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Annex 1: Entrevistes efectuades a escriptors o escriptores
Entrevista a Anna Maria Villalonga,
coordinadora de les antologies Elles també maten i Noves dames del crim, escriptora
de la novel·la La dona de gris.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 20 de juny de 2016
Lloc de l’entrevista: feta a través del correu electrònic.
P. Per què escrius? Per què vas començar a escriure?
R. Sempre he escrit, des de ben petita. És una necessitat que em surt de dins. Tenia set
o vuit anys i ja escrivia contes i els grapava com si fossin un conte de veritat. Els
il·lustrava amb dibuixos i tot. I després, novel·letes, relats... Les redaccions de
l’escola les escrivia amb autèntica il·lusió.
P. Què t'inspira?
R. Qualsevol cosa. Un fet que presencies, un article que llegeixes, una conversa que
sents, un quadre que contemples, una pel·lícula que veus, una cosa que algú
t’explica. Jo sempre vaig pensant en clau de ficció i d’escriptura. Per això vaig pel
carrer molt despistada. Si viatjo en cotxe, se m’acuden mil històries. De vegades,
una història prové només d’una sensació, d’una olor, d’una idea molt senzilla. La
literatura és arreu. Som literatura.
P. On escrius?
R. A casa o al meu despatx de la universitat. El que necessito és silenci i estar molt
concentrada.
P. Com ho fas per donar vida als personatges (per convertir-los en persones més reals
que les que fullegen el llibre)?
R. T’hi has de ficar a dins, intentar sentir com ells, siguin personatges positius o
negatius. A mesura que escrius, els vas perfilant cada cop més i se’t van acudint més
coses. Es tracta d’identificar-t’hi, de tenir clar com vols que siguin. A partir d’aquí,
van sorgint.
P. D'on treus les idees per als teus llibres?
R. Com ja he dit, de tot arreu. El més important és saber què vols dir, de quin tema vols
parlar. Si vols reflectir una qüestió concreta, buscar la manera més punyent de ferho.
P. Per què novel·la negra?
R. Jo he escrit i escric de tot, no només novel·la negra. Però el perquè és molt fàcil:
perquè m’agrada com a lectora.
P. Podries dir-me un autor i obra significatius per a tu?
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R. N’hi ha tants, que és molt difícil. Et citaré com a autora, Mercè Rodoreda. Una obra
no te la puc dir sense trair-ne moltes altres.
P. Quin consell (o consells) donaries a un escriptor novell?
R. Llegir molt, molt, molt, molt. Tenir clar què vols dir. I retocar i corregir tot el que faci
falta. En escriure, com en tot a la vida, cal buscar l’excel·lència, intentar fer-ho
sempre el millor possible. No conformar-nos amb el primer que escrivim. Ser molt
exigent, molt. I continuar llegint sense parar.
Entrevista a Teresa Saborit i Molist,
escriptora; fundadora i dinamitzadora del blog VullEscriure.cat; autora del blog
lallibretavermella.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 8 de maig de 2016
Lloc de l’entrevista: feta a través del correu electrònic.
P. Per què i quan vas començar a escriure? Per què escrius ara?
R. Ufff… És difícil posar una data. Escric des de sempre, escric des que tinc ús de raó (la
meva mare afirma que vaig néixer escrivint, hehe). Vaig guanyar el meu primer
premi en uns Jocs Florals de l’escola a segon de primària i tinc una col·lecció bastant
nodrida de premis literaris de narrativa. La meva especialitat són els #tweetrelat i
els microrelats, però la meva veritable passió són les novel·les. En tinc tretze
d’inèdites i ara estic treballant en la catorzena.
Escric perquè m’apassiona.
P. Què t'inspira? D'on treus les idees per als teus relats?
R. De tot arreu. El món està ple d'idees: el problema és tenir temps per escriure-les
totes.
P. En quin lloc escrius (situació)? On escrius (ordinador, llibreta...)?
R. Depèn. Sempre porto a sobre una llibreta vermella i un bolígraf per prendre notes
en qualsevol moment. Quan estic creant un nou projecte, faig diagrames en un bloc
DIN A5. Quan escric el text pròpiament dit, gairebé sempre amb ordinador.
P. Com ho fas per donar vida als personatges (per convertir-los en persones més reals
que les que fullegen el llibre)? Quins consells em donaries per fer-los reals i que els
lectors poguessin plorar, i riure, i somniar al seu costat?
R. Jo agafo els meus personatges i me'ls "emporto" a tot arreu: imagino com
reaccionarien en les situacions amb les que amb trobo en el dia a dia, què em
dirien, què els diria, etc. Això sí: les "persones" són sempre les que llegeixen el
llibre. Els personatges són sempre artefactes de ficció: a vegades ens poden semblar
més pròxims, però pel simple fet de ser imaginaris, hi ha coses que les persones es
poden permetre i que ells no (és l'etern debat entre ficció i realitat: la ficció no té
perquè ser real, però ha de ser sempre versemblant, mentre que la realitat no té
per què complir amb aquesta regla i tot així resulta creïble perquè en té prou
"sent").
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P. Com esculls els títols dels teus relats?
R. No tots els títols tenen la mateixa intenció. Sovint intento que ressonin amb el
contingut del text, però a vegades busco que n'evoquin el missatge, o que serveixin
de colofó, o que siguin una invitació, o que convidin a la lectura, o que...
P. Quin consell (o consells) donaries a un escriptor novell?
R. Llegeix, llegeix, llegeix. Escriu, escriu, escriu. I reescriu, reescriu, reescriu.
P. Com va sorgir la idea de VullEscriure?
R. Si hagués de buscar un detonant segurament no el trobaria… Va ser més aviat un
procés. Situem-nos a finals del 2011. Estava cansada de sentir la paraula crisi mil
vegades al dia. Volia un raconet on poder dir que encara era possible fer coses
bones, volia un lloc per l’optimisme, volia un punt de trobada on els amants de les
lletres es poguessin reunir per ajudar-se a escriure cada dia millor,… L’1 de gener
del 2012 VullEscriure.cat va començar a funcionar amb la premissa bàsica que a
escriure se n’aprèn escrivint: una web sense ànim de lucre, destinada al foment de
la creació literària en català i finançada per amor a l’art. No és un taller d’escriptura,
no hi ha un «algú» que ensenya i uns altres que aprenen, és un grup d’escriptura a
on tothom aprèn de tothom: VullEscriure no seria res sense els seus escriptors.
P. Per què creus que als joves –o als nens- els costa llegir?
R. Jo crec que als nens i als joves no els costa llegir: als que de debò els costa llegir és
als grans, hehe. Per què? Moltes vegades perquè se'ls ha obligat a llegir llibres que
no els han agradat i aquesta experiència els ha quedat gravada per sempre més.
D'altres perquè simplement prefereixen altres activitats: cine, teatre, pel·lícules,
videojocs,... La lectura és molt beneficiosa pel nostre desenvolupament, però no
crec que sigui bo presentar-la com quelcom "obligatori". Recordes el que et deia en
un inici? Llegim perquè ens apassionen les històries: si la història en si no ens
enganxa, no és culpa de ningú, potser encara no hem trobat el nostre llibre.
P. Dius que ets tant de lletres com de números (una llicenciatura en Administració i
Direcció d’Empreses i un màster en Creació Literària, carai!). Què va fer que et
decantessis per Economia en lloc de fer-ho cap a una filologia, per exemple?
R. Volia saber com funcionava el món i vaig pensar que Economia m'ajudaria a
entendre'l millor. Hauria fet la carrera d'escriptora, però no existeix. Filologia és
l'"estudi" d'allò que ja existeix, l'anàlisi, la investigació... Jo hauria volgut una carrera
que m'impulsés a crear, a buscar allò que encara no és.
P. Quina creus que ha de ser la principal qualitat d’un escriptor/a?
R. La passió: si escrius tan sols per omplir la pàgina, sense ganes, les teves històries
estaran mortes des de la primera paraula.
P. Quina diferència creus que hi ha entre escriure a la xarxa o en paper? Què t’agrada
més?
R. El ritme, la força, l'ordre dels continguts, la capacitat de síntesi i d'impacte... Gairebé
tot és diferent. Quan escrius en paper, el lector té una mica més de "paciència"
abans de tancar el llibre i tornar-lo a la prestatgeria. Quan escrius a la xarxa, la
paciència és nul·la: si no agrada, un segon més tard el lector haurà fugit a un altre
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lloc. Tots dos m'agraden, ja que són dues experiències de lectura i d'escriptura
diferents: m'agrada escriure #tweetrelat i m'apassiona construir novel·les. Crec que
el millor és l'opció transmèdia: que un mateix relat pugui passar del paper a la xarxa
i de la xarxa al paper oferint perspectives diferents, que els lectors et puguin llegir
còmodament asseguts amb un llibre a les mans i al mateix temps tinguin
l'oportunitat de poder-te enviar les seves impressions en temps real o de poder
ampliar la informació que els dóna el paper si així ho desitgen.
P. Aprofitant que vas publicar un llibre com a part del treball de recerca quins consells
em donaries? Vull dir, no sé si sé escriure i ni tan sols sé si quan hagi acabat el llibre
serà una cosa completament buida. Em fa por.
R. Cada escriptor és únic i ha de trobar el seu propi camí: hi ha multitud de "receptes" i
estratègies, però només tu pots trobar el teu sistema. No existeix la "solució
correcta": totes ho són. És més: la majoria no utilitzem un únic sistema, sinó que en
creem un de nou per cada projecte en funció del moment i de les necessitats
específiques de la història que tenim entre mans (a vegades fem esquemes, a
vegades no; a vegades sabem la història que volem escriure, a vegades deixem que
les paraules flueixin sobre la pàgina; a vegades tenim un conflicte però no tenim
personatge, a vegades tenim personatge però no tenim argument;...). Respecte el
consell que demanes, només et puc dir una cosa: SAPS escriure. Si realment vols ser
escriptora, confia en tu mateixa i en les teves paraules, escriu la història que portes
dins i confia que te'n sortiràs. Tots escrivim en cada moment el millor que sabem:
exigeix-te el màxim, però no més. Si ara escrivissis una obra digna del Premi Nobel,
què faries els pròxims 90 anys? (hehe) No esperis validacions externes (quantes
obres mestres s'han passat anys perdudes en calaixos? quantes obres que ningú ja
no recorda van ser en el seu moment elogiades per la crítica?). No deixis que el
"perfeccionisme" et bloquegi. Ho pots fer, n'estic convençuda. Però no sóc jo qui ho
ha de creure: has de ser tu ;) L'únic que et recomanaria és el següent: Posa-t'hi, ja!
Deixa de demanar consells i comença a escriure. A l'inconscient li encanta posar-nos
traves i buscar excuses per allunyar-nos de la pàgina en blanc: escriu. A escriure se
n'aprèn escrivint. Escriu el primer esborrany tan aviat com puguis, com sorgeixi,
sense aturar-te: tindràs tot l'estiu per reescriure'l! El pitjor llibre és el que mai no va
ser escrit ;) Escriu, reescriu-lo, acaba'l. I llavors... Escriu-ne un altre (hehe).
P. Ets més d’e-books o de llibres en paper? (com a lectora i com a escriptora)
R. Llegeixo i escric en els dos formats.
P. Podries dir-me un autor i obra significatius per a tu?
R. Moltíssims... Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, El Quixot de
Cervantes, Shakespeare, 1984 de George Orwell, El llibre de les il·lusions de Paul
Auster, Roal Dahl,... Moltíssims, moltíssims més.
P. Quina és la teva paraula preferida? Per què?
R. Una? Només?! Ufff... Il·lusió, somni, passió... Confiança, esperança, valentia... Em
sap greu, sóc incapaç de quedar-me amb una, hehe. Potser... Ànima: és l'ànima el
que ens fa humans.
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Entrevista a Glòria Morera i Font,
escriptora, poetessa, pintora i escultora guardonada el 1989 amb la Medalla de la
Ciutat de Santa Coloma de Farners.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 5 de juny de 2016
Lloc de l’entrevista: Santa Coloma de Farners
Minuts transcrits: 16.
P. Quan vas començar a escriure?
R. De molt joveneta. A col·legi amb les redaccions ja m’hi lluïa molt. A batxillerat, per
exemple. M’agradava molt i m’ho deien les mestres.
P. I què és el que t’agradava d’escriure? Per què escrivies i per què escrius ara?
R.Com que sempre he tingut imaginació sempre he trobat el què. Mai he tingut
problema. De més grandeta –adolescent- escrivia molta poesia. De fet encara tinc
les poesies que vaig escriure llavors, encara les guardo. No he canviat tant, he
madurat però es veu que és la mateixa persona.
P. I la inspiració?
R. La inspiració ve sola. T’agafa... ve sola. Tu estàs relaxada i ve: boom! La imatge és
una mica més prosaica però en el cervell s’encén una bombeta sense intentar-ho, ni
buscar-ho. Això és la inspiració innata. Si has de forçar-la mal assumpte. I si l’has de
buscar en allò que han fet els altres fatal. Després ja no és inspiració; és plagi.
P. Com dones vida als teus personatges?
R. Això és la ment. Per exemple comences a escriure sobre un tema: l’inicies i va
sortint. És una energia. Suggereix. La ment ho troba sense ni buscar-ho. Ara passarà
això, ara aquell farà allò... i vas escrivint. Es tracta de tenir o no tenir imaginació. És
això.
Hi ha gent que té imaginació, i això li és fàcil, i altres persones que no en tenen i
estan limitades –en aquest aspecte- i no entenen el món de la persona imaginativa.
P. Però penses en algú concret en formar cada personatge o simplement te l’inventes?
R. Jo ara he escrit els meus contes i no reflecteixen a ningú que jo conegui, però si que
reflecteixen estatus socials, problemes que es poden tenir, fets... És clar, vivim en el
món, anem captant...
P. Quin consell donaries a algú que es proposi començar a escriure?
R. Que sigui ell mateix. Que hi posi el que hi hagi de posar i que no s’obligui. Arribo fins
aquí? Doncs fins aquí. Perquè a vegades les coses poden tenir un encant. La cosa
innata pot tenir un encant, i si no n’hi ha més no n’hi ha més. Per exemple, jo escric
però si em comparo amb Edgar Allan Poe... quedo petiteta comparada amb la seva
dimensió. Però ell era ell, ho féu així, no li costava, i ja està. Jo arribo aquí? Doncs
molt bé. De ben segur n’hi haurà un altre que no arribarà on sóc jo. Què vols fer-hi?
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Fes el que sàpigues fer, fins on puguis arribar. Però fes. Et sortirà una cosa tendra,
simpàtica... però que siguis tu.
En qüestió artística m’agrada l’honestedat.
P. Quin idioma prefereixes per escriure? Català o castellà?
M’agraden tots dos, però passa que jo –sóc gran- i el col·legi a la meva època era en
castellà. No es feia servir el català, i és clar, em van ensenyar un castellà bonic.
Estava al Jesús Maria, de sant Gervasi (Barcelona) i hablaban castellano les monges, i
tots parlàvem en castellà. I a mi el castellà... He llegit molt bona literatura castellana,
molts bons autors castellans i, francament, és una riquesa. En la literatura castellana
hi ha cosa molt bona. És rica. I la catalana també m’agrada moltíssim. És amb el que
parlo, amb el que penso... Em van bé tots dos.
P. Com esculls els títols de les teves obres?
R. Ah! Surt ràpid i em quedo amb aquest. No busco. El mateix tema ja te’l dona. El
llibre de poesies Los poderes y el planeta el fet ja te’l dóna: el planeta es troba amb
els poders a l’espai, parla amb ells...
P. I sobre el títol donat a El caballete cojo-nudo?
R. Aquest és interessant; són les meves memòries. De què va sortir? Doncs molt fàcil.
Jo tenia un admirador i company que em deia «eres una mujer cojonuda. Eres
cojonuda.» I entre això i que jo vaig ser una pintora molt jove que em veia a
Barcelona –en grans exposicions- la gent m’ho deia «carai aquesta nena. Quina
pintura tan forta! Quina pintura!» i després de la lluita amb el cavallet. Tot això és
cojonudo. O no?
P. Què prefereixes: poesia o prosa?
R. Mira, la prosa mentre sigui poètica... La prosa que sigui rica. Si ets poeta la poesia en
la prosa et surt. Ara, una prosa quadriculada no m’agrada. Una prosa rica, analítica.
P. Podries dir-me un autor i una obra que creguis que cal destacar?
R. Jo he llegit molts autors. Hispanoamericans (hi ha autors molt bons. En certes coses
fallaran, però en literàries... d’autors en tenen): Octavio Paz. Poetes catalans, d’aquí.
També n’hi ha de molt bons. I després, com a novel·la Cien años de soledad (Gabriel
García Márquez). La vaig llegir dues vegades.
Quan jo tenia setze anys el meu pare, que era gran lector –totes aquestes coses
vénen de família- em va dir «mira, el llibre més bo que s’ha escrit mai», i era La
muntanya màgica de Thomas Mann. Tenia setze anys i me’l vaig empassar tot! I
escolta, té vuit centímetres de gruix. Després d’això he llegit la tira!
P. Passem ara a parlar d’il·lustració. Com esculls els dibuixos –o imatges- que han
d’il·lustrar les teves obres?
R. És fàcil. El poema ja em suggereix la imatge en dibuix. Reflecteixes el tema del
poema en un dibuix. Si saps dibuixar ho pots fer. Si se t’acudeix la imatge i no saps
dibuixar et posaràs nerviós i acabaràs fent una taca. Apa, ja està.
Jo m’he il·lustrat tota la poesia amb figuració i he donat a entendre què vol dir el
poema amb el dibuix. Si se t’acudeix el poema també se t’acudeix el dibuix. La
7
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imaginació no queda travada. Quan es té imaginació es té per tot. Bé, per tot el que
és bo.
P. I al revés? Has fet mai un poema a partir d’un dibuix?
R. Alguna vegada, però més el contrari.
P. Què és l’art per a tu?
R. És una benedicció. És el millor del món.
Quan veig gent que se’n va a jugar a les taules de joc, al Casino... penso
«desgraciats!». El millor joc que hi ha –tot i que és, també, una mica enverinador- és
la creativitat.
Crear és un joc divertidíssim si la ment et respon. Has de tenir les eines, i les eines és
l’haver après. Aquests que volen crear sense base ni eines –dibuix, sentit del color,
treballar tota la vida... Ara mateix estic endreçant la casa i els meus dibuixos, en
carpetes. Només en aquesta casa tinc un miler de dibuixos! Sempre he anat amb el
llapis a la mà. Vaig haver d’anar al camp del Barça –desig del meu pare- i jo dibuixava
