com Ramon Muntaner, Rafel Subirachs, Teresa
Rebull… Però la primera que va musicar un
poema seu va ser la desapareguda Dolors
Lafitte –com el poeta, també filla de Roda de
Ter–, i ho va fer amb un poema del llibre La
fàbrica, el poema “L’Elionor”. Amb aquesta
cançó vaig descobrir, ja fa molt temps, el gran
poeta de Roda de Ter.
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En aquest 2013 commemorem també el vintè
aniversari de la mort d’aquest entranyable
poeta del País Valencià que va néixer a Burjassot, a l’Horta, el 4 de setembre de 1924, i morí a
València el 27 de març de 1993 quan tenia 68
anys. Entre el 1972 i el 1990 es va publicar la
seva Obra Completa. Els seus poemes han estat
també molt utilitzats com a lletres per a la gent
de la Cançó, especialment per part d’Ovidi
Montllor que, a més del cèlebre M’aclame a tu,
va posar música a la seva gran obra Coral Romput. Altres artistes que han musicat Estellés han
estat: Al Tall, Obrint Pas, Maria del Mar Bonet…
La seva obra va rebre també un gran reconeixement; encara que va patir –i pateix encara, en el

País Valencià– el gran menyspreu dels grups
anticatalans. Va rebre el Premi de la Lletra d’Or,
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el
Premi d’Honor de les Lletres Valencianes, entre
altres. Aquest mes d’agost passat, en presència
de l’alcalde de Burjassot, a Prada de Conflent i
dintre del marc dels actes de la Universitat Catalana d’Estiu, es va dedicar un acte d’homenatge
al poeta valencià. La seva gran qualitat la va
expressar en el seu dia el gran Joan Fuster que
referint-se a Estellés va dir: “Estellés ha estat el
poeta més gran que ha donat el País Valencià
després d’Ausiàs March”.

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL
Poeta nascut a Ciutat de
Mallorca el 3 d’agost de
1913. Per tant commemorem enguany el centenari
del seu naixement. Va
estudiar Filosofia i Lletres
a Barcelona. El 1930 va
publicar Antologia dels poetes mallorquins.
Mentre era a Madrid per fer el doctorat, el va
sorprendre la terrible Guerra Civil espanyola.
Retornat a Barcelona, s’allista a l’exèrcit republicà, però, a causa del seu delicat estat de
salut, el van ingressar al Sanatori del Brull, a la
veïna comarca d’Osona, on va morir de tuberculosi el 5 de gener de 1938, amb només 24 anys.
Amb la seva prematura mort es va perdre un
gran valor de la nostra poesia. Tot i això, cal
remarcar la gran qualitat de la seva curta, però
densa obra.
Tot i tenir-hi algunes petites divergències, van
ser grans amics amb Salvador Espriu. Fins al
punt que a la mort de Rosselló, la família Espriu
cedí un nínxol de la seva propietat –al més tard
famós cementiri d’Arenys (Sinera)– per encabir
les despulles del poeta mallorquí. Posteriorment, les seves despulles foren traslladades a la
seva Mallorca natal.
La Universitat de les Illes, l’Obra Cultural Balear
i l’Institut d’Estudis Catalans han declarat el
2013 Any Rosselló-Pòrcel. I Maria del Mar Bonet,
que des de l’inici de la seva carrera de cantant ja
va musicar poemes de Rosselló, ha enregistrat
recentment un àlbum íntegre a partir dels poemes seus que vàrem poder escoltar el primer de
maig de 2013 a la ciutat d’Olot.
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d’Honor de les Lletres Catalanes, Medalla d’Or
de la Generalitat, entre altres. També en els anys
1971 i 1983 va ser proposat com a Premi Nobel
de Literatura, i se li va concedir la Creu d’Alfons
X el Savi que va rebutjar. A Espriu, no li agradava
que li diguessin poeta; deia que era una persona que escrivia i prou. Anomenat Poeta del
Poble, quan va publicar La pell de brau es va
convertir en el símbol de la lluita antifranquista.
Enguany, després de vint-i-vuit anys de la seva
mort, Agustí Pons n’ha publicat una excel·lent
biografia: Espriu transparent.
Una nota curiosa referida a la seva obra El jardí
dels cinc arbres. Aquest jardí era l’eixida de la
segona residència de la família Espriu a Arenys
de Mar, i els arbres eren cinc arbustos: un roser
de pell leprosa, una troana, una camèlia, un
libanenc i una palmera gànguil.

Heu estimat la pàtria com s'estima
la dona antiga que us donava l'ésser,
la pàtria que és altiva i té muntanyes
i una mar per bressar-la amorosida.
Concretament heu estimat el poble
que us infantava dins sa entranya viva,
el poble vell, sense un bocí d'història,
amb un clima feixuc de prejudicis.
l apartàveu les ombres i creixíeu
fins a abastar amb les mans la fruita amarga
de l'amor. l heu florit en altres homes.
l en aquest punt, una agonia lenta
ha afalagat la vostra carn inútil
i heu mort amb quietud, sense espectacle.
Oh vosaltres, innúmers personatges!,
qui pregarà damunt les vostres tombes?
qui us portarà a l'estiu flors primiceres?
qui us lloarà amb romàntiques tonades?
Sou l'escòria del món i feu fecunda
la vida amb vostre clam des del sepulcre.
Per això us ha acollit la terra amiga
com una amant acull la nit primera,
i en la intensa abraçada no es destria
què és la terra i què sou, morts, tots vosaltres.

SALVADOR ESPRIU

HEU ESTIMAT LA PÀTRlA
COM S'ESTIMA A Joan Teixidor

BARTOMEU ROSELLÓ-PÒRCEL

MIQUEL MARTÍ i POL

Va néixer a Santa Coloma de Farners el 10 de
juliol de 1913 i morí a Barcelona el 22 de febrer
de 1985, per tant, aquest any, celebrem el centenari del seu naixement. Enguany és l’Any
Espriu. Salvador Espriu va ser un grandíssim
poeta, un bon dramaturg i un excel·lent
novel·lista. De la seva producció podríem destacar els llibres de poemes Cementiri de Sinera, El
caminant i el mur i La pell de brau; tot i que en
podríem citar també alguns altres.
Un dels fets que van contribuir més a la difusió de
la seva obra va ser la música que Raimon va posar
a les seves Cançons de la roda del temps, “He
mirat aquesta terra” o l’”Inici de càntic en el temple”. Espriu sempre va dir que el cantant de
Xàtiva era qui millor interpretava l’esperit de la
seva obra.
No li van faltar reconeixements al llarg de la
seva vida: obtingué el Premi Lletra d’Or, el Premi

La pell de brau - XXXVIII
No convé que diguem el nom
del qui ens pensa enllà de la nostra por.
Si topem a les palpentes
amb aquest estrany cec
i ens sentim sempre mirats
pel blanc esguard del cec,
on sinó en el buit i en el no-res
fonamentarem la nostra vida?
Provarem d'alçar en la sorra
el palau perillós dels nostres somnis
i aprendrem aquesta lliçó humil
al llarg de tot el temps del cansament,
car sols així som lliures de combatre
per l'última victòria damunt l'esglai.
Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures.
Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser
si no som lliures.
l cridi la veu de tot el poble: «Amén».