els espectadors: l’espectador rabiós que mastegava el puro, etc. Vaig a una fira i la
dibuixo, la de Girona la vaig dibuixar. Sempre penso que en faré un quadre, però
després es queda en un dibuix i ja està. Santa Coloma la tinc dibuixada en molts
racons. No l’he fet en pintura però en tinc els dibuixos.
Retrats de gent, ple. Tinc molta facilitat per captar els rostres, i a Barcelona, quan
rondàvem les tasques amb un meu amic pintor jo hi anava a dibuixar la gent. Allà
amb un cop de llapis. Sempre n’he tret molt bé la semblança. I la gent «Carai, Glòria,
que bé!». Tots aquests dibuixos me’ls quedava, i ara en tinc una gran quantitat.
Sempre he dibuixat. A la platja barques...
P. I no has tingut mai por de dibuixar (o d’escriure)?
R. Por? No. Ahir precisament estava marcant uns dibuixos amb tinta xina. Quan faci
una exposició presentaré les carpetes, donaré explicacions, etcètera.
Tinc dibuixos fets amb plumilla i tinta xina directes. Ara és un (dibuixa una ratlla en
l’aire) zas!
Jo he tingut un repte, i és molt llaminer: veure fins on puc arribar.
P. Si haguessis de triar què escolliries: la pintura o l’escriptura?
R. Les dues coses. Però he anat a temporades. Temporades de pintar, temporades
d’escriure... En realitat ho he anat compensant, perquè ja tinc nou o deu llibres i
molts dibuixos i escultures. Ho he anat compaginant. Ara he d’acabar d’escriure i
organitzar tot el que tinc. Perquè tinc moltes coses. Hi ho haig d’organitzar Ho vull
tenir tot molt ben col·locat i preparat per quan em toqui anar-me’n.
P. Quin és el secret d’un bon il·lustrador o d’un bon pintor?
R. Que tingui les eines per fer allò que vol fer. Les eines són els seus coneixements. Si
el cap barrina moltes històries i la teva mà no ho sap fer-ho... és complicat.
També tenir idees, evidentment.
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Entrevista a Dolors Garcia i Cornellà,
escriptora de literatura infantil i juvenil resident a Vilobí d'Onyar.
Autores de l’entrevista: Mònica Batlle Albó i Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 20 de juny de 2016
Lloc de l’entrevista: Santa Coloma de Farners
Minuts transcrits: 73.
P. Quan va començar a escriure i per què?
R. A veure, començar a escriure professionalment ho vaig fer ara fa 30 anys, quan jo en
tenia 29, i ho vaig fer perquè era una cosa que tenia a dins des que era una nena. Jo
era molt petita, 10 anys o així, i ja m'apassionava llegir, era una viciada de la lectura,
a casa meva em deien que jo tenia un vici que era llegir. Em vaig anar fent gran amb
això dins el cap: algun dia hauries d'escriure un llibre. A més a més ja m'agradava
molt escriure, era la típica nena que a la classe sempre tenia la millor nota de
redacció, en qui pensaven quan s'havia d'escriure una carta a algú per demanar el
que fos.
Vaig tenir una professora, jo anava a una escola de monges de Girona, i una monja,
bé, dues però sobretot una em va animar moltíssim, «que escrius molt bé» em deia.
Em vaig acostumar des de molt petita a portar diaris personals i escrivia cada dia, ni
que fos una ratlla, però alguna cosa. També escrivia cartes a les meves amigues i a
l'escola ens proposaven escriure'n en anglès o en francès per a gent d'altres llocs i
m'hi vaig acostumar molt. Sempre escrivia, sempre anava amb un llapis, un paper i
un llibre per llegir. Jo vaig créixer així.
Bé, després em vaig casar i vaig tenir criatures, ho vaig anar aparcant. Però arribat
un dia vaig dir «ara m'hi poso» i vaig començar a escriure una novel·la, fruit de la
meva pràctica professional, ja que sóc psicòloga, i aleshores treballava amb
psicologia i feia psicoteràpies amb adolescents. Hi havia casos molt forts que me'ls
enduia cap a casa i anava rumiant, fins que un dia se'm va ocórrer començar un
relat. El nen, és a dir, el personatge era inventat, però hi feia fluir moltes coses que
jo veia en la meva pràctica de psicòloga i vaig anar fent. Ho vaig ensenyar a una
meva cosina, la Glòria, que és professora de català a l'institut Sobrequés de Girona i
em va dir «Això està molt bé Dolors! Vés fent» i vaig continuar.
El que sap molt poca gent, i ara ho dic aquí, no importa, és que el vaig començar en
castellà aquest relat, perquè jo sabia escriure molt poc en català, ja que jo havia
estudiat sempre en castellà, però havia llegit molt en català. Doncs el vaig començar
a escriure en castellà i la Glòria em va dir «No, no, tu tradueix-lo al català i jo ja te
l'aniré corregint, això ha de sortir en català». Estem parlant de l'any 1985, jo vaig
accedir i a mig llibre vaig canviar de llengua.
El vaig acabar, el vaig presentar al Just Manuel Casero, que és un premi que es dóna
a Girona, aleshores feia nomes uns 4 o 5 anys que es donava, i vaig guanyar. Jo això
no m'ho podia creure i a més a més amb una editorial al darrere que d'aquí a uns
mesos me'l publicaria. El primer concurs al qual em presento i el guanyo, estava que
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no tocava de peus a terra. El van publicar i era com un somni per mi. Jo volia
escriure un llibre, almenys un i l'he escrit.
Així va ser com vaig començar i m'hi vaig trobar tan bé que després vaig continuar
escrivint.
El primer llibre es diu Albert i és l'únic, d'uns 60 que tinc publicats, que no el vaig
escriure pensant en un públic infantil i juvenil. Tot i que el protagonista té 12 anys,
és un cas molt greu d'una esquizofrènia i ell explica en primera persona com veu el
món, jo pensava que era una novel·la per adults. Però el segon ja el vaig pensar per
un públic infantil i el vaig presentar a un premi. No el vaig guanyar aquest, però no
va guanyar ningú i el meu és el que va agradar més al jurat de manera que també
me'l van publicar.
O sigui els dos primers llibres que vaig escriure van sortir tots dos publicats, un amb
premi i l'altre no. Això em va acabar de llançar i no he parat, he anat fent, n'he
presentat a premis, n'he guanyat uns quants, tinc llibres que han anat molt bé,
d'altres que s'han mort molt aviat. Vull dir que depèn una mica de tot, però no m'he
mogut de la literatura infantil i juvenil.
Va començar així. Aquesta és la meva història.
P. Quin és el seu objectiu quan escriu una novel·la?
R. Escriure una novel·la. Jo moltes vegades, quan estic escrivint literatura infantil i
juvenil, vaig molt per les escoles que han llegit llibres meus, vaig a comentar-los
amb els nens i moltes vegades faig visites d'aquestes que m'agraden molt. A
vegades la mestra diu «és que es clar, el teu llibre ens va tan bé per treballar els
valors d'això i allò, està molt bé que pensessis en això quan vas escriure el llibre» i
jo li dic «no, no, jo quan escric un llibre penso en una història que vull explicar. Jo
vull explicar una historia que comenci, que passin coses i que acabi. Després tots els
valors i les coses que puguin haver-hi ho veu el lector, però jo no em poso davant
d'una novel·la dient ara escriure una novel·la que vagi de l'amistat, jo potser penso
ara escriure una novel·la en que dos nois són molt amics i els passen diferents coses
però no vull escriure una novel·la sobre l'amistat»
El meu principal motiu per escriure una novel·la és escriure una història, amb uns
personatges, un escenari, un paisatge, uns fets i prou. És veritat també que sóc molt
conscient que escric per a infants i per a joves, i que de totes aquestes segones
lectures se n'extreuen moltes coses, però jo el que vull es escriure una història.
P. D'on treu vostè la inspiració?
R. La inspiració es pot treure de tot arreu. Jo, als nens més petits, quan vaig a alguna
escola i em pregunten això els hi ho explico d'una manera molt gràfica, els hi dic
«mireu, és com si cada dia quan m'aixeco al matí, al moment de posar el peu a terra
se'm despleguessin unes antenes al cap invisibles i vaig tot el dia amb aquestes
antenes posades. Després vaig captant coses, una notícia que veig al diari, alguna
cosa que em passa, una cosa que algú m'explica que li ha passat o en un moment
donat, sense saber perquè, et ve al cap una cosa»
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A mi em vénen sobretot al cap frases, i a partir d'una frase jo escric llibres. Per
exemple, un dia anava amb cotxe i per la ràdio parlaven unes persones de no
recordo ben bé què i algú va pronunciar una frase que deia «que se'n vagin els
estranys». No sé en quin context parlaven, si de política, si de pesca, no ho sé. A mi
em va encantar la frase i quan vaig poder, vaig parar, me la vaig apuntar a la meva
llibreta, ja que sempre vaig amb una llibreta on hi apunto aquestes coses perquè
sinó s'obliden, i vaig apuntar la frase al costat de mil més. I llavors un dia vaig
pensar «ara ve una època d'escriure un llibre, a veure quines són les frases o les
idees més potents, a veure si n'hi ha alguna que sobresurt» i llavors vaig veure «que
se'n vagin els estranys» i vaig començar a pensar de què pot anar una història que
es digui així.
Jo funciono molt així, agafo frases que m'encanten i llavors penso què hi puc posar
aquí dins i intento que el títol del llibre sigui aquest, perquè és el motor que m'ha
fet escriure el llibre.
Però la inspiració ve de qualsevol lloc, d'una foto, un llibre, de mil coses, vull dir, tot
el dia vaig amb aquesta història de les antenes que a vegades és pesat i to,t perquè
ho veig tot amb el filtre d'un possible conte, d'una possible història. Puc estar
davant un semàfor esperant que es posi verd, a l'altre costat hi ha una senyora amb
un gos i penso «si el gos se li escapa potser passa un camió i l'atropella i tu què
faràs, aniràs primer cap a la senyora que li agafarà un atac o pel gos, trucaràs un
veterinari, passarà algú per aquí i t'ajudarà», és a dir, tot d'un moment m'agafa un
aire de novel·la, a vegades és pesat i tot.
Quan menys t'ho esperes surt aquella frase o la idea. Tinc un llibre que es titula La
boira més blanca. Un dia anava amb cotxe per una carretera d'Osona que no
coneixia i hi havia molta boira, allà sempre n'hi ha, anava de camí a una escola, i
aquella carretera no l'havia feta mai i de cop i volta veig que la carretera baixa molt
i em va venir al cap una idea absurda total que és que aquesta boira pesa tant que
està enfonsant la carretera cap al centre de la terra, una idea totalment de criatura,
però és el que em va passar pel cap. La idea d'una boira molt pesada que enfonsa
coses se'm va posar al cap, ho vaig apuntar i al cap d'uns mesos vaig escriure una
història molt bonica de ciència ficció que es diu La boira més blanca i és la història
d'un arxipèlag d'illes en un moment històric incert, però que cada illa té com un
volcà petitó que deixa anar el fum que pesa i enfonsa les illes cap al centre del mar i
com que són illes habitades, quan una illa ja està a punt d'enfonsar-se del tot, els
habitants han de córrer cap a una altra i així anar fent, i entre mig una història de
màgia i altres. I tot va venir d'un dia conduint enmig de la boira.
És així com em venen les idees. Tinc llibretes i llibretes plenes de títols, d'idees que
mai de la vida acabaran sent res, però jo les agafo perquè és inspiració pura, ja
veurem després què en fem.
P. I d'aquesta manera tampoc es pot bloquejar perquè sempre té alguna idea, no?
R. Sí, i també he notat que si no m'ho apunto això es perd, és a dir, jo sóc molt
conscient que algun dia he tingut una idea bestial, que no me l'he apuntada, i se
n'ha anat i ja no sé quina idea era. Sé que en aquell moment vaig tenir una gran
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idea però pel que sigui no me la vaig apuntar i l'he perdut. La qüestió és apuntar-ho,
si no porto la llibreta ho apunto a un tovalló, a un mocador, allà on sigui. Si és una
idea bona mai penso que al vespre quan sigui a casa ja me'n recordaré, perquè
potser al cap d'unes hores se m'oblida.
A vegades també faig fotos, quan és possible, perquè moltes idees no poden ser
fotografiades. Per exemple, recordo molt un dia que vaig anar a l'escola de Tossa,
vaig arribar aviat i m'estava esperant per allà a que fossin les nou del matí i allà al
costat de l'escola pública de Tossa hi havia una casa abandonada, però de pel·lícula,
una casa gran amb un jardí de males herbes, vidres trencats, xemeneia torta, una
casa de fantasmes, i la vaig fotografiar. Encara no l'he fet servir però la tinc
guardada per si algun dia he d'escriure un llibre on hi hagi de descriure una casa de
fantasmes. Si puc fotografiar alguna cosa que sé que algun dia em servirà, ho faig, i
si no, m'apunto les idees i vaig fent arxiu.
P. Un bon mètode.
R. Sí, a mi em va molt bé. Altres, per exemple, en Josep Maria Fonalleras, un escriptor
de Girona, s'inspira molt en fotos, més que en coses que li passen. Mira moltes
fotos, dels diaris és el primer que mira, a vegades una expressió d'una persona a
una foto, fotos antigues, fotos d'ara, postals, ell s'inspira molt en coses gràfiques.
Jo potser amb coses més vivencials, coses que he vist o que em passen. Cadascú té
el seu món.
P. Com crea els personatges per fer que siguin reals?
R. Els personatges normalment me'ls invento, el nom i la manera de ser, i sí que els
adapto al que vull que facin al llibre. Si vull un personatge protagonista que vull que
sigui un noi covard, introvertit o amargat, ho he de seguir així.
No tinc gaire problema al dibuixar psicològicament els meus personatges, suposo
que és per tota l'experiència en psicologia que tinc. Això també ho explico sempre
quan vaig a alguna escola, sobretot a gent de secundària, els hi dic «tu i jo podem
anar un dia a prendre un cafè i explicar-nos les nostres coses i podem estar una
hora xerrant i quan ens acomiadem, jo de tu recordaré molt més si et cargolaves els
cabells, si resseguies amb el dit les gotes d'aigua de l'ampolla o del got, si movies el
peu, si et mossegaves les ungles, que no pas de quin color duies la samarreta o les
arracades o les ulleres o fins i tot de quin color tenies els cabells». Jo sóc un
desastre amb observacions més físiques, en canvi, psicològiques m'és més senzill.
A l'hora de descriure els personatges també tinc molt clar des del principi com seran
però físicament sóc un desastre. Ara ja fa temps que m'he acostumat a, quan
necessito personatges físics per als meus llibres, vaig a Internet i busco imatges,
fotografies de persones que s'adaptin al que jo vull, si ha de sortir un senyor gran,
busco senyors grans i si ha de ser un noi jove, busco nois joves. Llavors el que
m'agrada l'imprimeixo, el retallo i el clavo a un suro que tinc i a sobre li poso el nom
que tindrà al llibre.
M'he trobat en algun llibre que un personatge al primer capítol era alt, prim, i
moreno, i cap a la meitat del llibre era ros, baix, gras; o sigui, físicament no els
retenia, igual que a la vida real. Ara mateix pensava «quina cara fan aquelles dues
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noies?», perquè sóc molt poc observadora, en canvi, psicològicament me'l dibuixo i
l'invento jo mateixa.
Tinc una anècdota molt divertida sobre això que faig ara de buscar a Internet. Un
dia un dels meus fills va entrar al meu estudi, jo estava escrivint un llibre que es
titula Diumenge al mati al peu del salze que hi surten onze nois i noies i em costava
molt retenir-los tots, de manera que vaig decidir fer això de buscar per Internet i els
vaig penjar allà. Entra el meu fill, l'Aleix, que té 30 anys, i mira el suro i diu «mare,
què hi fa en Justin Bieber aquí penjat?» Jo en Justin Bieber no el conec quasi de res,
no sé quina música fa ni res, però vaig veure per Internet un noi molt mono i vaig
pensar que podria ser en Pol o en Biel, un dels meus, i el vaig imprimir, retallar i el
vaig plantar allà sense saber que era en Justin Bieber. Però això va molt bé, i abans,
quan no ho feia així, el que pensava era «aquest personatge serà el fill de la meva
amiga Montse, en Jaume», i ell no ho sap que m'ha fet de model, «l'Ana Maria serà
la Montse», abans ho feia així, però ara amb l'Internet ho faig així i els clavo allà.
P. Quant tarda en escriure una novel·la?
R. Depèn de si és un conte per nens que ha de tenir 40 pàgines o si és una novel·la ja
per joves que ja serien 150 pàgines. Però el mètode sempre és el mateix, intento
escriure molt ràpid, perquè entre altres coses tinc por de perdre el fil i m'agrada
molt entrar dintre la novel·la quan l'escric. Quan escric un llibre busco vacances o
bé demano a la feina mesos de llicència sense sou, per dedicar-me al llibre.
Aleshores escric entre 10, 12 o 15 hores al dia. Amb aquest ritme he arribat a
escriure llibres per nens en dos dies, escrivint 10 hores cada dia, i si ja tens la idea
més o menys decidida ja surt.
Però novel·les ja una mica més llargues, jo recordo un pont del Pilar de l'octubre,
que devia ser de dijous a dilluns, que vaig demanar festa, i en aquests cinc dies vaig
escriure una novel·la juvenil, que la tenia tota pensada, no és molt llarga, té capítols
curts, tampoc vaig escriure un Harry Potter, però la volia acabar per presentar-la a
un premi i només em quedava aquell pont, de manera que ho havia de fer. Vaig fer
fora tothom de casa, perquè si hi ha algú a casa no sé escriure, encara que em
tanqui al meu estudi, si sé que remenen no puc, i dic «va, aneu de passeig,
d'excursió o de vacances» així que em vaig quedar sola a casa i la vaig escriure. Ho
vaig poder fer i a més a més va ser premi.
Això és ben bé en casos extrems, normalment si puc escriure un llibre en 1 mes no
esperaré a 2, sóc molt ràpida escrivint perquè, com ja he dit, dedico moltes hores a
escriure. No m'agrada tenir un llibre entre mans durant un any perquè perdo
interès, perdo el fil.
P. Li ha passat mai el fet de començar a escriure una novel·la o una història i per
qualsevol cosa ho ha de deixar i l'endemà ho torna a intentar i no sap continuar?
R. Si és l'endemà encara agafo el fil, i podria ser que sí, però si l'he de deixar fins al cap
de quinze dies o un mes, llavors ja ha perdut aquella màgia. Després començo una
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altra cosa, normalment tinc varies coses començades i la que agafa més força és la
que agafo ja fins el final.
Ara mateix tinc tres coses començades: un infantil, un d'adults i un de juvenil. Ara
estic esperant a quan m'hi torni a posar, ara que ve l'estiu, que a l'estiu escric
bastant.
P. Com tria el títol?
R. Moltes vegades és una frase. A mi m'agrada molt escriure i ja tenir el títol, perquè
és com si me'l posés al fons d'un camí i mentre vaig escrivint sé que no me n'he
d'anar, o sigui, hi ha molta gent que espera a posar el títol al final de la novel·la,
però a mi em va millor saber-lo des del principi. Per exemple, tinc una novel·la que
es diu Suc de Nabius, va sorgir un dia que buscava receptes per casa perquè
m'encanta cuinar i vaig veure una recepta de suc de nabius. Allò que li vas donant
voltes i penses «ostres, que maco», m'ho vaig apuntar i després vaig començar a
pensar una novel·la que anés sobre això. I el suc de nabius va sortint una mica al
llarg del llibre però acaba sortint molt al final de la novel·la, que té molt de sentit, és
un record que lliga el protagonista amb la seva àvia. Bé, vaig trobar una editorial
que me'l volia publicar però li volien canviar el títol i em vaig negar. A més a més,
això ja era fa uns 10 anys, si hagués estat al principi segurament hauria deixat que el
canviessin, però ara ja no, perquè vaig escriure el llibre pensant en el títol. Em diuen
«li posarem Enderrocs», perquè és una civilització que cau, però em vaig negar, ja
que a més a més és una paraula que em sembla que no surt en tot el llibre. I al final
ha sortit com a Suc de Nabius.
Fa també tres o quatre anys vaig guanyar el premi Ramon Muntaner de literatura
juvenil amb un llibre que té un títol llarguíssim, es diu S'acosta un front fred que
deixarà neu a cotes baixes i és amb la nevada del 2010 que va nevar tant que ens
vam quedar sense llum. Hi surt l'INS Santa Coloma de Farners perquè els
protagonistes són cinc nois i noies que es queden atrapats al bus escolar que els
porta cap a casa i, abans que el conductor els pugui deixar a casa seva, es queden
clavats a la carretera i llavors van a mirar on poden passar la nit. Aquesta frase del
títol era un frase que ens l'estaven repetint els homes del temps ja feia dies i ningú
se'ls va creure perquè era el 8 de març, però a mi aquesta frase se'm va anar posant
al cap i quan va nevar d'aquella manera i vam veure que era veritat vaig pensar en
fer una novel·la amb aquest nom. Quan vaig guanyar el premi, l'editorial em va dir
que hauríem de retallar el títol perquè jo també tinc un nom llarg i la portada serien
només lletres, però al final ho vaig aconseguir i no van retallar res, ni el títol ni el
meu nom.
M'agrada molt tenir el títol al principi, és que a vegades si no el tinc pateixo i tinc el
neguit de no saber com es dirà el llibre.
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P. On escriu?
R. Sempre a casa meva.
Conec un autor, en Jordi Serra i Fabra, que sempre escriu a dalt dels avions, és un
escriptor que viatja molt, i a vegades ens hem trobat i hem parlat i em diu que
escriu als avions, quan va d'un lloc a l'altre escriu.
Jo escric al meu estudi, una habitació de casa amb finestres que dóna al jardí, tinc la
taula, l'ordinador, no és pas molt gran, però és molt meu, hi ha una llar de foc, hi ha
llibres, objectes molt meus, fotos. Jo he agafat idees a molts llocs, recordo una
època que vaig haver d'anar a esperar una persona moltes vegades a l'aeroport del
Prat i jo hi anava amb temps i em posava a escriure, però no un capítol del llibre,
escrivia idees.
Els meus pares havien tingut durant molts anys una casa a l'Empordà, una terra
d'inspiració, i jo hi havia anat moltes vegades carregada amb el portàtil, el
diccionari, les meves coses, però jo he d'escriure a casa meva, aquí a Vilobí d'Onyar.
Escric amb l'ordinador, però faig servir molt de paper també a vegades. Si estic
escrivint amb ordinador però se'm acut una cosa per més endavant, ho apunto a un
paper. O per exemple, si és una novel·la que dóna moltes voltes als espais, m'ho
dibuixo, o sigui, sóc una patata dibuixant però em faig un esquema, és a dir, si és
una novel·la que passa a una casa de colònies, doncs dic «aquí està la casa, després
es perden a una cova, la cova estarà aquí a dalt de la muntanya», em dibuixo tot
l'escenari i d'aquesta manera després ho vaig seguint.
P. Què ha de tenir un escriptor per a ser escriptor?
R. Molt de temps, jo a vegades no sé d'on el trec però l'has de buscar.
A casa és molt divertit perquè tothom em diu que ningú mai m'ha vist escriure, i
mira que tinc més de 60 llibres publicats i porto 30 anys escrivint, però escric sola a
casa i si hi ha algú no puc escriure.
Es necessita temps, moltes ganes, esforç, t'ha d'agradar molt escriure i fer-te feliç.
Un autor dels clàssics deia que per escriure bé s'ha d'estar molt destrossat, però jo
com més bé estic és com més bé escric. Has d'estar tranquil, en el meu cas, jo sóc
bastant desordenada però en canvi, quan em poso a escriure un llibre, ho tinc tot
molt ben posat, perquè el caos exterior em porta un caos mental que fa que no
surti res de bo. Després quan vaig escrivint el llibre no vegis com es va posant la
taula, perquè faig servir molts papers, després es va embrutint, però almenys en el
moment de començar, que estigui tot al seu lloc.
P. Què diferencia un bon llibre d’un mal llibre, segons vostè?
R. Bàsicament dues coses: un bon llibre està ben escrit i és d’una persona imaginativa i
un mal llibre t’avorreix i a més a més està mal escrit. Jo, per això sempre dic que un
autor que a mi m’agrada molt és Tolkien, l’autor d’El senyor dels anells, perquè hi
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conflueixen les dues coses de meravella. O sigui, ell sabia escriure molt bé, molt
correctament i d’una manera que s’entenia, i per altra banda tenia una imaginació
desbordant, perquè per inventar-se tots aquests mons i tot el que es va arribar a
inventar... En canvi, hi ha gent amb molta imaginació i que escriu fatal!, i dius «bé
això no s’aguanta per enlloc». I gent que escriu molt bé, que ho trobaràs perfecte –
que no hi ha cap falta, estructures gramaticals perfectes...- però el que t’explica és
un avorriment. Jo diferencio molt això: si es nota la imaginació de l’autor, etc.
Després això farà que un llibre t’enganxi o no t’enganxi.
També pot ser que un llibre molt bo –i que enganxi a moltes persones- a tu no
t’enganxi, pel que sigui –perquè el tema no t’agrada, perquè no estàs en el millor
moment personal per admetre aquella història, i per pair-la...
Un bon llibre jo crec que ha d’estar ben escrit i ha de tenir creativitat, imaginació...
Ha de ser original pel que sigui: per l’argument, per l’estructura, pel que sigui. Però
sobretot ben escrit i imaginatiu, penso jo.
P. Es pot aprendre a ser escriptor o s’ha de portar a dins?
R. Jo crec que se n’aprèn escrivint, també. Quan comences a escriure, evidentment,
no en saps tant com en sabràs al cap de vint anys, però si t’agrada i ho vas provant
notes que millores. Vull dir... Jo ara em posaré vermella, eh! (somriu) Però jo ho
noto, noto que els meus llibres els últims anys són millors que els dels primers, com
tot. Quan vas aprenent una cosa cada vegada la fas millor. Però sí que moltes
vegades m’ho he preguntat si es porta a dins. Per exemple, a casa meva som quatre
germanes que ens portem molt poquet, i totes quatre vam créixer en una casa amb
molts llibres (destaca el “molts”), perquè el meu pare –que es va morir fa dos anysdes de ben petit petit va comprar llibres. Li encantaven els llibres. Hi ha deixat una
biblioteca de no sé pas quants milers de llibres.
Jo sempre dic que vaig créixer en una casa plena de llibres i que això em va fer
aficionar als llibres. Però les meves germanes no són escriptores i els llibres... bé,
d’aquella manera. Per tant, què passa aquí? Que jo ja tenia alguna predisposició a
dins? Potser sí. Perquè és clar, les meves germanes han crescut a la mateixa casa
amb el mateix pare i la mateixa mare, i a elles sí que els agrada llegir, els agrada
escriure, però res d’altre món. I en canvi jo, això d’escriure és una passió i la lectura
un vici.
No ho sé. Potser també el caràcter de la persona. Jo, quan era petita, era una nena
que em refugiava molt en la lectura perquè no tenia gaires amics i amigues, era una
nena bastant callada, bastant introvertida... Però en canvi trobes escriptors que són
al revés: molt sociables, molt oberts... És molt difícil de dir, això. Molt difícil. Que hi
ha alguna cosa a dins, potser sí; de la mateixa manera que un que sap dibuixar
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sembla que ha nascut sabent dibuixar, doncs potser un que sap escriure també ha
nascut amb alguna cosa, no? No ho sé. Costa molt de dir.
P. Quin consell donaria a un escriptor novell?
R. Jo sempre dic el mateix, i també és molt bàsic; sobretot n’hi ha dos: que llegeixi
molt i que escrigui molt.
P. Sí, llegir és la base.
R. Sí, llegir! Llegir és la base, jo crec que sí. Anar llegint, llegint. I llegint aprens
moltíssim. Hi ha vegades que nens més petits em diuen: «ah! És clar! Perquè si
llegeixes molt així pots copiar, després» (riu). I jo dic: «no es tracta de copiar, es
tracta d’aprendre com s’estructura un llibre». Vull dir, home, mira una mica també
què llegeixes, no agafis el primer que et vingui a les mans. Però si llegeixes llibres
que estan bé aprens moltes coses (remarca “moltes”). Perquè a mi no me n’ha
ensenyat ningú, d’escriure. No he anat mai en un curs d’escriure, mai de la vida, i en
canvi et surt de dins dir: «Ui! Aquest capítol l’he de deixar aquí per deixar el lector
amb ganes de continuar llegint». I això ha sortir de mi, no m’ho ha dit ningú. Però jo
he llegit molt, i he vist que els autors ho fan així. I tu dius, «va vinga! Un capítol
més». Doncs és llegint que se n’aprèn, i després escrivint. Encara que sigui en un
diari personal, coses que et passen pel cap... Però agafar el ritme d’escriure, l’hàbit
d’escriure les coses. En lloc de fotografiar-les o explicar-les escriure-les. I quan ets
adolescent, escriure el que et passa pel cap t’ajuda també a situar-te una mica en el
món, ni que sigui una frase abans d’anar a dormir: «Avui m’he enfadat amb la meva
germana. És una estúpida». Molt bé, doncs ja està. Has descrit una cosa que t’ha
passat a tu, d’acord? És una estúpida. Un altre dia: Avui ha fet tant de vent que no
sé què. És qüestió d’escriure el que sigui: descriure el paisatge, el temps que fa, amb
qui t’has enfadat... el que sigui: «Avui no tinc ganes d’escriure res». Molt bé, però ja
ho has escrit, saps?
Això ajuda moltíssim, els diaris personals. Molt. Molt, molt, molt, molt. Anar
escrivint. Que t’ho llegeix algú o no t’ho llegeix ningú? Bé, és igual. Ha de ser una
cosa teva. I després també, quan ja et sents una mica amb més ganes i una mica
més segura del que escrius provar de fer un relat, o un relat petit. No tenir por
d’inventar-se coses, perquè una cosa que falla molt a la gent jova, o a la gent
novella, és que tenen molta tendència a escriure coses molt personals: la vida
pròpia. Allà on vaig néixer, a quina escola anava, coses que em van passar a mi... i jo
penso que fas un pas molt gran quan deixes enrere tot allò teu i decideixes que
t’inventaràs una història amb uns personatges, amb un lloc inventat, o amb un lloc
que no sigui inventat... Per exemple: «faré que aquesta història passi a Viena. Hi has
estat mai ha Viena? No. Val, molt bé, però busca per Internet, o allà on sigui, com és
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Viena». És a dir, sortir de tu mateix, una mica, i atrevir-te a fer una cosa més fora de
tu. Jo això també crec que ajuda molt.
P. Si hagués de convertir-se en un dels seus personatges, quin seria?
R. Ostres. (pensa) Home, n’hi ha uns quants, eh! (pensa) Però a mi per exemple
m’agrada molt la Serena. La Serena és l’heroïna, la protagonista, d’un meu llibre
que es diu Serena, que passa a Barcelona al segle XV, a l’any 1428. És una noia molt
i molt decidida, se li acaba de morir la mare, són set germanes, ella és la segona, té
uns quinze anys, el pare és presoner dels pirates, té una germaneta acabada de
néixer, una altra que té dos anyets i ella, amb quinze anys, ha de tirar endavant la
família, i bé, amb l’ajuda d’algú altre però a poc a poc se’n va sortint... És una noia
que també té moments (dubta) de baixon, però és molt constant, és molt
esforçada, molt responsable... També és molt alegra, s’enamora... Bé, a mi Serena
m’agrada molt. Encara que tingui quinze anys, jo a vegades ho dic, que quan sigui
gran vull ser com la Serena perquè m’agrada. M’agrada molt.
P. S’ha autopublicat mai un llibre?
R. No.
P. Sempre ha sigut a través de premis o...
R. De premis o d’editorials. Sí.
P. I quin procés... És a dir, vostè ha hagut de participar en el procés o l’editorial se
n’encarrega?
R. Sí, tot, tot.
P. Se n’encarrega, l’editorial?
R. L’editorial se n’encarrega. Sé que hi ha moltes altres maneres de publicar, eh! T’ho
pots publicar tu.
P. Autopublicació.
R. Sí, fer-ne pocs exemplars i... bé, et surt més o menys a compte.
També sé que hi ha –però amb això aneu molt alerta, perquè no ho veig gaire clareditorials molt conegudes que et diuen: «Sí, sí, et publiquem el llibre amb el nostre
segell, però tu t’has de pagar la primera edició, i estem parlant de sis o set mil
euros. Si després aquest llibre funciona, ja et pagarem drets d’autor, però els drets
d’autor de la primera edició van a compte teu». Tu et pagues la primera edició i
l’editorial s’assegura que aquest llibre anirà o no anirà bé. Te’l publiquen, eh, en
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una editorial. I dius: «he publicat aquest llibre amb l’editorial tal». Sí, però te l’has
hagut de pagar.
És clar, això trenta anys enrere, i vint i deu, això no es feia. És d’uns deu anys cap
aquí, aproximadament, sobretot amb gent jove que comença, i que d’alguna
manera té aquests sis o set mil euros.
Però jo no. Jo o bé sempre he anat a premis –quan guanyes un premi i un dels
patrocinadors d’aquell premi és una editorial, ja comporta la publicació en aquella
editorial- però sinó... per exemple, he escrit un llibre i no hi ha cap premi amb la
convocatòria oberta que m’agradi, doncs vaig en una editorial que ja em coneixen i
ja... Clar, és que jo, al fer tant de temps que hi sóc, és el revés. Jo tinc editorials que
fa temps i temps que m’estan esperant originals, però el que passa és que no tinc
temps d’escriure’ls, perquè també treballo, i així. Però jo no tinc cap problema per
publicar, no n’he tingut mai. Això em fa cosa dir-ho, però és que és així. No n’he
tingut mai. O directament he... o al revés! Per exemple, hi ha l’editorial de l’Abadia
de Montserrat, on no hi havia publicat mai, jo, i van ser ells que em van enviar un
correu, un dia a casa, dient que encetaven una col·lecció per a nens molt petitets
explicant coses històriques i em van proposar un tema, a veure si a mi m’agradaria, i
jo els vaig dir que sí. I ara ja me n’han encarregat un altre, vull dir que... Clar! Em
venen els encàrrecs des de les editorials, i què es fa aquí? Doncs normalment et
paguen un avançament dels drets d’autor. Amb autors novells a vegades no ho fan,
però jo ho exigeixo sempre, que solen ser entre sis-cents i mil euros, més o menys.
Tu, quan els hi entregues un llibre per publicar –que ja n’heu parlat i sí-, es fa el
contracte i allà s’estipulen moltes coses, entre elles l’avançament que et fan, i és
això: entre sis-cents i mil euros. Perquè després cada any et diuen quants se n’han
venut, et passen un informe, i et diuen mira, se n’han venut tants i a tu et correspon
tant, perquè el teu contracte diu que et correspon el 8% o el 10% del preu de venda
al públic. Doncs fins que no arribes a allò que t’han avançat no cobres res, i si t’han
avançat mil euros, a vegades estàs dos o tres anys per arribar a aquests mil euros. Et
van enviant les liquidacions, però no cobres res perquè ja t’ho han avançat.
Jo sempre vaig així, o bé per premis on hi ha una editorial al darrer que publiqui el
llibre guanyador, o bé amb editorials però amb contracte i que paguin ells, i no jo!
Que dius: «si home, jo mai ho he fet!».
Més o menys és això. Ara, s’han de vendre molt llibres per poder fer diners, això és
veritat. Hi va haver una època molt dolça, molt bona molt bona, que se’n venien
molts, de llibres. Jo tinc molts llibres que han arribat a 80.000 exemplars i està molt
bé, però això ara ja no passa, perquè se socialitzen tots els llibres i a les escoles un
mateix llibre que els hi funciona el poden tenir deu anys, allà, però el van passant
d’una classe a l’altra, vull dir que tampoc en compren de nous, saps? I això ha baixat
moltíssim moltíssim. Ha baixat molt (recalca el “molt”) la venda de llibres. Però bé,
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els que ens dediquem a la literatura infantil i juvenil, encara a les escoles anem
aguantant una mica, perquè jo sempre ho dic: «un llibre per a adults es ven d’un en
un; un llibre a les escoles es ven de cinquanta en cinquanta ». Es venia de cinquanta
a cinquanta, ara costa una mica més.
P. Avui en dia...
R. Sí. No t’hi fas molt i molt ric, escrivint. Econòmicament parlant. Jo no em puc
queixar, perquè m’ha anat bastant bé –estalvis res, zero-, però sí que m’ha anat bé
per.. bé, per anar tirant. I entre els premis i tot plegat, doncs, bé... Però també... És
clar, ara porto trenta anys i és un moment difícil. Sobretot per gent que comença.
(ens mira i somriu, amb la intenció de donar-nos ànims) Però bé, s’ha de provar!
S’ha de provar!
P. Davant la crisi de lectors actual, creu que els llibres desapareixeran algun dia?
R. No, jo crec que no. No, mai. Mai desapareixeran. No. Mentre hi hagi un sol lector al
món, no desapareixeran els llibres. No.
A primària, jo diria que els nens Déu ni do el que llegeixen; després hi hauria un...
un bache –que diríem en castellà- i allà no llegeix ni Déu. Vull dir, perquè se’ls hi
obren tantes portes de cop i volta –la gent quan arriba a l’institut s’oblida de tot i
tal-, i després, la gent que ha tingut un bon coixí a primària s’hi torna a enganxar als