III

SONET
Quan ella dorm el gaudi somnolent
del vell jardí vibrant de flors i nit
passant per la finestra sóc el vent,
i tot és com un alenar florit.
Quan ella dorm i sense fer-hi esment
tomba a les grans fondàries de l'oblit,
l'abella só que clava la roent
agulla –fúria i foc– en el seu pit.

La que era estampa, encís i galanor
i moviment ambigu, és plor i crit.
I jo, causa del dol, de la dolçor

Miquel Garcia i Gelis

CANÇÓ DE BRESSOL
Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només.
Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment.
Jo tinc una Mort petita
que trau els peus dels bolquers.
Només tinc la meua Mort
i no necessite res.
Jo tinc una Mort petita
i és, d'allò meu, el més meu.
Molt més meua que la vida,
amb mi va i amb mi se'n ve.
És la meua ama, i és l'ama
del corral i del carrer
de la llimera i la parra
i la flor del taronger.
Octubre, 1953

Del poeta garrotxí
Joan Teixidor
tenim prevista
parlar-ne
en el proper
PUIGSACALM.

en faig lasses delícies de pecat,
i Amor, que veu, ulls closos, el combat,
s'adorm amb un somriure embadalit.

NOTA DE LA REDACCIÓ: Aquest article estava previst que sortís al número anterior de la revista, per tant l'any 2013, que era
el de l’aniversari d'aquests quatre poetes. Per motius d'espai no ha pogut sortir fins aquest número.
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Aleix Domènech
“Em conec el Puigsacalm com el palmell de la meva mà”
Nascut fa divuit anys a Sant Privat d’en Bas, molts coneixeran els seus familiars pels vincles amb la nostra vall; l’avi, fill del
Bac de la Cau de Sant Esteve d’en Bas; l’àvia, de les Comes dels Hostalets. L’Aleix Domènech ja ha deixat la Garrotxa i ha
començat una nova etapa al CAR de Sant Cugat, on combina un Cicle Superior d’Esports amb la seva passió, el triatló. Malgrat
continuar competint pel Club Natació Olot, el Centre d’Alt Rendiment de la ciutat santcugatenca li ha donat una beca per
poder-se continuar formant com a especialista d’elit. Aquest serà el seu últim any de Júnior i, per tant, de participar en les
competicions esprint. A partir de la temporada vinent, els objectius i els reptes canvien, la categoria absoluta i les Olimpíades seran les seves metes, sempre de la mà dels seus sponsors o patrocinadors olotins: Aresta i Noel Alimentaria.
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...va ser començar
a nedar de ben
petit, quan el pare
em portava a fer
natació amb dos
anys. Després va
venir el córrer,
amb cinc anys com
a molt...
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(1) Centre d’alt rendiment per a joves fins a 18
anys.
(2) Competició en què l’esportista fa 5 km
corrent, 10 km amb bicicleta i 2,5 km més
corrent).

Quina és la teva vinculació amb la Vall?
Vaig néixer a Sant Privat, i fins els 16 vaig viure
aquí. Després vaig anar-me’n un parell d’anys a
la Blume1 i ara al CAR de Sant Cugat. Em sento
d’aquí, per entrenar no hi ha cap lloc millor.
Quan arribes aquí ets més lliure, allà has de
córrer per asfalt, aquí no.
A quins llocs entrenes quan ets per aquí?
A la Parcelària, anar-hi amb bici per fer-hi un
entrenament suau és ideal. És pla, estàs envoltat de muntanyes. I per córrer, si no et vols carregar molt a l’asfalt, el carril bici també és un bon
lloc. Natura i aire lliure, és la combinació perfecta.
Algun racó que et porti bons records de casa
teva?
El Puigsacalm. De petit sempre m’hi portaven,
aquestes muntanyes me les conec com el palmell de la meva mà. Encara ara quan em toca fer
un parell d’hores de volum hi vaig. Tot i que
també hi he passat mals dies, m’hi he perdut, se
m’ha fet fosc, han hagut de venir els bombers...
Res greu, per sort!
Com són els teus inicis al món del triatló?
El primer pas suposo que va ser començar a
nedar de ben petit, quan el pare em portava a fer
natació amb dos anys. Després va venir el córrer,
amb cinc anys com a molt, i també la bicicleta.
No va ser fins als 14 anys –l’edat mínima per fer
triatlons– que vaig participar en la primera competició. El meu pare em va dir: “I per què no ho
provem?”. I fins ara.

Quina diferència hi ha entre triatló o fer
aquests esports per separat?
La principal és el cansament que pots arribar a
acumular, ja que són tres esports consecutius.
En canvi, la manera d’enfocar la competició és
força igual, tu surts a competir igual i amb la
mateixa motivació, però la diferència també està
en com ho pots gaudir. I, en aquest sentit, gaudeixo molt més el triatló que cap altre dels tres
esports per separat.
Has patit mai alguna lesió important?
Aquest any passat vaig patir la meva primera
lesió seriosa, a les lumbars. Vaig estar un mes
de baixa, però de seguida em vaig posar a to i
una setmana més tard vaig quedar desè a l’Europeu de Duatló2. Era impensable i ho vaig fer.
El triatló en general és un esport poc conegut.
Què s’hauria de fer perquè se sabés més sobre
aquest món?
Crec que és inevitable que els nens petits el primer que facin és apuntar-se a futbol perquè és el
primer que es veu a la televisió. Per tant, crec
que el que s’hauria de fer primer és treure hores
de futbol a la televisió i incentivar esports que
realment són d’entrenar i patir, de gran sacrifici.
Ara el món del triatló està fent un boom, a
cadascun dels que participo hi ha més de 1.000
participants. La cosa està canviant una mica.
És un esport molt més sacrificat que el bàsquet
o l’hoquei?
T’ha d’agradar molt. Sempre dic que pràcticament entrenes les vint-i-quatre hores del dia,
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perquè no només és entrenar físicament, sinó
que també és dormir, menjar bé... tot.