quinze setze o disset anys, quan ja vas cap a batxillerat o cicles formatius, o et poses
a treballar o així, i hi ha gent –no tothom, evidentment, però la gent que ha tingut
un bon coixí, però després ho ha deixat perquè estem en aquesta època tonta- que
després s’hi torna a enganxar. Jo crec que n’hi ha bastants, també. I jo, ara per ara,
no ho veig desaparèixer. Què va, què va! Ni pels lectors ni pels escriptors. Perquè
d’escriptors n’hi ha un fotimer. Hi ha molta gent que escriu (recalca el “molta”). Vull
dir, quan era petita tenia moltes ganes de conèixer un autor, però era impossible
perquè els que jo llegia o bé eren morts, perquè és clar, jo llegia Dickens, Jules
Verne... i eren morts feia segles, alguns. O bé, perquè eren estrangers. També llegia
molt l’Enid Blyton i a gent estrangera, quan jo tenia dotze anys, i mai cap autor va
venir a l’escola. I ara, ens hem d’apartar quan anem en una escola perquè en surt
un altre! Vull dir, és un continu d’autors, perquè n’hi ha molts i molts. Que ja està
bé, perquè jo crec que això acosta la lectura als nens i nenes. I crec que n’hi ha
moltíssims, moltíssims d’autors. S’hauria de fer una tria i que les editorials no
publiquessin tant, perquè jo crec que hi ha moltes editorials que publiquen sense
saber a veure ben bé què publiquen, editorials que no t’acompanyen gens
després... Hi ha editorials a qui els interessa publicar per poder dir: «la nostra
editorial ha publicat tants llibres», però després no fan cap mena de seguiment
d’aquells llibres. Jo he treballat –i estic treballant actualment-, tinc publicats llibres
amb una dotzena d’editorials, i no tenen res a veure l’una amb l’altra. Hi ha
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editorials que et porten així, que t’ho diuen tot: «mira en aquella escola això,
allò...», que quan fan una reedició del llibre et diuen: «vols canviar alguna cosa?
Perquè nosaltres hem notat que potser el final d’aquest capítol...» o sigui, que hi
estan a sobre. En canvi, hi ha altres editorials que et publiquen el llibre, fan
l’avançament de l’autor –això sí- i el distribueixen, però mai més et diuen res
d’aquell llibre, i ho notes, perquè al cap de dos o tres anys aquell llibre és
completament mort. I, en fi... És que en fan massa! En fan molts i no poden fer el
seguiment de tots.
P. I què creu que ho fa que n’hi hagi que acompanyin més l’escriptor i d’altres que
siguin més comercials?
R. Potser la filosofia de l’editorial. Potser hi ha editorials més mercantilistes i editorials
que creuen més en la lectura. Potser unes ho tenen més com un negoci i d’altres ho
tenen més perquè hi creuen... Depèn. Hi ha editorials més grans i d’altres de més
petites. Normalment les més petitones són les que se’ls estimen més, els llibres.
Això també és veritat. Però hi ha alguna excepció; hi ha alguna editorial gran que
també en fa un bon seguiment.
Jo no hi entenc gaire en el món de les editorials. Només fins al moment en què
entrego el llibre i després ells ja s’ocupen de tot i... Sí que he hagut, a vegades, de
reclamar el que em toca perquè es despisten, has d’estar una mica a sobre amb
alguna amb l’excusa de: «ah! És que vas canviar d’adreça electrònica, i és clar, no
podíem fer-te saber les liquidacions de drets d’autor». Hi ha portat tres o quatre
anys sense enviar-me res! Home, avui dia és molt fàcil contactar amb una persona.
Hi ha de tot.
P. Quina és la seva paraula preferida?
R. Per posar-la en un llibre o en general?
P. En general.
R. A mi m’agrada molt tendresa.
P. Tendresa.
R. Sí, és una paraula que m’encanta. Vull dir, i tot el que comporta, eh! Una persona
tendra, un noi tendre, una noia tendra, un nen, un animal, una situació... La paraula
tendresa m’agrada molt, i fonèticament també trobo que sona bé.
P. Sí.
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R. Tendresa. M’agrada. Sí. És una paraula que m’agrada, m’agrada molt. Suposo que
amb una mica de tendresa les relacions són més fàcils, no? No ho sé. És una paraula
que m’agrada.
P. Explica que se centra principalment en literatura per a nens i joves perquè són
lectors amb qui es troba més a gust. Per què?
R. Perquè a la meva vida, tan professional com personal, he estat molt més en
contacte amb gent jove que amb gent gran. I jo, ja quan feia de psicòloga –ara sóc
psicòloga però no en faig-, em vaig especialitzar en psicologia infantil i adolescència,
i sobretot tractava gent molt jove. He fet de monitora molts anys. En una primera
etapa quan en tenia vint, en una parròquia allà a Girona, feia de monitora de nens i
nenes: anàvem de colònies, i coses així. Però després, de més gran, quan vaig anar a
viure a Vilobí, també em vaig enganxar –entre els trenta i els quaranta anys llargsen un casal infantil que hi havia al meu poble, vaig fer un curs de monitors, després
vaig fer un curs de directors, després vaig ser formadora del curs de directors... Vull
dir, és un món que sempre m’ha agradat molt, el món de l’esplai i del lleure, i tot
això. Jo he fet, anys i anys i anys de colònies de quinze dies seguits, vint-i-quatre
hores al dia, amb nens i nenes d’entre set i dotze anys, vull dir que m’he endut nens
i nenes de colònies, a pujar muntanyes, a dormir en refugis... hi he estat molt en
contacte. I entre la pràctica de la psicologia i estar molt en contacte amb nens... Jo
no sóc mestra, per tant no estat fent de mestra dins l’aula, però sí que els he
conegut en un mitjà molt especial com són les colònies, per exemple. Que estan
allà, a les teves mans, durant vint-i-quatre hores seguides durant quinze dies. Allà
fas de tot: fas de mare, fas de pare, fas de mestra, fas de metge, fas de psicòleg, fas
de cuiner, fas de... de tot, de tot! I allà em vaig acostumar molt a explicar contes
abans d’anar a dormir –tenia una habitació amb vint-i-quatre nens i nenes posats en
lliteres, i ni un volia dormir fins que la Dolors no passés per allà a explicar un conte.
No ho sé, he tingut sempre molt més feeling, amb gent jove que no pas amb gent
gran. La gent gran em posa una mica nerviosa, a vegades. Vaig ser directora d’un
centre cívic a Girona i amb el col·lectiu que menys, menys feeling hi havia era la
gent gran. Amb la gent gran arribava un moment que jo deia: «és que aquesta gent
es pensa que només té drets, i que no té deures». Hi havia avis que em feien posar
molt nerviosa: «és que nosaltres paguem, i venim aquí a... Sí, però és que vostè ha
de saber que no pot tirar papers a terra o que no pot venir a les vuit del matí
perquè encara està tancat...» o sigui: només drets, drets. I els seus deures què? Jo hi
tenia una lluita, amb la gent gran, i ara mira: ja sóc gran (somriu). Però sempre m’ha
costat molt més, molt més. I a l’hora d’escriure... és que un argument per un nen o
per un jove em ve de seguida al cap, i per adults... ara en tinc una, de novel·la per
adults començada, però no sé com acabarà. Està començada, però em costa més,
em costa més, perquè penso: «això no els hi agradarà, això m’ho tiraran pel cap,
etc.» En canvi, per nens... No ho sé.
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P. I és més senzill expressar-se, si va dirigit a...
R. No ho sé, però jo hi tinc més comunicació i... No ho sé. Jo estic més bé amb gent
més jove que amb gent més gran.
P. En tothom és diferent, això.
R. Sí.
P. Podria esmentar un autor i obra que consideri significatius?
R. N’hi ha molts, però per exemple El hobbit, d’en Tolkien per mi va ser... Quan vaig
acabar el llibre... Estem parlant, potser, de vint-i-cinc anys, o trenta, que jo vaig
llegir-lo. El senyor dels anells em va costar una mica més perquè és més dens. Quan
el vaig acabar vaig pensar: «ostres! I ara què llegiré? M’ha agradat tant aquest llibre,
que ara, qualsevol altre que agafi... és que no m’agradarà!». Recordo que aquest
vaig tenir molt aquesta sensació. De fet, tinc una lleixa, a casa, amb els llibres que
m’han agradat més. I aquest hi és, allà posat. Després, per exemple, de molt petita:
de deu, onze i dotze anys llegia molt en Jules Verne i me’n va agradar molt una, que
també em va marcar molt. Una novel·la no gaire coneguda seva que es diu Un
capità de quinze anys. És una novel·la que recordo que vaig llegir amb això: onze o
dotze anys, i que recordo que em va apassionar. I de clàssics també: L’illa del tresor
de l’Stevenson també em va encantar molt i molt. De clàssics molts: tots aquests
d’en Mark Twain, Dickens, Les aventures d’en Tom Sawyer... Em van agradar molt i
molt.
Després va venir l’època de lectures una mica més complicades: llegia Sartre -amb
prou feines hi entenia res, però era el que es llegia-, i Pedrolo? El mecanoscrit del
segon origen val, perquè es llegeix bé, però té cada obra que no saps pas de què
t’està parlant! Però amb vint anys, que tothom llegia Pedrolo, doncs apa! A llegir
Pedrolo. Però em costava.
O Herman Hesse, també llegia... Buf! De tot una mica. Sud-americans: en Pablo
Neruda, en Gabriel García Márquez, que em va agradar molt...
P. I poesia?
R. Poesia en llegeixo, de tant en tant, i en tinc de llibres de poesia, perquè trobo que
t’enriqueixen molt el llenguatge. Moltíssim. T’enriqueixen el llenguatge a l’hora
d’escriure. Escrius... És que a mi em passa molt, això, també. Perquè jo escric una
mica en castellà, també. He escrit algun llibre en castellà, però l’he escrit jo, no me
l’han traduït. Quan he volgut escriure algun llibre en castellà, m’he passat alguns
mesos llegint només en castellà, perquè això va molt bé, i amb poesia també m’ha
passat quan he volgut escriure un llibre més poètic. No tanta acció, més poesia,
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però història. Vull dir, narrativa. Aquí he llegit poesia, però no ho faig habitualment.
Llegeixo més narrativa que poesia.
P. I a escriure poesia? S’ha atrevit mai a escriure poesia?
R. Dels catorze als setze anys vaig escriure tantes poesies, tantíssimes, que les vaig
avorrir. I no eren per mi! Tot va començar un dia, que una meva amiga estava molt
enamorada d’un noi, amb catorze anys, que se n’anava a viure a Barcelona. I
aquesta meva amiga deia: «és que no el veuré mai més!». Abans, Girona i Barcelona
estaven molt més lluny que ara. Les distàncies eren diferents. «Se’n va a viure a
Barcelona! I ara jo què faré?». És clar, no hi havia mòbils, no hi havia Internet, no hi
havia res! Només hi havia la carta de correus, si li volies enviar coses, que trigava
una setmana a arribar, una setmana a tornar, i tu estaves quinze dies sense saber
res d’aquella persona. Hi havia el telèfon, però no el fèiem servir gaire, el fix. I al
final diu: «Ja ho sé. Li escriuré una poesia i li explicaré tot això que sento per ell, que
el trobaré a faltar tant, i tot». I la Montse –es deia Montse-, em diu: «Va, vaig a
escriure la poesia!». Durant uns dies ho provava i pobra no, i «va Dolors! Escriu una
poesia per a en...» Com es deia? Suposem que es digués Joan. I jo li dic: «Per a en
Joan? Però si jo no el conec de res! Com vols que li escrigui una poesia a en Joan? ». I
em va començar a dir com era, me’n va ensenyar fotos... Tot. I al final li vaig escriure
la poesia; una poesia de comiat, però d’esperança, també: a veure si ens podem
tornar a veure, si això nostre... Va tenir molt d’èxit, aquella poesia. Ella li va fer dient
que l’havia escrit ella, jo li vaig dir que cap problema, només faltaria, va tenir èxit, es
van escriure molt... Coses de l’adolescència i de la primera joventut. I és clar, com
que va anar tan bé, fins que no vam deixar l’escola, fins als setze anys –aleshores
deixàvem l’escola als setze anys- totes les meves amigues que s’anaven enamorant
d’algú, m’anaven demanant poesies. I vaig passar una època d’escriure poesies a
nois que jo no havia vist mai i que no sabia ni qui eren, que a vegades penso –
aquestes coses de la vida: potser algun d’aquells nois encara guarda aquella poesia
a la tauleta de nit. S’ha casat amb una altra, i tal, però té aquella poesia pensant que
la va escriure la Margarita i vaig ser jo! I totes eren diferents! No era que copiés, no!
Totes eren diferents. Em vaig passar dos anys escrivint poesies per encàrrec, i me’n
vaig cansar una mica, i no n’he escrit més.
Alguna vegada vaig escriure la lletra d’una cançó i tenia un amic que tocava la
guitarra, amb vint anys, i que em deia «tu fes la lletra que jo ja faré la música». I vaig
fer alguna lletra de cançó, o alguna cosa així sí que vaig fer.
Algun amic, molt amic, molt amic, que ha de ser padrí d’un casament i m’ha
demanat que li donés un cop de mà amb el vers aquest que s’ha de dir a la núvia.
Va, veus? També ho faig. Però no m’hi dedico.
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P. Quin procés de recerca previ hi ha d’haver en una novel·la com ara L’esclau del
Mercadal?
R. Molt, molt, molt. Quan vols escriure una novel·la històrica –bé, no històrica, perquè
jo els arguments me’ls invento, però sí que els emmarco en una etapa històrica i un
moment històric- t’has d’assabentar molt de tot. Per exemple, L’esclau del
Mercadal, que passa el 1336 a Girona... comença a buscar com és Girona el 1336,
quanta gent hi viu, com va vestida la gent, com es pentina, quins noms tenen, què
mengen, com s’ho mengen, com són les cases de dins i de fora, els carrers, les
places, com travessen el riu... El més mínim detall tu l’has de saber. Que si després
el posaràs o no al llibre és igual, però tu ho has de saber, tot això.
Jo no sóc historiadora però m’encanta la història, i llibres com L’esclau del Mercadal
o Serena són uns llibres que m’ha encantat escriure, però porten molta més feina
documental que no escriure el llibre, perquè és clar, en llibres que passin ara, tu
treus el cap per la finestra i ja veus la gent com va, i saps com són les cases, i ho
coneixes. Però recular tant i tant... Però a mi m’encanta. Vull dir, buscar informació i
fer-me a la idea que estic en aquella època. I sí, t’has de documentar molt, però són
molt bonics aquests llibres. A mi m’agraden molt, tant per escriure com per llegir, i
penso que són de gran ajuda perquè la gent jove aprengui una mica d’història. Que
tu t’inventes la història? Val, però el voltant, allò que embolcalla la història, és real!
Jo intento fer-los molt rigorosos, aquests llibres, i els dono a historiadors perquè els
llegeixin. Per exemple, amb Serena, a l’editorial li vaig dir: «passeu-me’l abans per la
correcció d’un historiador», i sí, li van donar a un historiador, que em va escriure un
correu a casa -el tinc aquest correu- i em va felicitar, i diu: «per no ser historiadora
ho has fet molt i molt bé, però hi ha unes coses que hauríem de corregir ». I jo vaig
dir: «Val, val! Per això ho he fet». Una era que se’m va escapar en tres o quatre llocs
de la història posar les hores, és a dir: la Serena a les vuit del vespre va anar a la
plaça a comprar oli. Clar, la gent anava sense rellotges. L’única manera de saber
quina hora era, era mirant els rellotges de sol que hi havia a les façanes de les
esglésies, a l’any 1400. No sabien quina hora era. Com calculaven el temps, si per
exemple s’havien de trobar? Vine a mig matí, o vine a primera hora de la tarda.
Anaven així: per ells les hores eren l’albada, a primera hora del matí, al migdia, a
primera hora de la tarda, al capvespre, a mitja nit... Parlaven així, no deien a les sis
de la tarda! I bé, res, als quatre o cinc llocs que hi sortien hores determinades ho
vaig treure: cap al final de la tarda va anar a comprar. I ja està.
I després un peix que menja la família... Jo em vaig preocupar de saber quins peixos
es menjaven a Barcelona al segle XV, i vaig buscar-ho, eh! I sí, em va dir que aquell
peix –no en recordo el nom- es menjava a Barcelona al segle XV. Però que en una
família tan humil, tan pobra i tan... miserable com aquella, en aquella casa aquell
peix no hi entraria mai, perquè era un peix molt car, com una llagosta d’ara, i que
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només es menjava als palaus i a les cases nobles. «Doncs dóna’m peixos que puguin
entrar en una casa pobra!», vaig dir, i em va donar una llista i diu: «aquest, aquest sí
que el podríem fer entrar en una casa pobra». I dic: «doncs molt bé, aquest entrarà
a la casa pobra». I fins aquest punt de rigor vull que tinguin aquestes novel·les. Jo
m’invento tot el que passa, però vull que sigui creïble, no? Per exemple, si tu
t’inventes una novel·la abans del 1492 no posis que mengen patates, perquè la
patata va venir d’Amèrica i va arribar el 1492, o més tard. En un llibre del 1300 no hi
posis que mengen patates, perquè no saben què són les patates ni n’han vist mai!
Que hi ha gent que ha escrit novel·les i no ho ha vist ni ell ni l’editorial, i així podem
trobar novel·les històriques d’abans del 1492 on es mengen patates aquí, a
Catalunya. Són coses on s’ha d’anar una mica alerta. Sí, porta molta feina però si
t’agrada la història és apassionant, i a mi m’agrada molt aquest gènere
pseudohistòric. M’agrada molt, i tinc pensades més novel·les que passin en una
altra època. M’encanta, m’encanta. L’esclau del Mercadal és un llibre que va a tota
màquina, s’està llegint moltíssim. És el llibre que em dóna més beneficis. Fa com
tretze anys, o dotze, que està publicat i ni l’editorial ni jo ens en sabem avenir de
com de bé va aquest llibre. A més és un llibre que no passarà mai de moda, com que
passa tan enrere... Ara mateix me n’han reeditat un que estava molt basat en nois
que es comuniquen a través del Messenger. El vaig escriure fa uns deu anys. Ara
que n’han fet una reedició em va trucar l’editorial i em diu: escolta, i si canviem el
Messenger per WhatsApps? Perquè s’ha quedat obsolet. En llibres d’aquests, on
vols ser molt modern i molt actual, el temps passa volant! T’hi has de fixar molt, en
això. Jo no ho vaig voler canviar, això. Dic: no, no! Perquè és el testimoni d’una
època, i si ara ho canviem... A part que, la manera d’escriure el text... jo ho veia una
feinada canviar-ho tot. Perquè canviar Messenger per WhatsApp...
P. Canvia molt
R. «No, no, deixem-ho igual». I ho han deixat igual. O per exemple un que n’han fet