...Sempre dic que
pràcticament
entrenes
les vint-i-quatre
hores del dia...

...El CAR és molt
més gran, té molta
més qualitat.

Has quedat campió d’Espanya i subcampió
d’Europa d’esquí de muntanya. No et planteges
en un futur dedicar-te a aquest esport en comptes del triatló?
Això sempre em voltarà pel cap, però gaudeixo
tant els dos esports que és difícil oblidar-se
d’algun.
Quina és la diferència entre l’esquí de muntanya i el triatló?
Els dos són esports d’alt rendiment esportiu,
has de donar-ho tot de tu, tant psicològicament
com física. La gran diferència és el medi, el paisatge, però amb els dos acabes descobrint nous
llocs. El xip de competir hi és en els dos, “s’ha
de saber fer patir la màquina”.
Com és el teu dia a dia al CAR?
Estressant. M’aixeco a dos quarts de vuit. A les
vuit vaig a classe fins a 2/4 de 12 del migdia. Llavors ens toca entrenar bicicleta o atletisme fins
a l’hora de dinar. Havent dinat tenim una hora
per descansar, i la majoria aprofitem per dormir.
I a la tarda, tornem-hi, toca fer peses, bicicleta o
atletisme i, evidentment, dues hores de natació.
Acabem rebentats, però és molt gratificant.
Quina és la principal diferència entre la Blume
i el CAR de Sant Cugat?
El CAR és molt més gran, té molta més qualitat.
A més, a la Blume estàs amb gent de la teva edat
i convius amb gent que va a la teva classe. En
canvi, al CAR t’hi pots trobar amb gent que ja
està competint a les Olimpíades o als Mundials,
com en Marc Màrquez o la gent de sincronitzada. És un paradís de l’esport.

Fotografia: JORDI SARAGOSSA

Què et dóna el CAR que no et podria donar el
Club Natació Olot o entrenar per lliure?
El grup d’entrenament, sense cap mena de
dubte.
Et podríem considerar un esportista d’elit?
Sí. Per ser esportista d’elit en triatló has d’haver
competit a nivell internacional i fer un top5 en
una cursa. I jo ho he fet.
És possible arribar-t’hi a guanyar la vida?
Dels bons, sí. Espero tenir els meus anys d’èxit i
després ja es veurà.

I doncs? Què voldries fer després?
M’agradaria estar vinculat al món del màrqueting esportiu, portar algun esportista o marca.
El que estic estudiant ara no va encarat cap
aquí, però tinc pensat anar a la Universitat més
endavant per aprofundir en això.
Com et veus d’aquí deu anys, amb 28?
Corrent.
I amb 40?
Espero tenir un fill.
Com és i com va ser d'important per a tu la
influència del teu pare en aquest esport?
Podria dir que essencial. Ell és qui em va apuntar
a nedar, a córrer i a la muntanya, amb bici per primera vegada... Ell m'ha ensenyat aquest món i a
fer-me'l meu. Sempre em dóna consells de com
afrontar les coses, tant d'esport com personals.
Si el teu pare ara et digués, tornem-ho a fer, ho
faries?
Sí, sense cap mena de dubte. Per mi no ha estat
cap sacrifici.
Llegeixes? No. Només algun d’esportistes.
N’estàs llegint algun actualment? David
Millar és ciclista. M’aporta motivació.
Quin recomanaries? El primer d’en Kilian Jornet, Córrer o morir.
Pel·lícula que has vist més vegades? Origen
Un lloc per viatjar? Per descansar, qualsevol
lloc amb aigua, amb onades. Una illa.
Un esport? El surf.
A quina hora t’agradaria aixecar-te? A les 9h.
I a quina hora t’aixeques? A dos quarts de
vuit.
Un somni? Estar a la Copa del Món de Triatló
i més endavant a les Olimpíades.
Un malson? Lesionar-me. O no ser feliç.
L’Aleix és un apassionat de l’esport, i no només
del triatló. Ara, quan la resta de disciplines esportives han començat ja la seva temporada, ell tot
just es prepara per iniciar-la al març. Els objectius
per aquest any els té molt clars, fer un bon paper
en els Campionats de Catalunya i Europa de Cros i,
més endavant, quan comenci la temporada el
març, la Copa d’Europa. Molta sort, Aleix!

Anna Prat i Blanch
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Ascensió al Txindoki - 2 de novembre del 2013
SECCIÓ DE MUNTANYA

E

...Situat al bell mig
del Parc Natural de
la Serra d’Aralar,
que abraça
territori de
Guipúscoa i de
Navarra...

PUIGSACALM 120

...Abans d’iniciar
l’ascensió al
Txindoki, vam
dirigir les nostres
primeres passes
en direcció a la
muntanya Ausa
Gaztelu...
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l GECA ha tornat a fer el cim. Aquesta vegada,
però, no ho hem fet a terres catalanes, sinó al
cor mateix del País Basc. En aquesta ocasió,
el viatge del passat pont de Tot Sants ens va
conduir fins a les ufanoses terres guipuscoanes i, més concretament, fins al capdamunt
del Txindoki, una de les muntanyes més
emblemàtiques d’Euskal Herria i punt de
referència obligat del muntanyisme basc.
Situat al bell mig del Parc Natural de la Serra
d’Aralar, que abraça territori de Guipúscoa i
de Navarra, el Txindoki es troba a 1.331
metres d’altitud i, per la fisonomia en forma
de triangle de la seva cresta, se’l coneix
també –lògicament salvant les distàncies–
com el Cervino basc, de la mateixa manera
que el Besiberri Nord és conegut com el Cervino català.
El Txindoki, la primera muntanya que va pujar
de petita la famosa alpinista Edurne Pasaban,
no només sobresurt per la seva bellesa i la del
seu entorn, sinó també per ser un dels escenaris més destacats de la mitologia basca. De
fet, la llegenda assegura que al seu cim hi
passa temporades la ‘Mari’, una divinitat
femenina que personifica les forces de la
naturalesa i que representa un dels símbols
mitològics més importants del poble basc, a
més de ser protagonista de multitud de llegendes.
Per completar l’ascensió al Txindoki, que pren
el nom d’una cabanya de pastors situada als
peus del cim, vam comptar amb la inestimable col·laboració de la Irune i en Kike, dos
experimentats muntanyencs biscains que
l’any 2010 ja ens havien acompanyat fins al
capdamunt del Gorbeia, una altra de les muntanyes mítiques d’Euskal Herria. Gràcies a
aquests guies excepcionals, als quals en
aquesta ocasió es van unir un grup de companys bascos també bons amants de la
natura i les caminades –l’Aitziber, la Irantzu,

Cim d’Ausa Gaztelu

la Marian, la Maitane i en Jon–, la jornada que
vam passar al Parc Natural de la Serra d’Aralar encara va ser més memorable.
El nostre recorregut es va iniciar al petit poble
de Larraitz (401 metres d’altitud), on vam arribar procedents de Sant Sebastià després de
passar la nit a la capital guipuscoana. Des
d’un principi, la silueta aïllada del Txindoki
ens va servir de punt de referència per encarar el nostre objectiu final. Enmig d’un paisatge d’enorme bellesa i riquesa –no només
natural, sinó també cultural, ja que la serra
acull també nombrosos exemples de patrimoni megalític–, vam arrencar la caminada al
voltant de 2/4 de 10 del matí. Malgrat que
durant tota la jornada l’amenaça de pluja va
ser constant, finalment el cel ens va respectar
i en cap moment vam haver de treure les
capelines de les motxilles.
Els camins que ascendeixen cap al cim d’aquesta mítica muntanya són nombrosos, però
en el nostre cas vam optar per iniciar la caminada des de Larraitz. Abans d’iniciar l’ascensió al Txindoki, vam dirigir les nostres primeres passes en direcció a la muntanya Ausa
Gaztelu, també a la serra d’Aralar. Després de
creuar una magnífica fageda, vam arribar fins
a la collada d’Errekonta, des d’on una forta
pujada ens va conduir fins al capdamunt
d’Ausa Gaztelu (901 metres d’altitud). Allà,
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...l’afilat pic de
roca calcària del
Txindoki i la seva
bella aresta,
emblemàtica per a
molts alpinistes i
amants de
l’escalada...

...Abans d’iniciar
el descens, vam
aprofitar per fer
onejar al vent les
estelades i per
brindar amb
ratafia per aquesta
nova gesta del
GECA.
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El Txindoki al fons

unes restes de l’antiga torre que s’aixecava
en aquest enclavament ens dóna constància
de l’esplendor medieval d’aquest indret, que
servia de punt de vigilància, ja que des d’aquesta antiga fortificació es domina bona
part de l’exuberant comarca guipuscoana del
Goierri.
Des del capdamunt d’Ausa Gaztelu no només
vam gaudir d’una visió magnífica del bonic
paisatge que s’amaga a la serra d’Aralar, sinó
que ens va permetre divisar amb molta més
claredat l’afilat pic de roca calcària del Txindoki i la seva bella aresta, emblemàtica per a
molts alpinistes i amants de l’escalada. Després de contemplar bocabadats durant una
estona les fantàstiques vistes, vam retrocedir
les nostres passes fins arribar de nou a la
collada d’Errekonta.
Arribats a aquest punt, la caminada, amable i
d’escassa dificultat, va continuar en direcció
al cim del Txindoki. Encara ens quedava un
llarg trajecte i vam aprofitar per beure i refrescar-nos amb l’aigua de la font Oria (860
metres d’altitud) i per recuperar forces amb
un bon esmorzar. En aquest punt, el bosc
autòcton de faigs –també algun pi– ja havia
deixat pas als verds prats d’Aralar, on vam
poder veure durant tota la jornada nombrosos ramats d’ovelles latxes, característiques
d’aquesta serra, la zona de pastura més
important de Guipúscoa.

Ben atipats, vam continuar el camí fins arribar a
les cabanyes de Beltzulegi, on ens va sorprendre la presència de pastors que viuen en aquestes bordes i que aprofiten per guanyar-se la
vida amb la venda de formatges artesanals.
Acompanyats pels nostres guies bascos, ens
vam dirigir aleshores cap a la collada d’Egurra
(1.154 metres), des d’on el camí es va empinar i
els prats van deixar pas a les roques, oferint un
paisatge típic de les zones càrstiques. En zigzag, entre passadissos de roca calcària, vam
anar pujant durant una mitja hora fins assolir
finalment el desitjat cim del Txindoki (1.331
metres), on vam poder ‘assaborir’ un paisatge
espectacular. Abans d’iniciar el descens, vam
aprofitar per fer onejar al vent les estelades i
per brindar amb ratafia per aquesta nova gesta
del GECA. L’objectiu ja s’havia aconseguit, així
que ara tocava començar a baixar en direcció
de nou a Larraitz.
Per descobrir nous paisatges, però, els nostres guies ens van conduir per un camí desconegut per nosaltres. Aquesta vegada el descens del Txindoki el vam fer per un altre vessant de la muntanya. En aquesta ruta, vam
baixar resseguint les espectacular parets del
barranc d’Urtzabal i vam poder divisar també
la cascada de Muitze, tot i que aquesta
vegada la sequera ens va impedir gaudir amb
la cascada d’aigua. El descens ens va conduir
de nou cap a una zona de prats i, posteriorment, cap a una nova i espectacular fageda,
fins arribar a un repetidor que definitivament
ens va guiar de nou cap a l’aparcament de
Larraitz, on ja ens esperava l’autobús.
Eren prop de tres quarts de quatre de la tarda
i la gana ja es feia notar, així que el dinar que
vam poder gaudir, tocades les quatre, en un
restaurant de Larraitz va ser oli en un llum per
recuperar les forces perdudes. Un bon tiberi
de productes casolans i una sobretaula d’allò
més distesa va servir per arrodonir una excursió que perdurarà molt de temps a la nostra
memòria.

Irune, Kike i Bretcha
Turisme per Sant Sebastià
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Puigsacalm Extrem
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...La distància ens
era indiferent, el
desnivell també,
l’únic que teníem
clar és que el
recorregut havia
de passar per
Cabrera, canal dels
Ganxos, serra de
Llancers i, per
descomptat, el
Puigsacalm...
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a fa més de 30 anys que vaig descobrir el
Puigsacalm. Va ser durant una sortida familiar on arribàrem al coll de Bracons per pujar
al cim de 1.515m. En aquell temps, i per a un
nen de menys de 10 anys, va ser tota una
aventura. Em va encantar el paisatge, les vistes a la Vall d’en Bas i de la Garrotxa en general, ja us podeu imaginar les ganes d’explicar-ho a l’escola i als amics.
Amb els anys, no he deixat mai de tornar al
Puigsacalm, unes vegades sol, altres amb els
amics, però sempre amb ganes de descobrir
una ruta diferent per pujar-lo. Cada cop sortíem de més avall o de més lluny, i això ens ha
fet descobrir un grapat de camins i rutes que
ens han encantat i ens han fet gaudir de
valent i sentir-nos com si fóssim els descobridors de tota aquella colla de senders i
corriols.
Nosaltres som “Guillers” (de les Guilleries) i
com a fills d’aquesta terra ens l’estimem i la
coneixem fins al seu últim racó. Amb el temps,
hem anat combinant les nostres sortides entre
les Guilleries i el Puigsacalm, fins al punt de
conèixer molt bé aquesta terra i estimar-la
com si fóssim els seus fills adoptats.
Ja fa més de 5 anys que –amb una sortida
corrents que férem des de Sant Julià de
Cabrera fins al cim del Puigsacalm tot passant per Falgars d’en Bas, Joanetes, canal
dels Ganxos i tornant per la serra de Llancers– ens va passar pel cap organitzar una
cursa de muntanya. La distància ens era indiferent, el desnivell també, l’únic que teníem
clar és que el recorregut havia de passar per
Cabrera, canal dels Ganxos, serra de Llancers
i, per descomptat, el Puigsacalm... però organitzar una cursa amb sortida i arribada des
de Sant Julià de Cabrera era com a molt invia-