moltes i moltes edicions: L’atzur màgic de l’enigma, que són uns nens que van
d’excursió amb els monitors i els passen moltes coses, i van sense mòbil. Perquè
quan jo vaig escriure el llibre, que era a l’any noranta, ningú tenia mòbil. I en
algunes edicions posteriors m’han dit: Posem-hi el mòbil? I jo dic: No, perquè
haurem de canviar tot l’argument! Els nens es troben allà sols a la muntanya
totalment aïllats! És un llibre escrit a l’any noranta, i ja està.
L’esclau del Mercadal, amb això, d’aquí cinquanta anys es pot llegir perfectament,
perquè no hi ha mòbil, no hi ha WhatsApp, no hi ha res de tot això.
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Entrevista a David Gómez Hidalgo,
autor del llibre Bajo el eucalipto i de l’antologia El principio del fin. Creador del blog
literari Cruce de caminos.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 27 de juliol de 2016
Lloc de l’entrevista: feta a través del correu electrònic
P. Quan vas començar a escriure? Per què?
R. No sé si algú pot saber per què va començar a escriure, però en el meu cas i fent
memòria crec que vaig començar a escriure per tal de poder explicar coses que de
paraula no m'atrevia a dir.
Això va evolucionar amb la maduresa i va passar per diverses fases, algunes més
fortes i altres més fluixes. Potser ara estic atrapat en la meva autoexigència que fa
que no avanci, tot i que amb la nova publicació i la resposta dels lectors m'he
animat molt.
P. I ara, per què escrius?
R. Per què escric ara? M'agrada inventar històries que parlin de les meves inquietuds i
facin reflexionar als lectors. Considero que això es un plus molt important.
P. On escrius (ordinador, llibreta...)? On escrius (habitació)?
R. Actualment amb ordinador, però he passat la fase de la llibreta.
I suposo que no es gaire normal, però escric al menjador de casa. M'agrada els
espais grans.
P. Què fas per tal de donar vida als teus personatges i convertir-los en persones tant o
més reals que les que llegeixen el llibre? Penses en alguna persona real, per a
construir-los?
R. Escric per impulsos i no sé molt bé com, però els personatges surten en funció de les
necessitats de la història.
I sí, penso en persones real, però no per tal que s'assemblin, sinó al contrari, perquè
no siguin així i no puguin dir: aquest és...
P. Prefereixes escriure relats o novel·la? Què t'agrada de cada un?
R. M'agraden els dos formats, però crec en la màgia dels relats, en l' impacte que
poden causar. Cada vegada m'agraden menys les novel·les que m'expliquen llargues
històries familiar. Tinc ganes de marxa.
P. Per què escriure novel·la negra?
R. Potser la pregunta és: per què escriure? Tant se val si negra, grisa o un terme que
m'agrada molt inventat per l'Empar Fernández i l'Anna Maria Villalonga: asfalt.
I per què escriure? Això dóna per un llibre, no?
P. Quin consell donaries a un escriptor novell?
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R. Que escrigués una mica cada dia i que no parés gaire a corregir fins a tenir el
projecte quasi enllestit. Corregir molt és la millor forma de no acabar cap projecte.
P. Com a crític literari, què creus que fa escriptor a un escriptor? I què fa llibre a un
llibre?
R. Potser la paraula crític és massa gran. Jo no em considero crític literari. Tinc un blog i
explico el que visc amb les lectures que faig. No sé si això es pot considerar crítica.
Ara, dues preguntes complicades. Diguis el que diguis hi haurà algú que afegirà
alguna cosa més o que li traurà. Un escriptor no és el que publica un llibre. Escriptor
és el que escriu amb alguna intenció, i crec que fins aquí hi podria estar d'acord
molta gent. Avançar en una entrevista sense debat no tindria gaire sentit.
I a la segona, suposo que un llibre són tots aquells que algú publica. Ara bé, i els que
hi ha al calaixos? Són llibres o no ho són? Continua el debat.
P. Per què llegeixes? Per què creus que la gent llegeix?
R. Jo per necessitat. Llegir em relaxa, llegir em fa viatjar, llegir em fa viure històries,
algunes vegades pensar. Per què no fer una cosa que t'ho fa passar bé?
No sé per què llegeix la gent, però suposo que alguna de les que he dit abans es
podria aplicar.
P. Com a escriptor i lector, prefereixes el paper o l'ebook?
R. Si he d’escollir: paper, però no tinc cap problema amb l'ebook. Quasi la meitat dels
llibres que llegeixo a l'any són en aquest format. A més, m'agrada molt la
immediatesa de poder tenir un llibre a casa en un minut i a un preu raonable.
P. En quin dels teus personatges t'agradaria convertir-te?
R. Suposo que en un investigador que a partir de les matemàtiques resol un cas
criminal. Per demanar, hahaha.
P. Podries dir-me el títol i l'autor d'un llibre significatiu per a tu? I d'un que, pel
contrari, no t'hagi agradat gens?
R. Suposo que més que un llibre, un autor: Jules Verne. Totes les seves aventures
m'entusiasmaven en l'adolescència.
I llibres que no m'han agradat n’ hi ha molts. No crec que cap d'elles mereixi l'honor
de ser el que menys m'hagi agradat.
P. Quina és la teva paraula preferida (en català i en castellà)?
R. No tinc paraules preferides, però fa uns anys que dic que en català m'agrada la
musicalitat de aixella.
P. Com a professor, per què creus que als nens els costa tant llegir?
R. Uff, això també dóna per un llibre. Resumint: crec que hi ha una mica de tot:
l'exemple a les cases, les lectures obligatòries a les escoles, la cultura de biblioteca i
això ho dic perquè quan jo anava a escola, crec que era un dia a la setmana, una
hora, anàvem a la biblioteca, escollíem un llibre i fèiem la lectura i desprès la
compartíem.
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P. I, ara, la pregunta que segur que t'han fet milions de vegades: quina connexió creus
que hi ha entre les matemàtiques i la literatura?
R. Les matemàtiques estan connectades amb el món, amb tot el que ens envoltat i per
descomptat amb la literatura. Les matemàtiques, les de veritat, són filosofia i
s'arriba a un punt de reflexió que pot ser molt útil en la literatura a l'hora d'explicar
històries.
Entrevista a Montse Castaño,
autora del llibre La dolça Caterina.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 21 d’agost de 2016
Lloc de l’entrevista: feta a través del correu electrònic.
P. Quan fa que escrius?
R. He escrit tota la vida. Escric sempre. Escric quan escric; escric quan estic contenta,
quan estic trista; escric mentalment quan passejo, quan condueixo... Crec que
escric fins i tot quan dormo, perquè, com sempre dic, és quan em llevo que tinc les
millors idees. Recordo quan era petita, amb 11 o 12 anys, el meu pare que era un
senyor molt estricte, entrava a la meva habitació, eternament desordenada, i
revisava tot el que hi trobava... Tot seguit sortia enfadat, cridant esparverat pel que
llegia: «Pepiii (la meva mare) mira el que escriu la teva filla!!!!» i la meva mare, en
castellà, li responia: «Ricardo, hijo, deja a la niña... ¿¿Que no sabes que la niña tiene
mucha imaginación??».
P. Per què escrius?
R. Per què respiro? Perquè ho necessito. L’escriptura forma part de la meva essència.
És la forma en que millor m’expresso. És el meu mitjà per comunicar-me amb el
món.
P. Per què vas començar a escriure?
R. És difícil en el meu cas determinar el moment en el que vaig començar a escriure. El
que sí et puc respondre és el per què vaig començar a escriure La dolça Caterina, la
meva primera novel·la:
Em trobava en un moment personal i laboral molt complicat i necessitava sortir de
mi mateixa i viure altres vides. Aquesta és la màgia de l’escriptura, que et permet
fugir de tu mateix i t’obre les portes a mons infinits.
P. On escrius? (suport i habitació)
R. Al llarg del temps m’he anat adaptant a les tecnologies. Jo vaig néixer al 1967. Quan
tenia 20 anys la tecnologia informàtica tot just despuntava, així doncs al principi
abocava tot el que tenia a dins en folis que després perdia, llibretes, diaris, i
finalment ordinador. Ara tinc un ordinador d’onze polsades, mida que em permet
endur-me’l a tot arreu amb total comoditat.
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Pel que fa a l’espai físic, depèn. Tinc un petit despatx, però a vegades escric a la
cuina, o al menjador...
P. Parlant de La dolça Caterina dius que no fas una novel·la de dones per a dones.
Quina diferència consideres que hi ha entre una novel·la llegida majoritàriament
per un dels dos sexes i una llegida per ambdós?
R. Quan em varen fer aquesta pregunta, sobre si havia fet una novel·la per a dones, de
seguida vaig respondre que no, no perquè consideri que hi hagi novel·la de gènere,
tot i que per exemple puc entendre que la Danielle Steele escriu un tipus de novel·la
que agradi més a les dones (novel·les amb no massa acció, molt sentimentals, etc..)
però això no deixa de ser pur sexisme.
Senzillament, jo no volia encasellar la meva novel·la. Em referia al fet que és una
novel·la que tant pot agradar a un gènere com a un altre perquè parla de persones i
de les situacions viscudes per aquestes persones en un entorn molt especial, en uns
moments conflictius al llarg del segle XX.
Pel que fa a quin tipus de lectura agrada més a un home o a una dona, o quina
diferencia hi trobem, per la meva experiència et diré que més que homes o dones jo
parlaria de persones i inquietuds. Tradicionalment, les novel·les més sentimentals
sempre s’han atorgat a les dones i els westerns, a ciència ficció o les novel·les
d’acció als homes, però això per sort va canviant. Crec que les obres en majúscules
són per a tots els públics!
Com a curiositat, pel que fa a La dolça et diré que les millors crítiques les he rebut
d’homes.
P. Quina mena de públic busques quan escrius? (a qui va dirigida la teva obra?)
R. Si vols que et digui la veritat, jo no escric pel públic. Vaig tenir la immensa sort que
una fantàstica editorial independent catalana com és Edicions Cal·lígraf apostés per
la meva novel·la, però jo no la vaig escriure per ser publicada. Sincerament era un
somni que ni m’atrevia a somiar!
La dolça Caterina era quelcom que jo feia per a mi. Quan la vaig tenir acabada, cinc
anys després d’iniciar-la, li vaig deixar llegir al meu home. Li va encantar i ell em va
pressionar molt per tal que la presentés a diferents premis i editorials. Ja veus... la
tossuderia és una gran virtut!!
En tot cas escric per tot aquell que vol llegir una història, que té temps per dedicarli.
P. Quantes hores de documentació hi ha darrere La dolça Caterina?
R. Buff... infinites!! No sabria dir-t’ho. Com t’he dit abans, hi vaig estar cinc anys, amb
ella. També és veritat que, a més, treballava en una empresa d’aviació i la meva filla
era molt petita, i evidentment no podia escriure sempre que volia. Aprofitava les
nits i, a vegades, em donaven les tantes de la matinada. L’anècdota de tot això és
que em vaig documentar tant i tant que, amb tot el que vaig aprendre al llarg del
procés, vaig guanyar unes oposicions com a Dinamitzadora Cultural al Museu de
l’Anxova i de la Sal de l’Escala, plaça de la que ara estic en excedència.
P. Si haguessin de convertir-te en un dels teus personatges quin series? Per què?
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R. Tots els personatges tenen una miqueta de mi. En tots ells hi he abocat sentiments,
vivències, frustracions, records... Potser si hagués de triar-ne un, evidentment seria
la Caterina, perquè com a contemporània meva, ha rebut més de mi i viu situacions
actuals que em són properes.
P. Què ha de tenir un escriptor per a ser escriptor?
R. Paciència, perseverança, pulcritud, memòria, voluntat i certa facilitat per expressarse... Això ho has de portar de sèrie! Tot el demés s’aprèn.
P. Què busques transmetre, per exemple, amb La dolça Caterina? Amb quin objectiu
vas escriure'l?
R. Sóc una enamorada de l’Escala. M’apassiona aquella Escala en blanc i negre dels
pescadors, dels temporals de tramuntana, dels llevants contra la roca del Cargol... I
per altra banda, la història en general m’atreu molt, concretament el període de la
Guerra Civil i com la va viure la gent senzilla.
Amb tot i això l’objectiu només era abstreure’m del meu món que en aquell
moment no m’agradava, però potser també volia satisfer la curiositat que sentia per
aquella època i aquell entorn. Al final de la novel·la, a la nota de l’autora, parlo
d’aquest entorn i de la necessitat de preservar-lo.
Potser amb La dolça Caterina només he volgut transmetre l’amor que sento per
aquest paradís que és l’Escala.
P. Quina és la teva paraula preferida?
R. Vaja.. aquesta no me l’esperava. Bonica, la pregunta. Feréstec. És una paraula que
m’inspira força, llibertat.. allò indomable i salvatge que tots portem a dins. A la
novel·la la utilitzo per descriure el paisatge del Cap de Creus.
P. Com aconsegueixes que els personatges esdevinguin tant o més reals que les
persones que llegeixen el llibre?
R. Això m’ho agafo com un gran compliment! Gràcies! Quan escric i descric
personatges, sentiments, sensacions, paisatges intento posar-me a la pell d’aquell
que viu la situació com si fos jo mateixa. Faig un exercici d’abstracció bestial. És com
una abducció. Tot sovint quan escric la meva filla em crida: «Mama... Mamaaaa...
Montseeee...» i finalment m’ha de tocar l’espatlla perquè la Montse no hi és!
P. Com vas escollir el títol?
R. Bé. A casa ens agrada molt el mar. Sempre hem volgut tenir un vaixell i com que no
teníem diners per comprar-lo anàvem als ports a veure’n. Una tarda de diumenge,
al port de Palamós vaig descobrir un vaixell de fusta preciós que es deia Sweet
Jenny i em va agradar tant que vaig pensar que el dia que tingués un vaixell li
posaria Dolça... el que fos.
Quan vaig haver de decidir el títol de la novel·la, en la que un dels motius d’unió
dels personatges principals és una barca, vaig pensar que La Dolça era molt
encertat. Caterina era evident per Víctor Català –Caterina Albert i Paradís,
escriptora escalenca a qui admiro moltíssim i a més al segle passat era molt habitual
una Caterina a cada casa.
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La Dolça Caterina em va semblar preciós.
El subtítol «l’última de les Malastruga» correspon més a les vicissituds que viuen les
protagonistes.
P. Què creus que diferencia un bon llibre d'un mal llibre?
R. El regust de boca que et deixa quan tanques l’última plana. Un bon llibre t’impacta,
no el vols acabar, no oblides els personatges, et submergeixes en ell, et fa viure les
diferents situacions com si t’afectessin realment, sents una certa sensació de
pèrdua quan s’ha acabat, i quan et pregunten «quin és el llibre que més t’ha
agradat»? el seu títol apareix al teu subconscient com per art de màgia. Això és un
bon llibre.
P. Quin consell donaries a un escriptor novell?
R. Que senzillament fos molt perseverant i tingués una gran confiança en la seva obra,
producte d’una feina ben feta, molt acurada i ben documentada. I també que es
mostrés receptiu en rebre crítiques. Les crítiques, aquelles crítiques fetes amb
respecte i amb ànim constructiu són les millor mestres.
P. D'on sorgeix la inspiració?
R. Del fons de la teva consciència. De situacions viscudes. De persones conegudes.
D’anhels insatisfets. De somnis. De records. Qui ho sap? La inspiració és pura màgia.
P. Podries esmentar un autor i una obra que consideris significatius?
R. Tal com t’he comentat Víctor Català-Caterina Albert i Paradís és una escriptora que
m’apassiona. Si tens ocasió i no l’has llegit, et recomano que facis una ullada al
monòleg La infanticida, amb el que va guanyar els Jocs Florals d’Olot el 1898, si no
recordo malament. És una peça bestial que t’arriba a l’ànima (una bona obra).
Pel que fa a poesia m’encanta l’Antologia Poètica de Carles Riba, entre d’altres.
Pel que fa a lectures contemporànies, llegeixo tot el que em cau a les mans... Isabel
Allende, Ildefonso Falcones, Chufo Llorens, Javier Moro, els premis Sant Jordi, els
Ramon Llull... Actualment estic llegint Un bonsai a la Toscana d’Isabel Keats i Les
veus del Pamano de Jaume Cabré.
No sóc una persona molt complicada pel que fa a la lectura. En ella, només busco
entreteniment. Tot el demés que una bona lectura t’aporta bé sol.
P. És complicat publicar una novel·la?
R. És el més complicat de tot. Més que trobar la inspiració, més que trobar el temps
per escriure, més que acabar-la... Normalment, i és ben fàcil d’entendre, les
editorials (que no són ONGs) pretenen guanyar diners amb les obres publicades. Per
aquest motiu és evident que sempre s’estimaran més publicar a un autor mediàtic
que a un desconegut.
De tota manera, com que per a un escriptor és molt difícil guanyar-se la vida
purament amb l’escriptura, el més important per a mi no és publicar.
El Jorge Bucay té una conte molt bonic que es diu «El buscador» i diu que un
buscador no és necessàriament aquell que troba. Un buscador és senzillament
aquell que busca.
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Així doncs, un escriptor és aquell que escriu. No és necessàriament aquell que
publica.
P. Estàs treballant en alguna nova novel·la?
R. Sí. Tinc dos treballs començats que no sé si arribaran a port o es quedaran
simplement en un projecte. Un parla de l’exili i les conseqüències que va tenir sobre
uns personatges que són representatius de la societat del moment i l’altre parla de
la vida d’una nena/dona extremenya, i de com els convencionalismes de l’època a la
que ha estat sotmesa condicionen els seu somnis fins a convertir-los, al final de la
seva vida, en frustracions.
Entrevista a Núria Martí Constans,
escriptora, professora en tallers literaris, col·laboradora de la Revista de Girona –entre
d’altres- i membre del jurat en diversos premis literaris.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 22 d’agost de 2016
Lloc de l’entrevista: feta a través del correu electrònic.
P. Quan fa que escrius? Per què escrius? Per què vas començar a escriure?
R. Escric professionalment fa nou anys. Escric per necessitat i m’hi vaig posar amb
intenció de publicar perquè vivia un moment complicat i necessitava la ficció.
P. On escrius? (suport i habitació)
R. A casa, en un despatx i a l’ordinador.
P. D'on sorgeix la inspiració?
R. De la vida real.
P. Quantes hores de recerca hi ha rere un llibre com ara Hores prohibides?
R. Vaig escriure Hores prohibides d’una manera molt intuïtiva. Però sí que hi va haver
documentació, especialment per a la narració del període de la Guerra Civil.
Necessitava saber aspectes puntuals de la Guerra a Girona. No sé quantes hores hi
vaig dedicar. Unes quantes, però no pas excessives. Ja coneixia els aspectes
generals de la Guerra.
P. Què ha de tenir un escriptor per a ser escriptor? Qualsevol persona pot ser-ho?
R. Escriure és una barreja de tècnica i d’intuïció. Demana domini del llenguatge i de la
narració, d’una banda, i passió per l’altra. Recorrent al dilema tòpic, l’escriptor neix i
després es fa.
P. Quina és la teva paraula preferida?
R. No en puc triar només una. Si parlem només de continent, horabaixa és una paraula
que m’agrada molt per com sona. També perquè la lligo a la lectura dels contes i
novel·les de Carme Riera.
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P. Com aconsegueixes que els personatges esdevinguin tan o més reals que les
persones que llegeixen el llibre?
R. La literatura té una característica fonamental: la versemblança. Per aconseguir-la, es
tracta de dir la veritat encara que sigui mentida.
P. Com esculls els títols de les teves novel·les?
R. M’agrada tenir al títol abans de començar a escriure, però no sempre el tinc. A
vegades en tinc un de provisional: m’ajuda a situar-me. Però, de fet, normalment el
títol definitiu ve al final. Els més difícils de trobar han estat els dels tres reculls de
relats perquè havien de resumir la intenció de tots els contes. Quan estic
bloquejada, llegeixo.
P. És complicat publicar una novel·la?
R. Simplifiquem: és difícil publicar. Dit això, és encara més difícil publicar relats que
novel·la. Els premis literaris nets són un bon accés al món editorial. Després, quant
més publiques, més conegut ets i més ràpid pot ser aquest accés.
P. Què creus que diferencia un bon llibre d'un mal llibre?
R. L’ús del llenguatge i el pòsit que deixa la narració quan l’has acabada de llegir.
I, encara, la vigència al pas dels anys.
P. Com saps que una novel·la ja està acabada?
R. Perquè he arribat on volia arribar. Si et refereixes al punt exacte, el text mateix t’ho
demana.
P. Si haguessin de convertir-te en un dels teus personatges quin series? Per què?
R. Sóc tots els meus personatges, d’una manera o altra.
P. Quin consell donaries a un escriptor novell?
R. Dos de molt gastats però eficaços de veritat: llegir molt i escriure molt. I un altre
d’essencial: mirar amb els ulls ben oberts i fixar-se en tots els detalls. I un de darrer:
viure.
P. Podries esmentar un autor i una obra que consideris significatius?
R. Tota l’obra de Mercè Rodoreda.
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Annex 2: Reportatge fotogràfic de Ca n’Heras d’Adri1