ble. De seguida veiérem clar que el millor lloc
era la Vall d’en Bas i que, a més a més, ens
obria la possibilitat de pujar cap al salt de
Sallent i camí de les Olletes, això serà
l’host...!!! Al cap de quatre dies, ja havíem
enllaçat tot el recorregut, Sant Esteve, Sant
Antoni de Puigpardies, can Turó, salt de
Sallent, camí dels Matxos, les Olletes, coll
del Forn, canal dels Ganxos, Puigsacalm, Tossell, Bracons, Llancers, Cabrera, Ayats, Falgars, Sant Miquel de Castelló i Sant Esteve,
un recorregut molt espectacular i tècnic de
42,8 km i 6.100 m de desnivell acumulat que,
per la seva duresa i trams tècnics, el batejàrem amb el nom de PUIGSACALM EXTREM.
Sense pensar-ho dues vegades, al cap de 15
dies ja teníem hora per parlar amb l’ajuntament de la Vall per proposar-los la idea que
teníem al cap. Ens digueren que podíem
comptar amb ells amb el que fes falta. Un cop
parlat amb l’Ajuntament, quedàrem amb la
gent del GECA per parlar del projecte que
teníem entre mans i que ens agradaria molt
poder comptar amb ells per donar-nos un cop

Pas pel coll de Barcons
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...Cada any que
passa són més els
corredors/es que
vénen a participar
a la cursa i que
ens feliciten per
l’encant del
recorregut,
l’ambient,
l’organització i la
rebuda de la gent
d’en Bas.

...I com a foraster
que sóc a casa
vostra, deixeu-me
que us digui una
cosa... Gent d’en
Bas, SOU MOLT
BONA GENT! Us ho
dic de tot cor.
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de mà amb la cursa. Ells feia poc que havien
tingut una mala experiència amb uns altres
organitzadors, però, tot i així, varen confiar
en nosaltres!
Entra la gent del GECA i nosaltres, trobàrem la
millor data per celebrar la Puigsacalm Extrem,
la tercera setmana d’octubre, en plena tardor,
quan el color dels boscos i el microclima particular de la zona la fan un xic més especial.
Aquest 2013, ja portem quatre edicions de la
Puigsacalm Extrem i, des del 2012, hi incorporàrem la Cursa del Puigsacalm. Donem la
possibilitat d’escollir a quin dels dos recorreguts es vol participar. Us asseguro que, amb
els seus 25 km i 3.000 m de desnivell acumulat, no deixa indiferent a ningú.
Cada any que passa són més els corredors/es que vénen a participar a la cursa i
que ens feliciten per l’encant del recorregut,
l’ambient, l’organització i la rebuda de la
gent d’en Bas. Molts són corredors/es que
han participat a curses reconegudes internacionalment com les millors curses de muntanya del món i que diuen que la PUIGSACALM EXTREM no té res a envejar a aquestes
curses. És per això que cada any que passa la
il·lusió per preparar la cursa és cada cop més
gran, fins al punt que l’endemà de la cursa ja
ens posem a treballar en la següent edició
per millorar-la en tot el que puguem.
Pel que fa a l’aspecte esportiu, aquest any la
Puigsacalm Extrem va estar dominada de
principi a fi per Roberto Sancho (Diedre/Matxacuca) i Gerard Morales (Team Buff ) que
amb un temps de 4:37:36 varen protagonitzar una cursa molt interessant seguits en tercer lloc per Josep M. Pijuan (Borges Trail) a
poc més de 9 minuts. En categoria femenina,

Gerard Morales i Roberto Sancho guanyadors del
Puigsacalm Extrem 2013

Marta Molist

Marta Molist (Diedre) va dominar amb claredat la cursa amb un temps de 5:53:50
seguida de Berta Moreno (Gusi/Soy) a més
de 6 minuts i Emma Fàbrega, en tercera posició, a 34’ de la Marta. A la Cursa del Puigsacalm, el guanyador va ser Adrià Canimas amb
un temps de 2:37:11 seguit de Jordi Gamito i
Pep Prats en menys de 5’ de diferència, en
categoria femenina la guanyadora, per segon
any consecutiu, va ser Ona Ràfols amb un
temps de 3:38:18 seguida de Marta Morera i
Mònica Mínguez amb segona i tercera posició, respectivament.
Per aquest 2014, estem treballant amb un
parell de recorreguts nous que obriran encara
més la participació de la gent a la Puigsacalm
Extrem, ja sigui com a corredors o com a
públic assistent. Una de les novetats serà un
recorregut que tindrà una distància màxima
de 15 km, pensat per als corredors/es que no
s’atreveixin a fer els recorreguts de més
distància i que donarà molta importància als
corredors/es de menys de 18 anys. L’altra proposta és un recorregut de més de 80 km que
seguirà el recorregut de la Puigsacalm Extrem
fins a sota el puig Sabastida. A partir d’aquí,
s’agafarà el camí que ressegueix la serra del
Mateus fins al collet de Pixanúvies per arribar
al Santuari de la Salut i es baixarà fins a Sant
Feliu de Pallerols, on tenim intenció d’arribar
fins al volcà de Santa Margarida i tornar a Sant
Esteve d’en Bas tot resseguint la serra de Marboleny.
Des de l’Ass. Esp. Diedre us animen a participar a la Puigsacalm Extrem 2014 (ja en portarem cinc) ja sigui participant a qualsevol dels
quatre recorreguts com de voluntaris/es o
d’espectadors/es-animadors/es de la cursa.
També volem agrair la feina (que és molta) i
el suport de la gent del GECA, ja que, sense
tots ells, la cursa no seria possible!!!
I com a foraster que sóc a casa vostra, deixeume que us digui una cosa... Gent d’en Bas,
SOU MOLT BONA GENT! Us ho dic de tot cor.
Salut i muntanya!
Marc Erra i Puig
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Fitxes sortides quart trimestre 2013

PUIGSACALM 120

COLL D’ÚRIA – LA SALUT
(Aplec St. Quintí)

28

CASTELL
COVES DE
DESERINYÀ
TARADELLPla
o D’EN
de Martís
BOIX

22 de setembre de 2013 – 40 participants
Horari efectiu: 3,10 hores
Horari total: 4,40 hores
Itinerari: Coll d’Úria, baume del Murri, Roques
Estretes, estany del Coll, santuari La Salut, La Feixassa, coll d’Úria.
Altura màx: 1.053 m - Altura mín: 685 m
Desnivell acumulat: 515 m
Quilòmetres: 10,389 - Mitjana: 3,3 km/h
Temps: bon temps

6 d’octubre de 2013 – 26 participants
17 de juny de 2012 - 50 participants
Horari efectiu: 4,12 hores
Horari efectiu: 2,40 hores
Horari total: 5,37 hores
Horari total: 3,25 hores
Itinerari: Taradell, Font Gran o de St. Genís, Creu
Itinerari:
de les Coves
de Serinyà,
can
del
Pujol oParatges
dels Miquelets,
St. Quirze
i Sta. Julita
Malloles,
d’Espolla,
Casanova
d’en
de
la Rocaestany
o SantPlatja
Quitze
de Subiradells,
Cuines
Travé,
rec d’Espolla,l’Enclusa,
oratori decastell
Sant Galdaric,
salt
de
Rocaguinarda,
de Taradell,
d’Espolla
o
de
Martis,
pla
de
Martís,
capella
de
tomba prehistòrica de Sagués de Gasolà i TaraSant Sebastià de Serinyà, paratges de les Coves
dell.
de Serinyà.
Altura màx: 870 m - Altura mín: 582 m
Altura màx.: 212 m - Altura mín.: 191 m
Desnivell acumulat: 525 m
Desnivell acumulat: 65 m
Quilòmetres: 14,088 - Mitjana: 3,4 km/h
Quilòmetres: 9,185 - Mitjana: 3.8 km/h
Temps: bon temps
Temps: bon temps

BESALÚ – SANT FERRIOL

TXINDOKI (País Basc)

27 d’octubre de 2013 – 30 participants
Horari efectiu: 4,02 h - Horari total: 5,22 h
Itinerari: Besalú, el Canadell, Mas Pitre, font de
l’Ametller, collet de les Tres Pedres, collet de la
Serra, capella de Sagrat Cor (Puig Cornador
451 m.), coll del Buch, font de Planells, casa de
l’Om (r.), Sant Ferriol, la Teularia, can Costa,
cabanya del Vivers, gruta de la Mare de Déu de
Lourdes, Besalú.
Altura màx: 539 m – Altura mín: 168 m
Desnivell acumulat: 540 m
Quilòmetres: 14,130 – Mitjana: 3,5 km/h
Temps: bon temps

2 de novembre de 2013 – 35 participants
Horari efectiu: 5,01 h - Horari total: 6,37 h
Itinerari: Larraitz, collado de Errekonta, cima
monte Autsa Gaztelu, collado de Zirigarate,
collado de Egurral, cima monte Txindoki,
barranco de Urzabal, cascada de Muitze, Larraitz.
Altura màx: 1.341 m. – Altura mín: 401 m
Desnivell acumulat: 1.125 m
Quilòmetres: 15,306 – Mitjana: 3 km/h
Temps: Bon temps
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SANT NICOLAU (serra de la Rauta)

PESSEBRE – La Clapa

6 de desembre de 2013 – 102 participants
Horari efectiu: 2,44 hores
Horari total: 3,56 hores
Itinerari: Sant Joan dels Balbs, camí de la Caseca,
la Caseca, can Mantec, can Patiràs, coll de Sabatalla, Sant Pere Màrtir, collet del Macià, font de La
Llisa, coll de Massegur, les Basses i Sant Joan
dels Balbs.
Altura màx: 913 m – Altura mín: 565 m
Desnivell acumulat: 420 m
Quilòmetres: 8,830 – Mitjana: 3,6 km/h
Temps: bon temps

22 de desembre de 2013 – 68 participants
Horari efectiu: 2,42 hores
Horari total: 4,25 hores
Itinerari: Clot dels Polls (Rocabruna), pla de Boix,
pas de la Guardiola, les marrades, collet de Bocabartella, coll de Malrem, collada de La Clapa, cim
de La Clapa, les Fontanelles, Clot dels Polls.
Altura màx: 1.403 m - Altura mín: 925 m
Desnivell acumulat: 495 m
Quilòmetres: 8,082 - Mitjana: 3,3 km/h
Temps: bon temps

ESMORZAR DE LES MARIES
Coll d’Úria
29 de desembre de 2013 – 101 participants
Horari efectiu: 3,51 hores
Horari total: 5,25 hores
Itinerari: Local Social del GECA, Rocaduran, la
Calsina, la Baga, coll d’Úria, la Boada, els Hostalets d´en Bas, la Cau, Local Social.
Altura màx: 791 m - Altura mín: 515 m
Desnivell acumulat: 385 m
Quilòmetres: 14,380 - Mitjana: 4 km/h
Temps: bon temps
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Socials
Comiat d’en Pablo i la Nati
Els nostres amics monitors de la
Secció de Jovent, els argentins d’origen i catalans d’adopció, Pablo i
Nati, han tornat al seu país després
d’uns anys a Catalunya, a la
Garrotxa, a en Bas.
Els trobarem molt a faltar. En Pablo,
amb la seva bona fe i esforç, i la Nati,
amb el seu caràcter dolç i amable,
formaven part del GECA, ajudaven en En la foto podeu veure’ls, senyalats
les Seccions de Jovent i de Mainada. per una fletxa, el dia que vam fer un
sopar per acomiadar-los el mes de
Estaven integradíssims a casa nos- novembre passat.
tra, van arribar a l’estiu de 2007, des
de llavors, no van parar de fer coses i diferents treballs i ens van regalar la
seva amistat que perdurarà per sempre més en tots nosaltres.
Gràcies, Pablo i Nati, moltíssima sort en la nova etapa al vostre país,
aquí, al vostre segon país, us esperem per quan vulgueu tornar.