Fotografia 2. Tot i que
ambdues parts datarien de la
mateixa època les posteriors
reformes les diferencien.
Fotografia 1. Aquí hi trobem la part de la casa datada del segle XIII.

Fotografia 4. Sota la finestra
trobem una espitllera, al seu
costat un desguàs que
abocava l’aigua de la pica de
la casa al seu exterior. Sota
d’aquest element trobem el
número de la casa (10) que
ens indica que una via
principal havia passat pel seu
costat.
Fotografia 3. Aquí hi trobem tres modificacions diferents. A la dreta la part mostrada a la fotografia 1; al
centre, amb una porta d’arc semicircular adovellat (característica, per tant, de les masies de l’època) la
part datada del 1731 i a l’esquerra la part modernista, amb uns petits merlets de la torre octagonal al
capdamunt.

1

Totes les fotografies que hi ha a continuació són de font pròpia.
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Fotografia 5. Façana dels estables datada de mitjans del segle XIX. Actualment la planta baixa ha estat
transformada en un espai de bany i sauna.
Al costat dels troncs, tot i que no es veu amb gaire claredat, s’hi adverteix un abeurador.

Fotografia 7. Aquí podem veure les restes
d’un sortidor situat al pati interior de la
casa. Pertany, també, a l’època modernista.

Fotografia 6. Façana del trull construït durant l’època modernista, juntament amb la torre octagonal i la
part residencial de l’època. Tot i constar de dues plantes en un inici actualment només es conserven la
planta baixa i les escales que duien al primer pis.
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Fotografia 8. Aquesta és la visió de l’interior del trull des de la porta d’entrada.

3

2

1

Fotografia 9. Aquest és el recipient on
es duia a terme la mòlta (annex 4), on
el número 1 és el mujol, el 2 és la
mola, el 3 és l’arbre i el 4 són les pales
o tallants.

4

Fotografia 10. S’especula sobre la utilitat de l’ utensili
que mostra aquesta imatge. Segurament es tracta d’un
forn (la portella de sota deixa al descobert l’espai on es
col·locava la llenya) que té per objectiu l’evaporació de
l’aigua que queda mesclada amb l’oli per tal d’obtenir
una major puresa del líquid resultant.
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2

Fotografia 12. Aquesta imatge ens
mostra el travesser on es troba el
cargol encarregat de la premsa. La
peculiaritat és que duu gravat l’any
de fabricació: 1852.

4

1

3

Fotografia 13. Element essencial
de la premsa.
Fotografia 11. Aquesta imatge ens mostra la premsa (annex 4), encarregada de la segona fase de
preparació de l’oli. En ella 1 és el bassi, 2 és el noc, 3 és el dipòsit on quedava l’oli, i 4 és l’encarregat de
premsar la pasta resultant de la mòlta.
Fotografia 14. Aquesta imatge té dues coses
destacables: la primera és la roda, situada al
costat de la premsa i col·locada aquí
posteriorment per tal de facilitar el procés
manualment.
El segon element és el forat que trobem sobre
la roda i al qual hi ha recolzada una escala. Es
tracta de l’accés a un antic aviari (possiblement
un colomar) que va ser convertit en galliner.

Fotografia 15. La fotografia en qüestió mostra un
passadís secret que permet la fugida als habitants de
la casa en cas de setge. Evidentment estava amagat.
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Fotografia 16. Aquí trobem la visió del trull
des de l’últim esglaó de l’escala que arribava al
primer pis.

Fotografia 17. Aquesta imatge ens mostra l’estat
actual de la teulada de la nau on està situat el trull,
evidentment restaurada. Segons la col·locació del
bigam es tracta d’una tirada doble amb jàssera
central.
Fotografia 18. Aquesta imatge ens
mostra la que, durant molt temps (del
1731 a finals del segle XIX), va ser
l’entrada principal de la casa. Es tracta
de l’interior de la porta que hem vist a la
fotografia 3.
Podem veure-hi el sostre de volta
catalana i les parets enguixades
posteriorment, d’on penja una sella per
muntar a cavall.
La porta del centre (amb una gran llinda
superior) i la de la dreta ens duen als
estables, la porta de l’esquerra ens
condueix al menjador o sala d’estar,
conegut pel forn de pa.

Fotografia 19. Estables de la porta central.
Menjadores (el contingut actual és irrellevant).
Les marques de les dents dels animals encara
es poden percebre.
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Fotografia 20. Mateixa situació que la fotografia 18. En aquest
cas, però, es tracta d’una falsa paret construïda per tal
d’amagar armes, objectes de valor, etc.
Al fons, d’un color més fosc, podem veure-hi la verdadera
paret, mentre que davant, d’un color més aviat carn, hi veiem
el mur alçat per tal de construir aquesta petita cambra.

Fotografia 21. Tina que serveix per a
l’emmagatzematge de l’oli.

Fotografia 22. Tapa de la tina en qüestió.

Fotografia 23. Trapeta que trobem al sostre
d’un dels estables, justament a sobre d’una de
les menjadores. Es tracta d’un forat per on les
sobres eren llençades com a aliment per als
animals.

Fotografia 24. Sala d’estar o
menjador. Destaca pel seu
sostre de volta catalana i el gran
forn de pa, la xemeneia del qual
podem veure aquí. És aquest el
lloc on, tradicionalment, un dels
escamots
capitanejats
per
Boquica va torturar l’amo de la
casa per tal que confessés on
tenia amagats els diners (annex
3).
Les següents fotografies (25 a
32) la detallen.
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Fotografia 25. La imatge ens mostra el que
seria el propi forn on es posava el pa per tal de
coure’l.

Fotografia 26. Interior de la xemeneia del forn de pa.
La negror de les parets ens ajuda a veure l’escalfor del
fum i la temperatura del foc quan Miquel Heras hi va
ser penjat (annex 3).

Fotografies 27 i 28. Les condicions de llum dificulten la visió del detall que ens mostra aquesta inscripció
que trobaríem al capdamunt de la porta del menjador: “Joan heras me fecit a 20 Agost 1733”.
Una de les peculiaritats de la casa és que, inscripcions com aquesta, les trobem en diverses ocasions i,
per tant, la casa ens explica la seva història.

Fotografies 29 i 30. Ambdues imatges ens mostren el mateix element: una espitllera. No obstant això, la
imatge de la esquerra (29) ens la mostra des de l’interior del menjador, mentre que la de la dreta (30)
ens la mostra des de l’exterior del menjador. Això ens indica que, en algun moment, aquesta paret fou
part de la façana de la casa, i les espitlleres servien per a la seva defensa (concretament per a disparar
des de dins) o simplement per a l’entrada de llum.
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Fotografia 32. Ens mostra
dos ganxos que segurament
servien per a subjectar
trenes d’alls o botifarres que
necessitessin
assecar-se
després de la matança del
porc.

Fotografia 31. Aquesta imatge ens mostra la totalitat del menjador. Les diferents cadires que hi trobem
les van dur els diferents participants de “La festa de la cadira”, celebrada el 12 de desembre del 2015.

Fotografia 33. A questa imatge ens mostra la diferència
d’èpoques: l’afegitó de l’esquerra correspon a la torreta
que veurem a continuació, d’època modernista, mentre
que la paret de la dreta pertany a l’exterior del menjador
que ja hem vist.

Fotografia 34. Interior de la torre octagonal modernista.
Planta baixa.
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Fotografia 35. Aquesta imatge ens mostra la
part modernista de la casa, culminada per la
torreta. A la dreta hi trobem la part residencial
de l’època, mentre que a l’esquerra hi trobaríem
la part del segle XVIII.
La figura de la torre ens ajuda a entendre
l’evolució d’estils soferta per la masia i, sobretot,
representa l’apogeu de la família Heras, a partir
del qual va començar el declivi i el
deteriorament. Una mostra d’això és l’acabat de
la torre: sense finestres gòtiques ni cap mena de
gràcia a causa de la ruïna econòmica de la
família.
Ningú no diria, en veure aquesta torre, que es
tracta d’una masia rural.

Fotografia 36. Detall d’una de les finestres de la
torre. Es tracta de finestres gòtiques amb arcs
conopials i arquets, amb arabescos i altres motius
decoratius. A banda i banda hi podem advertir dues
figures: un home a la dreta i una dona a l’esquerra.
Possiblement es tracta de sant Josep i la Mare de
Déu.
Fotografia 39. Petit relleu que simula una fulla de figuera amb que acaben els arquets.

Fotografies 37 i 38. Detall de les figures que constitueixen la finestra de la fotografia 36.

Fotografia 40. S’especula sobre la intenció dels arabescos traçats en
aquest fragment de paret de l’interior de la torre (que en un origen era
blanca) . L’explicació més generalitzada és que abans de construir les
finestres l’arquitecte (o l’amo de la casa) van traçar la forma que
tindrien, en un futur, els decorats de les finestres.
Es desconeix si és o no veritat, però el pintor contractat per l’última
propietària de la casa va respectar-ho i, com podem veure, és l’única
zona sense pintar.
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Fotografia 41. Vista de l’entrada principal de la casa
arran de la construcció de la part modernista. El
camí que duia a la porta s’ha perdut.

Fotografia 42. Petit estany que contenia peixos
de colors i flors aquàtiques.

Fotografia 43. Aquesta imatge ens mostra, de
manera més evident, les diferències entre la part
moderna (dreta) i la part relativa al que seria la
masia en essència (esquerra).

Fotografia 45. Tot i que a
simple vista és difícil de
veure hi ha una petita
segona escala arran del
mur. Es tracta de
l’escaleta emprada pels
criats. Això ens indica,
per tant, que la casa tenia
servei, i que aquest servei
no podia passar per l’escala vista en la fotografia 44,
sinó que tenia una escala de dimensions
considerablement menors.
Fotografia 44. Aquesta és la visió que tenim de
l’entrada de la casa (f. 42) des del pis més elevat de la
torre (f. 84).
Podem advertir-hi una escala que permet l’accés a la
segona terrassa a partir de la primera.
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Fotografia 46. Detall de la barana que ens mostra la
figura d’una pinya.

Fotografia 47. La imatge ens mostra una barana de
llistons tornejats de caràcter renaixentista.
Tot i això, la verdadera intenció d’aquesta
fotografia és mostrar la diferència de l’enrajolat
del terra. Fins al primer pis (el principal) veiem el
terra empedrat amb rajoles grans. Hi invertiren
una gran quantitat de diners. No obstant això, a
partir del principal l’enrajolament és més rústic.
Això es solia fer; el terra fins al primer pis (el pis important) era més ostentós. A partir del primer no feia
falta que el paviment fos el mateix, així no s’encaria tant la construcció.

Fotografia 48. Aquest és el primer pis de la
torre. La seva anterior utilitat és incerta, però
segurament era una sala d’estar. Actualment la
volen convertir en una biblioteca, ja que la que
tenia la casa es va saquejar, cremar i/o vendre.

Fotografia 49. Aquesta és la visió interior de les
finestres gòtiques característiques que la
conformen. Podem observar-hi els porticons de
fusta, també.

Fotografia 50. En aquesta fotografia podem veure-hi una petita estufa que, tot i que no es trobava a la
casa, és possible que s’assembli a les que sí que hi eren.
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Fotografies 51 i 52. De la mateixa manera que l’estufa el conjunt verd de butaca i sofàs no és propi de la
casa, però es considera que els mobles que pertanyerien a l’habitació serien d’un estil semblant al d’
aquests.
Fotografia 53. Aquest és l’únic armari de l’habitació.
Com podem veure, al fons hi ha una mena d’obertura
tapiada. Segons la tradició popular és per aquesta
obertura que els criats feien passar les dones que
passarien la nit amb el senyor. Tot i això, el més probable
és que simplement sigui una ala de la casa que no
s’arribés mai a acabar.

Fotografia 54. Aquesta imatge és, simplement,
una curiositat. La porta d’entrada té enganxats
aquests plecs de diari als solcs que hi ha entre
paret i porta. Això és un invent fet per tal que la
humitat i l’aire no passessin a través de la porta.
No hem trobat cap data a la vista, per tant no
sabem exactament quan ho van posar aquí.
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Fotografia 55. Aquesta és la imatge de la porta
d’entrada a la zona residencial modernista. Les
fotografies que tenim d’aquest espai són limitades, ja
que pertany a la zona de la casa actualment habitada,
també.

Fotografia 56. Aquesta és la sala d’estar. La
imatge en qüestió ens mostra una llar de foc
amb una peculiaritat: no té xemeneia. Bé, sí
que en té, però les xemeneies passen per dins de la paret a ambdues bandes de la finestra. Això es féu
per tal d’evitar la finestra.
Fotografia 57. Aquí tenim la finestra que hi ha
sobre la llar de foc. Es tracta, també, d’una finestra
gòtica amb vistes a l’entrada de la casa.

Fotografia 58. Aquesta imatge és l’exterior del que
equivaldria a la sala d’estar. La finestra és la de la
imatge 57.

Fotografia 59. Aquesta rellotge està penjat a la paret de la sala
d’estar. Aquesta sala és anomenada “sala del temps aturat” pels
seus actuals habitants. La raó són els quatre rellotges aturats que
han penjat a les parets i l’objectiu impedir que el temps sigui un
obstacle per a la comunicació entre els individus, per exemple.
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Fotografia 60. Aquí tenim una visió general de la
cuina de la part modernista de la casa. Tot i això, la
veritat és que ha estat força reformada per tal
d’adequar-se a les necessitats dels habitants.

Fotografia 61. L’aigüera amb els utensilis de cuina
(moderns, la majoria).

Fotografia 62. El foc respecta l’essència de
l’original, tot i això també ha estat reformat. Pel
que fa als orificis del dessota, serien els d’una
cuina econòmica.

Fotografies 63 i 64. Ambdues fotografies són de la
paret del passadís previ a la cuina. Les sanefes no
són modernistes, sinó que l’última Heras que hi va
viure les va fer pintar. De fet, va fer pintar una bona
part de la casa, com ara la torre o la sala d’estar i les
habitacions del costat.
Fotografia 65. Aquesta imatge ens mostra l’exterior
del despatx: la terrassa. Té tres portes: la primera per
a la sala d’estar, la segona per al despatx i la tercera
per al dormitori. Com podem veure també ha estat
restaurada.
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Fotografia 66. Aquesta imatge ens mostra la
vista que tenim d’una de les portes d’entrada
des del balcó.

Fotografia 67. Aquesta esplanada verda havia estat
un dels horts de la casa, treballat pels masovers. Al
fons hi podem veure la porta d’entrada.

Fotografia 68. Aquestes són els tres esglaons
previs a la part residencial. La porta en qüestió és
la que hem vist a la fotografia 56. Això es tracta,
com en les pròximes quatre fotografies, d’un
mosaic hidràulic (annex 7).

Fotografia 69. El paviment en qüestió és el del
dormitori de la torre (f.78). Podem veure-hi uns
dibuixos de creus decorades amb floritures.

Fotografia 70. Com a la fotografia
anterior, veiem un mosaic hidràulic fet
amb dibuixos de flors i creus. Els colors,
en aquest cas, però, són més terrosos.
Està situat a la sala d’estar de la torre
(f.48).
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Fotografia 71. Podem trobar aquest paviment
de flors blanques al centre de la sala d’estar
modernista.

Fotografia 72. Aquesta fotografia pertany al que
havia estat, i és, el despatx del senyor. També serien
una mena de creus de colors terrosos.

Fotografia 73. Aquest mosaic es situa als marges de la sala d’estar de la part modernista. Està format
per creus quadrades amb colors terrosos, blancs i blaus.

Fotografia 74. Aquest és l’escriptori de
l’habitació de la torre, al segon pis. Tot i
que no són els mobles originals s’ha
intentat moblar l’habitació estudiant
com podria haver estat moblada.

Fotografia 75. Aquí podem veure el
gramòfon i l’estufa modernista situats a
la mateixa cambra que l’escriptori.
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Fotografia 76. Aquest llit, amb llençols de punta, no
era l’original, tampoc. Pel capçal podríem dir que
s’assembla a un llit de monja del segle XIX.
Maria Heras, l’últim membre de la família, va
acomodar-se en aquesta habitació per la seva
lluminositat.
Fotografia 77. La imatge en qüestió ens mostra la vista que hi ha des de la torre (una vista preciosa).

Fotografia 78. Aquesta és una
fotografia global del dormitori
de la torre. Com a anècdota
voldria esmentar que aquesta
habitació estava plena de
novel·les de l’Agatha Christie.
Actualment l’habitació està
destinada a “hostes il·lustres”:
escriptors que busquen pau per
escriure, pintors, etc.

Fotografia 79. Aquesta fotografia
ens mostra el paisatge des de
sobre de l’edifici residencial.
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Fotografia 80. En aquesta imatge veiem la
petita torreta amb escales de caragol que
ens duu a la part superior de la torre
modernista.
La part superior de la torre serveix per a
guardar un seguit de dipòsits amb aigua.

Fotografia 81. Aquesta petita finestra es
troba a l’interior de la torreta de la
fotografia anterior.

Fotografia 82. Aquí veiem la teulada de la
torre, acabada en punta.

Fotografia 83. Aquesta imatge ens mostra els dipòsits
que es troben a la torre.
Fotografia 84. Aquí podem veure l’acabat de l’últim pis,
que ens demostra realment el deteriorament de la
família i la disminució de la seva capacitat adquisitiva.
El propietari actual vol modificar aquest pis per tal que
quedi tal com fou ideat (cal recalcar que la torre va
acabar-se així, de manera totalment desesperada, per
subjectar els dipòsits d’alguna manera). Actualment, des
de fa uns quatre anys, està sota valoració del
departament de cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Fotografia 85. En aquesta
imatge podem veure la vista
del pati des del pis més elevat
de la casa. Acaba de ploure.

Fotografia 86. Aquesta imatge ens
mostra el camí que, actualment,
s’utilitza per tal d’arribar a la casa.
Sobre les taulades podem veure-hi uns
fumerals de construcció més recent.
Han estat construït amb rajols i morter
de calç. La teulada va ser arreglada,
també.
L’edifici independent és la capella
(f.107)

Fotografia 87. Aquí trobem la
vista del pati interior de la casa
(f.1) i, al fons, el que durant
molts segles va ser el camí
d’entrada a la casa.
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Fotografia 88. Aquesta fotografia ens
mostra la totalitat dels esglaons que
constitueixen les escales que ens deixen
visitar la part modernista de la casa. Fins
i tot podem distingir les diferències
entre ells (f.47).

Fotografia 89. Visió general de l’habitació que veurem detallada a continuació.

Fotografia 90. Aquesta imatge pertany a les habitacions que hi
ha sobre el menjador de la llar de foc. Hi podem veure un llit
senzill i una tauleta de nit.

Fotografia 91. Aquesta imatge
pertany a la mateixa habitació que
l’anterior, com podem comprovar pel
color de la paret (recordem que no es
tracta del color original, sinó dels
colors que Maria Heras va fer aplicar,
per un pintor, a les parets. Hi podem
veure un rentamans (compost per
palangana, mirall, tovallola i gerra
d’aigua) i una prestatgeria.
Fotografia 92. Aquesta finestra
consta de dos festejadors, típics de
les masies i abundants dels segles XIV
al XVII.
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Fotografia 94. A la mateixa habitació,
gramòfon i utensilis diversos.
Fotografia 93. Aquesta imatge, a més de
mostrar-nos uns festejadors (com en la
imatge anterior), ens ensenya les pintures
(petició, també, de Maria Heras) que aporten
un cert encant a l’estança.
Si ens hi fixem també podem advertir les
bigues de la teulada.

Fotografia 95. Aquí tenim unes pintures florals de la
mateixa època que les anteriors.

Fotografia 96. Aquests porticons estellats i
corcats són part d’una antiga finestra que, per
raons desconegudes, va ser tapiada i
convertida en un armari.
Fotografia 97. Aquí tenim l’exterior de la
façana oest de la casa. El fragment de l’arcada
pertany a la mencionada a la fotografia 126.
Sobre seu, podem veure-hi una immens
rectangle estrany, que es correspon amb la
zona de l’armari de la fotografia 96. Això ens
ajuda a provar que havia estat una finestra.
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Fotografia 98. Aquesta imatge és la
de la cuina dels masovers, on s’acollia
qualsevol foraster (caçador, etc.) que
passés per la zona.
Aquesta és una cuina econòmica.

Fotografia 99. A la mateixa habitació,
una taula i una llar de foc amb una
perola.
Actualment aquesta és la principal
entrada de la casa.