Un nou membre del GECA

PUIGSACALM 120

En Lluís Juvanteny Fabregó va néixer a Joanetes el 7 de desembre passat, fill d’en
Josep i la Pilar. Sembla que en el moment
de néixer ja volia participar a la sortida
social de mainada d’aquella setmana.
Felicitem molt efusivament als orgullosos i
feliços pares i esperem veure aviat en Lluís
amb una motxilla i un cap ple de rissos participant en una sortida social. Felicitats!

30

CALENDARI DE MARXES i CURSES
30 març

XXVI MARXA DELS PASSABIGUES
Ajuntament de Santa Pau

6 d’abril

2n ROMÀNIC EXTREM (42 i 21 km)
La Vall de Bianya. Ajuntament - Comissió de Festes

6 d’abril

XXXVII EMBARDISSADA
Centre Excursionista d'Olot

27 d’abril

20a Mitja Marató de la Garrotxa i 10 km
Club Natació Olot

27 d’abril

IX CAMINADA D'HOSTALETS
Comissió de Festes Hostalets d’en Bas

Premis Constància
El 31 de gener del 2014 tindrà lloc el sopar de lliurament
dels premis de la constància 2013. Excursionistes i
acompanyants reserveu taula trucant als telèfons
972690399 (Joan) i 972690397 (Jaume).

Dijous Llarder
Com cada any, se celebrarà el Dijous Llarder. Reserveu
taula trucant al telèfon 972690399.
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Sortides socials
abril

muntanya
gener
Dia 12: SORTIDA A LA NEU
Dia 26: SORTIDA ALS ÀNGELS
ITINERARI: Celrà, puig de Sant Miquel, puig Estela,
Mas pla dels Vents, els Àngels, Castanyeda de
Gatell, Juià i Celrà.
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Pere Julià
SORTIDA: 7.15 hores del matí del local social del
GECA. 7.30 hores del aparcament del CONSUM
Telèfon: 972 26 66 61 i 629 55 72 85.

Die 6: XXXVII EMBARDISSADA
Die 18: SORTIDA DIVENDRES SANT –
RUTA DE L’EXILI
ITINERARI: Aparcament de la Vajol, Monument a
l’exiliat, la Vajol, can Capelleres, can Quera, coll
de Manrella, les Illes, coll de Lli, Restaurant Manrella Comaulis.
DURADA: 3.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Epi
SORTIDA: 6.45 hores del local social del GECA
7.00 hores de l’aparcament del Consum.
Sortida conjunta amb el CEO.
Telèfon: 972 26 17 61 i 972 69 03 99.
Dinar de restaurant. Cal apuntar-s’hi.

SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 9.00 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Monitors Secció de Mainada i Jovent
A les 2 del migdia, se celebrarà el dinar de festa
en el pavelló de St. Esteve d’en Bas. En aquest
dinar, hi podrà assistir tota la família al complet.
Acabat el dinar, es repartiran els obsequis de la
constància i es farà la presentació del DVD de
les marxes del 2013. Finalment, se n’entregarà
una còpia a cadascun dels assistents.

febrer
ITINERARI: can Manescal, Morro de Porc, turó Rodó,
Roure de la Creu, el Puigsagordi, Castellars (1.015),
roc de la Guàrdia, mas Coní, can Xona, Banyeres, el
Puig Vell, molí de l’Estrada i can Manescal.
DURADA: 5.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Daniel Padilla
SORTIDA: 7.00 hores del local social del GECA
Telèfons : 93 751 57 75 i 972 69 03 99.
Cal portar dinar de motxilla.

Dia 23: COGOLLS
ITINERARI: Església de Sant Pelegrí, Monticalvari,
gorg de la Plana, gorg de la Pedrera, la Torre, font
de cal Músic, Sant Feliu de Pallerols, la creu d’Aiguavella, cingle dels Corbs, turó Petit, la Vila i
església de Sant Pelegrí.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Josep Carbonés
SORTIDA: 7.45 hores del local social del GECA
Telèfons: 972 44 90 28 i 972 69 03 99.
Sortida conjunta amb el GELP de les Planes d’Hostoles.

març
Dia 9: IV RUTA DE LES ERMITES
(Sta. Coloma de Farners)
ITINERARI: Osor, Santa Creu d’Horta, coll d’en Ruscall, Santa Bàrbara, coll d’en Ruscall i Sant Andreu
de Castanyet.
DURADA: De 5.00 a 5.30 hores de marxa efectiva.
VOCALS: Josep Alsina i Dolors Reixach.
SORTIDA: 6.30 hores de l’aparcament del CONSUM
6.45 hores del local social del GECA
La sortida serà en cotxes particulars fins a Sant
Andreu de Castanyet i un autocar ens durà fins a Osor.
A l’arribada, hi haurà dinar. Sortida conjunta amb
el CEO. Cal apuntar-s’hi amb antelació.
Telèfon: 648 777 543 i 972 69 03 99.

Dia 23 : TRAVESSA DE PORTVENDRES A
BANYULS DE LA MARENDA
ITINERARI: Portvendres, far de cap Bear, platja
d’en Valentí, platja de Polilles, platja de les Elmes,
Banyuls de la Marenda.
DURADA: 4 hores de marxa efectiva
VOCALS: Anna Canal
SORTIDA: 6.45 hores parada Bus carrer Ample,
Sant Esteve d’en Bas.
7.00 hores de l’aparcament del Consum
Telèfons: 972 27 30 28 i 972 69 03 99.
Sortida amb autocar. Dinar de restaurant. Cal apuntar-s’hi.

jovent
gener
Dia 26
TORRE DE MURRIÀ i COVES DE LA VILA
ITINERARI: Sant Esteve d’en Bas, puig de Sant
Antoni, mas Roig, torre de Murrià, collet de Llosassos, casa dels Llosassos, coves i bufadors de
la Vila, Bici-carril, Sant Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h
VOCALS: Laura Corominas, Mercè Flores, Ariadna
Bartrina.

febrer
Dissabte 15 i diumenge 16
CAP DE SETMANA D’ESQUÍ DE PISTA
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.00 del dissabte
HORARI D’ARRIBADA: 19.00 del diumenge
VOCALS: Francesc Bach, Marina Rocarols, Clàudia Regueiro
Quan s’aproximin les dates, es confirmarà la
zona a on anirem a esquiar, així com el material
necessari, els àpats, i el cost de la sortida.
Qui disposi d’esquís, botes i casc, que ho porti.

març
Diumenge, 30
TALAIXÀ I FORAT CLOS
ITINERARI: Sadernes, pont de Valentí, Talaixà,
Forat Clos, la Quera, la Muntada i Sadernes
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 4 h
VOCALS: Blanca Pairó, Laura Corominas, David
Fernández, Xevi Pons.

abril
Diumenge, 27
FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
ITINERARI: La ruta de les fonts per Sant Esteve
d’en Bas i rodalies.

gener
Dia 26: TORRE DE MURRIÀ
ITINERARI: Sant Esteve d’en Bas, puig de Sant
Antoni, mas Roig, torre de Murrià, roca Bellera,
Feixella, l’Estanyol, can Croset, Bici-carril, Sant
Esteve d’en Bas.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Pere Terrades, Simó Sala, Iris Carbonés, Marta Bonamaison

febrer
Dia 23
PUIG RODÓ I COVA DE ROCALLADRE
ITINERARI: puig Rodó, font del Cingle, font del
Martinell, serrat de Roca Lladre o penya d’en
Vidal, cova de Rocalladre i tornada pel mateix
camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 8.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Simó Sala, Xevi Juanola, Gorka del
Corral.

març
Dia 30
ST. ANIOL D’AGUJA I SALT DEL BRULL
ITINERARI: Sadernes, pont de Valentí, la Muntada, Sant Aniol d’Aguja, salt del Brull i tornada
pel mateix camí.
SORTIDA: Can Tista (part del darrere).
HORARI DE SORTIDA: 7.30 h
HORES DE MARXA EFECTIVA: 3 h
VOCALS: Sergi Plana, Ester Mulí, Quim Font,
Laia Amat.

abril
Dia, 27
FESTA DE LA MAINADA I DEL JOVENT
(Vegeu Jovent)

PUIGSACALM 120

Die 9: CINGLES DE BERTI
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Restaurant • Habitacions
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

é
Ben bt !
d’Olo

Carretera de Vic, 20, nau núm. 4
Tel. 660 89 69 84 - Fax 972 69 05 27
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

Allotjaments

Llibreria Ma. Antònia

Colomer
i Cullell
Mas Mastornell, s/n - 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 690 606 - Fax 972 690 267
www.allotjamentsrurals.com

AL VOSTRE SERVEI
c/ Olot, 28
Tel. i Fax 972 69 10 36
SANT ESTEVE D’EN BAS

info@allotjamentsrurals.com

PUIGSACALM 120

Serrallleria i construccions metàl·liques • Fusteria en acer i acer inox amb pont tèrmic
Baranes, models i sistemes • Tancaments, portals, façanes i cobertes
Mobiliari i focs • Automatismes i controls d’accés • Treballs de forja
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Tel. 6557 42 55 74 • C. Ample, 41, 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)
prat@serrallers.net
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Anàlisi / Disseny de Soft

Horari feiners 8,30h a 14 h - 16 h a 19,30 h

SERVEIS INFORMÀTICS

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

Horari festius 8,30 h a 14 h

Passeig de Barcelona, 3 - 2n 2a - 17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 14 46 - Fax 972 26 61 32
E-mail: info@adssl.com Web: www.adssl.com

COMPLEMENTS

c/ La Fageda, 17 (Pol. Ind.)
17178 LES PRESES
Tel. 972 69 30 97 - Tel./Fax 972 69 36 29
www.taller-reyes.com

Ctra. d’Olot a Vic, 20 - SANT ESTEVE DE BAS
Tel. i Fax 972 69 04 02 - Mòbil 619 07 43 60
e-mail: naspcomplement@terra.es

C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

e-mail: font@base.net
www.fontesports.com

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com

PUIGSACALM 120

C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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FARMÀCIA
LDA. ROSA SACREST GÜELL
Tel. 972 690 042 SANT ESTEVE D’EN BAS

FARMACIOLA
Tel. 972 69 49 90 SANT PRIVAT D’EN BAS

PUIGSACALM 120

CONSTRUCTOR / PROMOTOR
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C/. Mestre Viver Puig, 1 (Pol. Ind. La Serra)
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
rbarcons@teleline.es

Tel. 972 69 04 69
Fax 972 69 08 42

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR
AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA
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BAR

Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars

Restaurant
DE L’AGROBOTIGA
Per reservar taula al tel. 972 69 10 39
SANT PRIVAT D’EN BAS

AnnaRodríguez
Productes frescos i de
qualitat, vedella de pastura,
porc de rebost, pollastre
de pagès, xai de ramat,
embotits artesans, patates i
fesols de la Vall d’en Bas i
verdures de l’hort.

Centre de fisioteràpia
C/ d’Eugeni d’Ors, 16 (baixos 2a) - SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 69 08 78 / 652 65 08 86 • fisiobas@fisioterapeutes.org

MOBILIARI DʼOFICINA, FOTOCOPIADORES,
FAX, PROJECTORS VíDEO, AUTOIMPRESSORES,
AUDIOVISUAL, COPISTERIA, MATERIAL ESCOLAR
I DʼOFICINA, VENDA AL MAJOR I DETALL

Ctra. de Riudaura, 14 - 17800 OLOT
Tels. 972 26 86 65 - 972 26 86 25 - Fax 972 26 09 59
info@copiolot.com

RESTAURANT
BRASERIA

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES

C/ Vic, 10
Tel. 972 690 066
17177 ELS HOSTALETS D’EN BAS (Girona)

c/ de Vic, 18 - Tel. 972 69 00 06 - Fax 972 69 04 03
e-mail: hostalet@agtat.es - 17177 Els Hostalets d’en Bas (Girona)

Plaça Clarà, 12,
entresol
Carrer Olot, 17 - 17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
Tel. 972 690 150 - Fax 972 691 047
Línea BBVA 902 22 44 66 / www.bbvanet.com

Tel. i fax 972 27 21 33
17800 OLOT

PUIGSACALM 120

anna puigdevall
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LA VALL D’EN BAS, TERRA DE REMENCES

ALBERG DE LA VALL D’EN BAS
55 places
13 hab, 1 per a minusvàlids
Habs per a 4 i 5 persones
Bany i dutxa opcional
Banys i dutxes comuns
Dormir i esmorzar / Mitja i Pensió completa
Menjador ampli / Sala d'estar amb jocs
Terrassa i zona ajardinada / Wiﬁ gratuït pels clients
Excursions a peu, en bicicleta i altres activitats
Indicat per a grups i escoles amb activitats especíﬁques
A banda oferirà també els serveis d'oﬁcina de turisme

Ctra de Vic s/n
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel.: +34 972 690 794

LA VALL D’EN BAS

mail: alberg@vallbas.cat
www.albergvallbas.cat
www.vallbas.cat