Fotografia 100. Aquesta habitació era
una mena de sala d’estar. Com
podem veure, Maria Heras també la
va fer pintar.
Està situada just a sobre del
menjador.

Fotografia 101. Aquest forat a la paret nord de la sala s’especula
que podria haver estat la situació d’un rellotge de paret amb
pèndol.

56

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

Fotografia 102. Aquesta imatge ens mostra la fusta que
divideix el buit de la fotografia anterior. Podem veure-hi dos
secs, que pertanyerien als emplaçaments dels pèndols.

Fotografia 103. Font de ceràmica
vidriada feta de rajoles amb motius
florals. Segle XIX, segurament.

Fotografia 104. Detall de la cara pertanyent a la
font de la fotografia anterior.

Fotografia 105. Capelleta senzilla destinada al culte
d’un sant que desconeixem. La figura actual (sant
Josep), hi fou col·locada a posteriori.
Fotografia 106. Cavitat formada a causa del desgast
de la pedra del llindar d’una porta com a efecte
corrosiu de la salt emprada en les cerimònies
2
religioses del salpàs .
Això indica, per tant, que es tracta d’una antiga porta
exterior, mentre que ara es limita a ser una porta
entre estances.
2

Tradició cristiana que consistia en una visita anual que realitzava el rector durant la Pasqua a totes les
cases d'una parròquia eclesiàstica, especialment a les de pagès, per beneir-les amb aigua i sal. Troba el
seu origen en la tradició jueva; en record de la pintada amb sang que van fer els hebreus a les portes de
les cases per alliberar-se de les plagues d'Egipte.
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Fotografia 108. L’església sols conserva
l’estructura, el petit sagrari del fons i una
pica on hi solia haver aigua beneïda. No té
absis ni altar (que durant un temps havia
estat barroc, però fou cremat. Després fou
substituït per uns sobrants de les finestres
gòtiques de la torre).

Fotografia 107. Aquesta és l’església construïda el 1771 per
Miquel Heras (f.110). Podem veure-hi el rellotge de sol
característic de les masies.
Està a l’esquerra de la cuina dels masovers (f.98,99).

Fotografia 109. Pica de l’església en qüestió.

Fotografia 110. Aquesta inscripció:“Hic nomen domini invocatur Micaellis Heras 1771” (‘Aquí és invocat
el nom del senyor.’ Miquel Heras 1771’) ens mostra la data de construcció.
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Fotografia 111. Aquesta imatge ens mostra part de l’era que fa honor al cognom, l’església construïda
per Miquel Heras, i l’arcada feta per Miquel Heras i Puig (f. 113)

Fotografia 112. Forats a façana nord i sud de l’església. Segons la tradició la llum i els bons esperits
entren pel més gran (nord) a l’inici del dia, però la foscor i els dimonis no poden entrar, perquè el forat
és massa petit (sud).

Fotografia 113. Aquesta inscripció, de la mateixa manera que la de l’església, ens ajuda a descobrir la
història de la casa. Davant d’una obra constructiva de tal envergadura, Miquel H. va decidir fer constar
que era ell qui la duia a terme. La inscripció diu: “ Per Miquel Heras y Puig fou feta aquesta arcada a 25
de abril de 1850”.
Fotografia 114. Inscripció en un bloc
de pedra sobre una finestra de les
habitacions de sobre els estables:
“1843”.
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Fotografia 115. Porta del celler i/o de la
carbonera.

Fotografia 116. Estables i pisos superiors. A la
finestra del mig hi trobem una inscripció (f.114). La
diferent coloració de la pedra és a causa d’un
sostre d’uralita que havia estat col·locat a l’alçada
de les finestres.
Fotografia 117. Habitació d’ús
incert, possiblement destinada a
dormitori del servei. Actualment és
part dels dormitoris pels hostes.
Sota el llit podem advertir-hi un
escalfador fabricat de coure o
llautó. Al seu interior s’hi posaven
brases del foc, pedres calentes, etc.
i es feia lliscar entre els llençols del
llit per tal d’escalfar-lo.
En altres tipus d’escalfadors s’hi
posava aigua calenta a l’interior.

Fotografia 118. Festejadors al costat del llit.

Fotografia 119. Rentamans semblant al de l’habitació
de la fotografia 91.
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Fotografia 120. Mà marcada en una de les rajoles del
dormitori.

Fotografia 121. Llits d’una altra habitació de
mides i ús semblants a la de la fotografia 117.
Situació paral·lela.

Fotografia 122 i 123. Bigam en diverses habitacions.

Fotografia 124. Habitació actualment
destinada als hostes. Podem veure, al
fons, uns festejadors.

Fotografia 125. Barana rústica.
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Fotografia 126. Cobert situat a la façana oest, al costat
de la cuina dels masovers i de l’església.

Fotografia 127. Imatge del cobert. Serveix
d’aixopluc, contenint dos bancs. Alhora, però
compleix la funció de tapar el forn de pa
(element de pedra que sobresurt a l’interior)
de la pluja. En cas de pluja, si el forn no està
tapat, la pedra es mulla i es refreda, per tant
és més complicat coure el pa. Si té coberta,
però, aquest problema deixa de ser-ho.
Fotografia 128. Desguàs incorporat a la paret de
la façana oest, al costat de la porta.

Fotografia 129. Visió de la masia des del camí
d’entrada a la casa actual.

Fotografia 130. Visió de la masia des del camí
emprat als inicis de la seva construcció.

Fotografia 131. Petit cartell informatiu amb l’adreça i
les dades de contacte per als futurs hostes de la casa.
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Fotografia 132. Font situada a l’entrada de la casa que omple el safareig que es mostra a la fotografia
134.

Fotografia 133. Aquesta inscripció gravada a la pedra de la font ens diu qui va construir la font, i el
sistema de canalització de l’aigua per tal que hi arribés, i quan ho va fer. Diu això: “Est aqueducto fou fet
per Maria de Puig, viuda de Pons Heras, any 1869”.
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Fotografia 133. La font,
per tant, no és ni més ni
menys que un petit
aqüeducte (fixem-nos en
el petit canal que en surt)
per tal de dur aigua al
safareig.

Fotografia 134. Al fons tenim la part modernista de la casa a la vista, mentre que la més antiga s’amaga
rere els arbres. Aquesta bassa quadrada deu ser l’antic safareig.

Fotografia 135. Camí d’arribada i sortida de
la casa.
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Annex 3: Josep Pujol (‘Boquica’)
Josep Pujol (Besalú 1778 – Figueres 23 d'agost de 1815), alies Boquica, fou un
bandoler català que visqué durant la Guerra del Francès. Formà una companyia que el
poble anomenà dels parrots d'En Boquica, brivalles o caragirats, oficialment
anomenada miquelets (200 allistats). Havien de servir d'exploradors a l'exèrcit invasor,
molts es dedicaven al bandidatge.
Fou ben pagat i nomenat capità pel governador de Barcelona però, quan els
francesos començaren a perdre, Pujol els vengué: oferí al baró d'Eroles l'entrega
del castell de Sant Ferran de Figueres. Eroles li envià el seu ajudant Narcís
Massanas per acordar com reconquerir aquella plaça tan important, i "Boquica" acusà
Massanas de pretendre subornar-lo per guanyar el castell. Massanas fou afusellat.
En acabar la guerra, els bandits que formaven la brivalla fugiren França, però Eroles
exigí l'entrega de Boquica per tal de venjar-se. El portà al castell de Figueres i el féu
penjar al mateix lloc en què fou afusellat el noble Massanas.
El romanç ens exposa les crueltats de Boquica on el sacrilegi i els atemptats contra
la propietat eren el centre dels seus actes. En aquest fragment d’un poema anònim en
trobem un exemple:
3

Cuando España batallaba,
por su Rey y la Nación,
coronándose de gloria
destruyendo á Napoleón,
se hizo visible Boquica
más tirano que Nerón,
excediendo en sus crueldades
el más rabioso león.
Contra sus mismos paisanos
dirige su infiel pasión,
militando en las banderas
del injusto Emperador,
comandante de Briballa,
por su infamia a ser logró,
y de bárbaros traydores
su compañía formó.
En verter sangre inocente
complace su corazón,
ancianos, niños, mujeres
sacrifican sin razón,
y hasta con los sacerdotes
exercian su indignación,
sin velerles la alta gracia
de Ministros del Señor.

fue una furia del aberno
ó algun infernal dragón,
pues sus crueldades exceden
y asombran al mismo horror,
contra el benéfico Pueblo
que su existencia debió.
A una muger desdichada
quarenta onzas le robó,
y luego para consuelo
después de tanta aflicción,
mandó cortarle los pechos
con cuyo mortal dolor,
sólo tres horas de vida
su pena les permitió.
En Villamala robaron
hasta saciar su ambición,
dexando muchas familias
sin más amparo que Dios;
dirigiéronse rabiosos
al Párroco, y su furor,
parece que allí estrenaron
que al referirlo da horror.
Con hierro ardiendo las carnes
del Sacerdote abrazó,
y hecho un volcan las parrillas
a la espalda la aplicó,

3

ANÒNIM: Verdadera Relación del más bárbaro catalán José Pujol (alias) Boquica. Fue ajusticiado á los
23 de Agosto de 1815. Barcelona: Imprenta Rubió. Sense data.
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De hombre solo la experiencia tenia,
que á mi opinión
dexándole ya por muerto
pero satisfecho no,
pues más allá de la vida
quisiera usar su rigor(…)

Relació entre Boquica i ca n’Heras
L’explicació anterior serveix per
introduir el personatge en qüestió i
les accions que solia dur a terme.
Dins d’aquest context, doncs,
podríem entendre la història
relativa a l’assalt del grup de
Boquica a la casa.
Es diu que, quan Boquica va
atacar Les Heras, l’hereu estava a la
casa. Boquica, doncs, després de
saquejar la masia i advertir que el
nombre de joies i diners trobats era
inferior al que pertocaria a una casa
Fotografia 24. Xemeneia del forn de pa del menjador
de dimensions i característiques
on es diu que va passar la llegenda.
semblants, va penjar Miquel Heras
de la llar de foc4 del menjador per obligar-lo a confessar on estaven amagades. Segons
la tradició popular va estar tres dies penjat i no va parlar. Boquica se’n va cansar i va
marxar, convençut que no tenia res a amagar o que, si ho tenia, no estava disposat a
confessar-ho de cap de les maneres.
Tot i la valentia del personatge la història no arribaria a tenir un final feliç; Miquel
Heras moriria dotze dies després com a conseqüència
de les cremades.
Aquesta història s’explica al capítol «Serenade
(Franz Schubert)». Aquest n’és un fragment:
Quatre o cinc homes s’havien acomodat a la sala, tots ells
amb l’uniforme de miquelets, com si aquella tasca fos
una més del seu ofici.
-N’hi ha per estona, encara. Dubto que parli tan
fàcilment.
-Ho farà, no en dubteu.
L’home es tragué el xacó negre i el deixà sobre la taula,
sense adonar-se que la ploma verda i vermella havia
quedat lleugerament torçada.
-Ambrós –cridà mentre s’asseia en una cadira a prop
Imatge 1. Gravat de Josep Boquica.
del foc-. Vés a veure què fa en Garriga, a fora.
Font: blog Pirineos en guerra.
Llavors es descordà les polaines per tal de treure’s les
sabates. Si n’hi havia per una bona estona esperaria,
però es posaria còmode p. 88.
4

La llar de foc en qüestió és la que podem veure a l’annex 2, fotografíes 24, 25 i 26.
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Annex 4: La producció de l’oli
La collita
Tradicionalment, la collita de l’oliva començava pels volts de Santa Llúcia5 o a finals de
novembre. S’allargava fins a finals de gener.
Abans de la collita la terra on estaven situades les oliveres es llaurava i s’aplanava
perquè quedés “forta com una era”6. Això es feia perquè la superfície es pogués recollir i
escombrar amb facilitat.
Tota la família hi participava, i es llogaven mossos –si era necessari. Les dones i les
criatures anaven cada dia a collir les olives que anaven caient. Aquesta operació podia
durar algunes setmanes.
Un cop feta, els homes anaven a “batre” les oliveres. Se sacsejaven amb uns perxons7.
Les olives també es podien collir a mà, directament de l’arbre; aquesta ha estat
considerada la més adequada i pròpia del país.
Tot seguit, es recollien i es posaven en una garbella especial –per on podien passar les
fulles, rocs, etc., però no les olives.
La preparació
Un cop netes i triades, es portaven al trull, normalment amb saques de jute8.
Es buidaven al seu costat i les feien covar -no massa temps- posant-se a la seva
mateixa temperatura. Això facilitava que deixessin anar més oli. Si eren molt madures no
era necessari fer-ho.
L’ elaboració de l’ oli
Té tres fases: la mòlta, el premsat i la
tria.
La mòlta
Comença tirant les olives al trull. Les
moles (una o dues, situades, en aquest cas,
formant angle recte l’una amb l’altra)
cilíndriques anaven girant al voltant del
mujol9, que hi encaixava.
La mola està unida per un eix a un arbre
vertical, i d’aquesta manera pot fer un Imatge 2. Procés de la mòlta.
moviment de rotació. Les rodes trepitjaven Font: www.elkhorbat.com/details-excursions/ct.moli.htm
el jaç de pedra i les olives no s’escapaven
pels marges del recipient. Eren mogudes per un animal que es movia per un camí circular
al voltant del trull.
5

13 de desembre.
FÀBREGA, Jaume. La bona vida. “Com es fa l’oli d’oliva?”
http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega/?p=117099 (Visita del 13 de juny de 2016, 9.52)
7
Perxa per batre olives (Empordà). Solien ser de fusta de castanyer, considerada la més adequada i
resistent.
8
Tradicionalmente usats per a fer “curses de sacs”.
9
Pedra grossa i fixa, de set pams de diàmetre, situada enmig de la pica del trull d'oli, i dins la qual balla
l'arbre.
6
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Unes “pales” o “tallants” de ferro mantenien la pasta en el recorregut de les pedres.
Un cop l’ oliva està triturada (mòlta i reduïda a pasta) es recull amb pales i es posa en
semals per dur-la a la premsa.
El premsat
A la casa en qüestió s’efectuava el premsat en fred.
S’omplien els cofins10 amb la pasta d’ oliva, fruit de la
mòlta. Tot seguit es premsaven.
La premsa, totalment manual, estava formada per
una estructura elevada, quadrangular, que se sostenia
per quatre peus rodons, de ferro; aquí hi passava el noc
o cargol de roure que feia baixar la fusta que premsava.
A sota, al bassi11, es dipositaven els cofins apilonats l’
un damunt de l’ altre, fins a una dotzena. Hi havia un
dipòsit subterrani on es recollia l’ oli, que hi regalimava a
través d’un rec excavat a la pedra de la base de la
premsa, de forma quadrangular. L’oli s’ extreia amb un
sifó amb aigua.
Es feia anar la premsa amb un soc que era mogut Imatge 3. Procés del premsat.
pels trullaires (els trulls més moderns tenien una roda Font:www.elkhorbat.com/detailsde fusta enorme, aquest és el cas del de Ca n’Heras, on excursions/ct.moli.htm
posteriorment s’hi va afegir).
L’ oli era recollit amb una triadora12 i es posava tot seguit a la tramostera13. També es
feien servir uns cassos de llauna i uns mallals o mesures, originàriament de terrissa negra
de Quart i més tard de llauna.
La tria
Finalment, l’oli era triat i emmagatzemat en piques. Els millors recipients per a això
eren les gerres de terrissa.

10

Cabàs pla, d’espart, usat per a posar-hi l’oliva mòlta al temps de premsar-la.
Regueró al volt de la solera d’un molí d’oli, on es recull la pasta que va fent el rodet.
12
Plat d'aram o de llauna, amb un mànec curt, que serveix per a destriar i recollir l'oli que va per damunt
l'aigua.
13
Gerra de terrissa o de metall, amb dues anses, de boca molt ampla i amb un gallet també ample, que
serveix per a trasbalsar l'oli del tinell al cossi o a altres recipients.
11
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Annex 5: La vida a pagès
LA DIETA
Tot el que es menjava estava condicionat per l’estacionalitat, per aquesta raó hi
havia estacions amb més abundància de productes frescos i d’altres en què
pràcticament no n’hi havia cap. Per això, les tècniques de conservació van esdevenir
molt importants.
El pa, aliment fonamental
Podia fer-se pa de la pitjor farina i dels cereals més dolents, però hi havia pa. Es
preferia el pa blanc fet de farinetes de foment o de xeixa, però el pa més freqüent era
el pa moreno fet de farinetes de més baixa qualitat de barreja de cereals.
-Pans d’ofrena: es donaven en determinades festivitats.
-Pans d’ànimes: s’elaboraven el dia dels difunts.
-Farinetes: farina de blat de moro cuita i barrejada amb aigua.
Quan l’hereu començava un pa, hi feia una creu al darrere.
El vi i l’aiguardent
Era molt freqüent que abans de començar una feina, especialment al matí, es
begués un vas d’aiguardent. Durant els àpats, a més, el vi era la beguda per
excel·lència i no podia faltar.
Els greixos: oli i llard
Gairebé totes les cases de pagès tenien algunes quarteres plantades d’oliveres. L’oli
servia per amanir, per menjar en pa, per conservar i potser menys per cuinar. De fet,
es solia cuinar amb mantega o amb llard, que s’obtenia del greix del porc i donava molt
bon gust als aliments.
L’hort
Principalment es menjava el que hi havia segons l’estació. Carabasses, carabassons,
pebrots, cebes, tomàquets, cols, bròquils, mongetes, pèsols, albergínies, bledes,
enciams i escaroles es produïen permanentment durant la primavera i l’estiu i eren
fonamentals.
Bacallà i arengades
A les cases de pagès no es menjava peix fresc de cap mena. Tot i això era molt
popular la pesca salada i en totes les dietes apareixen arengades i bacallà, que
arribaven secs i salats i es consumien a totes les cases.
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Una dieta amb poca carn: el porc
Tot i que es criaven gallines i xais, aquests només es mataven en festes especials. En
els àpats corrents sols es menjava carn de porc. Tots els masos tenien les seves truges,
que eren portades al verro, i com a resultat garrinaven dues vegades l’any.
Els porcs menjaven calderada, un perol que sempre bullia al foc amb les restes de
cols, peles de patates, tavelles de fesols, boll14 de trepadella, remolatxes i naps,
barrejat amb adob de segó.
La conservació dels aliments
La conservació dels aliments era necessària durant la llarga temporada en la qual no
es collia pràcticament res en les economies pageses.
-La sal. És un gran conservant. Si peces de carn senceres es tapaven de sal, se’n
podia garantir la conservació. Al rebost de les cases hi havia un salador que servia per
salar els pernils, la cansalada15, els lloms i altres peces que es volguessin conservar
d’aquesta manera. Els bolets també es guardaven amb aigua i sal un cop s’havien fet
bullir.
-El confitat. Un altre dels mètodes de conservar
molt utilitzats eren els confitats. Llom, botifarres,
costelles es deixaven assecar en quants dies perquè
traguessin l’aigua i la sang, es coïen amb oli i llard
de porc, després es posaven dins d’un tupí i es
cobrien amb el greix amb què s’havien cuit. Així es
podia conservar tot l’any.
-Melmelades i confitures. En aquest cas
s’utilitzava el sucre com a conservant, barrejat
amb trossos de fruita diversos que s’havien cuit
prèviament.

Imatge 3. Confitat de llom,
llonganissa i costella de porc.
Font:
http://pallarsjussa.net/ca/gastronomi
a/receptes/confitat

-Fer conservar al bany maria. Quan alguns pots o ampolles de vidre es van poder
tancar hermèticament amb un tap de suro, fou possible la utilització del bany maria.
Consistia a posar dins dels pots el que es volgués conservar, amb una ebullició prèvia, i
fer bullir després el pot tancat hermèticament. Les conserves de tomàquet i les
samfaines es guardaven d’aquesta manera.
-L’assecatge. Algunes fruites es poden penjar i es guarden durant un temps mentre
perden aigua. Així passa amb alguns tomàquets, raïm i també amb els alls. D’altres,
fent-les bullir abans, com les prunes, albercocs, figues, també es poden assecar per
perdre l’aigua. Donen les panses, les orellanes, les figues seques, etc. Les llonganisses,

14
15

Pallofa de la planta en qüestió.
De fet, el nom cansalada prové de “carn salada”
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amanides amb pebres, també s’assecaven. Era molt important que no els hagués
entrat aire, per evitar que es florissin de dins.
-El torrat. Els fruits secs es podien conservar en cru, però duraven molt més si es
torraven a prop del foc o al forn de la casa.

LA VIDA DE CADA DIA
-Encendre el foc
Aquesta tasca tenia la seva dificultat. Normalment hi havia foc gairebé de manera
permanent a la llar de foc, ja fos per fer la calderada per als porcs, per bullir aigua o
per cuinar. Cada vespre, abans d’anar a dormir, es colgaven unes brases amb la
intenció d’aprofitar-ho l’endemà, tot bufant la brasa que s’havia colgat.
El pagès se solia endur al camp una corda que cremava amb somort i que li feia més
fàcil encendre foc per cuinar o escalfar qualsevol cosa si li feia falta.
-Rentar la roba
Fer bugada era una feina molt laboriosa. El primer que es feia era portar la roba a
prop de la bassa o de la riera per passar-la per aigua, rentar-la per damunt i treure’n la
brutícia més grossa. Després la portaven allà on tenien el bugader de pedra o terrissa i
l’encubellaven, és a dir, l’anaven posant a dins, primer la menys bruta i després la
resta, procurant que la part més bruta quedés al mig del bugader, ja que és per on
passava amb més intensitat el lleixiu. Quan estava ple de roba, s’hi tirava aigua fins
dalt i es tapava amb el cendrer16.
Mentrestant, a la llar de foc hi havia un
perol gran amb aigua i quan arrencava el
bull, s’hi tirava cendra ben neta i closques
d’ou trencades, ja que hom creia que feia la
roba més blanca. D’aquesta barreja se’n deia
lleixiu. A continuació, amb un cassó
s’agafava el lleixiu i s’abocava sobre el
cendrer que retenia la cendra, ja que feia de
colador. El bugader tenia un forat tapat a la
part baixa que ara es destapava i l’aigua que
sortia era recollida en un perol que, quan era
ple, es tornava a abocar dins la que estava Imatge 4. Dones fent la bugada.
bullint a la llar de foc. Quan tornava a Font:
arrencar el bull, es tornava a abocar l’aigua http://grups.blanquerna.url.edu/m45/3.htm
bullent al bugader i es recollia per la part
inferior. Això es feia fins a nou vegades i se’n deia passar la bugada i, així, la roba
s’anava netejant. Al començament el lleixiu sortia fred pel forat del bugader, però a
força d’anar-hi passant, acabava sortint molt calent. Es deia que passaven les calentes.
La darrera vegada deixaven estar el lleixiu una bona estona dins el bugader, fins que
se’l deixava escórrer tota la nit, i a vegades posant una pedra grossa damunt del
cendrer. Al vespre la bugada ja era passada.
16

Una roba gruixuda i espessa que havia de fer de filtre.
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L’endemà la roba era transportada per dos homes penjada en un semaler cap a la
bassa, on la rentaven i l’esbandien. Un cop neta l’estenien sobre mates de boix o
argelagues o en estenedors que s’havien construït expressament a la vora d’on
s’esbandia. Calia estar alerta que un temporal no la mullés i s’hagués de rentar de nou.
-Rentar els plats i les olles
Els plats solien rentar-los amb sabó, tot i això a vegades
simplement els deixaven nets a base de sucar-hi pa i
simplement els endreçaven, sense rentar-los. Tot i això, les
peroles i olles greixoses s’havien de netejar de tant en tant,
com també la superfície de les taules. No s’hi utilitzava el
sabó, sinó el saldó o sauló17, o la terra d’escudella, i amb un
fregall i aigua es deixava la vaixella ben neta. El fregall
moltes vegades era un manat de boixos verds, però també
podia ser d’espart.

Imatge 5. Sauló.
Font:
http://terresvegetals.com/es/product
/saulo-cribat/

LA MATANÇA DEL PORC
L’època de la matança era entre els mesos de novembre i el febrer, quan feia fred,
perquè la carn no es fes malbé.
El dia abans es preparaven les eines de tall, es netejaven
els perols i mobles i era costum escurar la xemeneia fent
servir un feix d’argelagues lligades fent-les passar amunt i
avall. Així no hi hauria perill que s’encengués el sutge amb
el greix del porc.
La matança la feia un matador de porc, que podia ésser
de la casa o venir de fora, i la mocadera, una dona Imatge 6. Argelagues.
especialitzada a preparar la carn, ajudats per la gent de la Font:
casa. Quan arribaven, esmorzaven coca i aiguardent i a http://ichn.iec.cat/Bages/brolles/Imat
punta de dia s’anava per feina. Feien sortir el porc, el ges%20grans/genistass.htm
matador li clavava un ganxo sota la barra i l’estiregassaven
fins a fer-lo jaure a la pastera, després era degollat mentre la mocadera en di positava
la sang en un perol.
Després era escaldat dins de la pastera o el socarrimaven cremant argelagues. El
porc era pelat, i els pèls, que servien per fer raspalls, se’ls solia quedar el matador. La
mocadera es preparava per rebre la mocada i la mestressa el sagí, el fetge i la
freixura18. Posaven el porc al llit dels porcs19 i el matador li tallava el cap i els peus i
després l’escorxava passant-li el ganivet al llarg de l’esquena.
En aquest moment, ja es veia la cansalada, que era més ampla si el porc era gras i
gros. L’amplada de la cansalada servia per valorar si el porc havia estat ben criat.
Un cop arreglat, sense budellada, fetge, freixura, cap ni peus, el porc es pesava en
una romana aguantada per dos homes amb una barra travessera o semaler per saber
quantes lliures carnisseres feia. La mocadera i qui l’ajudava anaven a rentar la

17

Terra sorrenca dura.
Entranyes, especialmente pulmons, d’un animal.
19
Moble semblant a una taula.
18
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mocada20. Els altres començaven a descarnar el porc, les cansalades eren dutes al
rebost i posades damunt del salador i la resta de la carn es posava sobre les tovalles
que hi havia a la sala del mas. Homes i dones convidats descarnaven els ossos i
separaven la carn del greix.
Després venia la feina de
trinxar la carn per preparar els
diversos tipus d’embotits. Abans
es tallava amb la mitja lluna21 i
era una feina molt llarga i
pesada, després van venir les
màquines de trinxar carn, que
estalviaven temps. Aquesta carn,
convenientment
picada
i
amanida amb pebre, oli i sal, ou,
arròs, etc. estava preparada per
fer botifarres de sang, bulls,
botifarra cuita o blanca, d’ou,
d’arròs i d’altres menes que Imatge 7. Família fent la matança del porc.
després duien a la cuina per Font: http://memoriasobrerodes.cat/2015/07/la-matancacoure-les a la perola per poder-les del-porc/
confitar.
La mocadera pastava la carn per fer les llonganisses, culanes22, fuets o espetecs i
l’amania amb sal, pebre i altres espècies que cada casa guardava en secret. Fins que no
s’havia acabat la feina i estava adobada i guardada tota la carn, no es reunia tota la
gent per sopar i després començava una festa que durava fins a les tantes de la nit,
ballant i fent jocs de tota mena.

20

Budellam. Havia de servir per poder fer botifarres i embotits.
Eina de cuina que consisteix en una fulla, generalment d’acer, amb el costat tallant corbat enfora.
22
Fetes amb el budell culà del porc.
21
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Annex 6: Masovers i gent de classe mitjana/baixa a les comarques
gironines durant el segle XX
Escolarització, educació i aprenentatge
-Legislació: el 1910 es prescriu per llei l’obligatorietat escolar dels sis als dotze anys
i el 1923 l’obligatorietat i gratuïtat de l’ensenyament elemental dels sis als catorze
anys, termini que perdurarà durant tot el franquisme.
-Diferències entre home i dona: menys nenes estaven escolaritzades i, si ho
estaven, plegaven abans. Això solia ser a causa dels tipus de feines que feien (criades
en altres llars o feines domèstiques dins de casa) i perquè s’incorporaven abans que els
nens a les formes de treball adult. A més, per a nenes hi havia menys oferta escolar, i
depenia més del finançament dels pares que de la inversió pública (la qual en el cas
dels nois afavoria la seva educació). L’escola privada, en l’àmbit femení, tenia un paper
important, però no totes les famílies s’ho podien permetre. Les congregacions
religioses, per exemple, estaven especialitzades en nenes; el 1932 a la província de
Girona hi havia 83 escoles de nenes contra 26 de nens.23
-Distincions entre hereu/pubilla i altres germans: en alguns casos els primers fills
són els que obtenen més educació, en els qui els pares inverteixen més. Tot i això,
també trobem altres testimonis que expliquen que als petits se’ls hi permetia estudiar,
mentre que els grans eren els encarregats d’ajudar a casa en cas de necessitat.
-Motius que perjudicaven l’escolarització:
Treball infantil. Tot i que la sega o la verema se solien realitzar en període de
vacances escolars no sempre es podia combinar la feina amb l’assistència a l’escola.
Aquesta solia ser la principal causa de l’absentisme escolar.24 La quotidianitat del
treball infantil provocava crítiques al joc dels nens, i en conclusió, la imatge d’una
infància molt diferent a la de les generacions actuals; representada, potser, per la frase
mai de la vida vaig saber què era jugar25.
Mort o malaltia d’algun dels progenitors. En aquest cas, el fill o filla gran solia
veure’s obligat a fer-se càrrec d’una bona part de les responsabilitats del difunt. Si
moria la mare, per exemple, la noia més gran s’encarregava de pujar els fills. La resta
de germans també assumien tasques diverses.
Cost de l’escolarització. Aquest cas, tractat en noies, també succeïa en nois. Si els
pares havien d’afrontar el cost de l’escolarització era més senzill que la neguessin als
seus fills; sobretot si no tenien els mitjans per tal de fer-se’n càrrec.

23

SAGUER E. (coord..), Bohigas J., Bosch M., Colls J., Congost R., Gifre P., De Puig N., Puigvert J.M.,
Serrano L., Solà X., Villalón S. (2011). Forçats a foc i llum. Una història oral dels últims masovers de la
regió de Girona, 1930-200 (1a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de cultura. (p.
267-270)
24
Al llibre citat anteriorment, en quaranta-dos casos analitzats, divuit així ho afirmen (p. 277).
25
Esmentada a la pàgina 228 del llibre anterior. També pronunciada per Dolors Guixeras Pinsach (annex
12).
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Distància de l’escola. Sobretot influent en el cas dels masovers, el contracte dels
quals exigia viure al mas (sovint, com ca n’Eres d’Adri, allunyat dels nuclis urbans)26.
Això provocava camins de més de mitja hora, que les inclemències del temps els
obliguessin a romandre a casa, etc. En alguns casos, en ser-ne conscients els mestres,
fins i tot els deixaven sortir abans que els altres nens.
Desinterès dels pares. De la mateixa manera que la insistència dels pares per
l’aprenentatge dels seus fills ajuda enormement a augmentar l’interès del noi o noia
per l’escola, la manca de cultura familiar també podria relacionar-se amb l’absentisme.
A vegades, però, són precisament els masovers amb menys possibilitats d’estudiar els
qui van emprendre accions per tal d’aconseguir que no passés el mateix als seus fills.
La Guerra Civil. Els nascuts entre 1922 i 1932 van veure’s afectats clarament pel
conflicte bèl·lic. Els més grans van haver de deixar els estudis abans d’hora i els més
joves a començar-los tard. La por als bombardeigs, la falta de mestre o l’escassetat de
mà d’obra al camp són algunes de les raons per les quals tingué un valor negatiu.
-L’educació no formal. Sovint aquesta era la solució de molts dels inconvenients
explicats anteriorment. Els alumnes no obtenien cap títol, però la seva importància és
rellevant. Els mestres solien ser suplerts per capellans27, “mestres de sequer”28o
conferències29.
-Contingut de l’educació. Orientada a
ensenyar només uns coneixements molt
bàsics per a la vida pràctica i els principis
de la doctrina catòlica. En el cas de les
nenes, aquests coneixements bàsics eren
molt reduïts per la gran quantitat d’hores
que dedicaven a l’aprenentatge de les
labors manuals i d’organització i higiene
domèstica. Tot i l’interès dels governs de
la II República, que assumí l’escola
pública com a mètode per al progrés
Imatge 8. Escola de les ordes, anterior a l’època
social, i la coeducació per tal de trencar franquista.
l’ensenyament sexista, el franquisme Font: blog Tribuna del Berguedà
s’entestà a esborrar-ne tot rastre,
retornant al model més tradicional i autoritari de l’escola com a eina moralitzadora i
adoctrinadora.
L’escola franquista suposa la imposició de la religió catòlica (rigidesa de compliment
del precepte de la missa) i dels rituals del règim (com ara cantar el Cara al sol),
castellanització obligada (tot i això, en algunes escoles el català oral era permès),
servei militar30, etc.
26

Un 40% dels casos analitzats al llibre anterior van patir d’alguna manera aquest problema.
Tradició menys desenvolupada a la diòcesi de Girona que a la de Vic.
28
Persones que, després del conflicte civil, s’havien refugiat en alguns masos habitats per masovers i es
mantenien fent de mestres als nens de la zona a canvi d’allotjament i allò que els pares els pagaven.
29
Classes nocturnes. Sovint per a formar adults més que no pas nens.
30
Va significar un moment per aprendre un idioma amb el que estaven poc familiaritzats (castellà), i per
difondre el francès.
27

75

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

-Aprendre a ser masover
Malgrat que ser masover implicava algunes particularitats al fet de fer només de
pagès (relació amb el propietari o amb el seu administrador, portar els comptes, etc.)
hem de pensar que els fills dels masovers les aprenien dels seus pares, tal com passava
amb les feines de pagès; s’aprenia amb la pràctica.
-La formació de la noia
Sobretot les mares els ensenyaven a fer les feines de la casa (netejar, cuinar, cuidar
els germans petites, etc.). Això els permetia no només ajudar a casa, o preparar-se per
la seva futura llar, sinó anar a servir en altres cases.
Tot i això, en una masoveria tant les nenes com les mares no feien només feines de
la casa, sinó també moltes d’agrícoles i ramaderes que aprenien dels pares.
Era habitual que aprenguessin a cosir a casa i que, un cop conclosos els anys
d’escolarització, anessin a costura. Això servia d’estalvi familiar, però també podia
esdevenir una sortida professional (treballar en una sastreria o fer de modistes).
Aquest és el cas, per exemple, de la meva àvia.
Relació entre masover i propietari
-Els tipus d’amos.
Gran propietari rural que viu de les rendes del seu patrimoni. Figura predominant,
dins la qual trobem diversos matisos.
-Propietari castellà amb títol nobiliari. Poc freqüent.
-Propietari rural amb residència a Barcelona. Sovint antigues i conegudes
nissagues d’hisendats locals amb residència múltiple. En d’altres, el patrimoni
té origen en les inversions en terres per empresaris industrials i financers.
-Hisendats que resideixen al territori.
Propietari comarcal d’origen pagès.
Familiar del masover.
Amo i masover.
La impossibilitat de continuar vivint de la renda de la terra com ho havien fet els
avantpassats va conduir a una fragmentació de la figura del rendista rural, que ens duu
a diferents perfils professionals que anaven de l’empresari agrari al professional
liberal. Les rendes de les masoveries i del bosc, per tant, eren ingressos
complementaris d’un metge, un industrial, un farmacèutic o un advocat. Això solia
derivar en una relació menys tensa.
-El contacte amb el propietari.
L’absentisme. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans és el costum de
viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns. Tot i això, també
sol relacionar-se amb la despreocupació respecte dels problemes de gestió del
patrimoni i la limitació al cobrament d’una renda.
Freqüència. Les pautes de contacte estan relacionades tant amb la tipologia dels
propietaris i amb la proximitat residencial, com amb el tipus de contracte que regulava
cada masoveria.
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-Arrendament monetari. Menor contacte, sovint com a regla. Es considera
que el paper del propietari és cobrar i callar. La renda es paga anualment o per
semestres, i és l’arrendatari qui acudeix a la residència del propietari.
-Parceria31. El propietari estava interessat en exercir un control més proper.
Els qui tenien una masoveria al terç32 estaven obligats a avisar el propietari al
moment de distribuir la collita i aquest –o un agent seu– solia acudir-hi. Els
masovers que pagaven una part de la collita generalment estaven obligats a
portar-la fins a la casa del propietari o una de les seves residències.
De mica en mica, el propietari va deixar de percebre la seva part en espècie
per ingressar directament una quantitat monetària. Per tant, el masover va
assumir la comercialització de la seva part i de la de l’amo. Això solia establir
una nova pauta de contactes regulars (cada tres o quatre mesos).
-Un cas concret. Un dels propietaris que residia a Barcelona i del qual ens
parlen al llibre que utilitzo com a font principal d’aquest àmbit cada mes,
regularment, tenia establerta una ruta de visita a totes les finques. Així en
parla un dels masovers: Tenia un negoci ell. [...]Vint-i-pico de masos que tenia,
s’hi va posar ben bé com a una empresa, com una atra empresa qualsevol. Cada
mes els comptes.
-El procurador.
Les seves funcions variaven, així com el seu perfil social. Alguns feien
d’administradors, d’altres majordoms o vigilants, capatassos, etc. L’administrador
podia ser un industrial, o fins i tot un masover. També podia ser un capellà. De fet, a
Girona tenien un paper força important, aquests.
La seva relació amb el masover no solia ser gaire bona33 i constantment la seva
actuació era entesa com un abús: episodis de control polític en cas de votacions, els
pressionaven perquè avancessin el pagament de la renda amb antelació als terminis
estipulats, etc. En tot cas, era una figura més afable amb el propietari que no pas amb
el masover.
-Relació amb el propietari.
Segurament, gràcies a la figura del procurador, la majoria de tensions eren
enfocades cap a aquest últim i no cap al propietari, amb qui en general es solia tenir
una bona relació. Es tracta d’una relació de submissió, segurament, més que no pas en
una d’harmonia i col·laboració.
Confiança. Es pagava sense rebut, una bona part de les decisions de cultiu i
explotació eren delegades als masovers... I, a més, aquesta solia funcionar d’estímul
positiu en la marxa de l’explotació. Els masovers ho apreciaven.
En situacions de molta proximitat social destaca una certa manca de confiança.
Potser és que les manifestacions de confiança formaven part dels gestos simbòlics en

31

El propietari d’una finca n’encarrega l’explotació agrícola a un individu a canvi d’un percentatge en els
resultats.
32
El propietari percebia una tercera part dels cultius principals i proporcions variables (entre el quart i la
meitat) sobre altres cultius secundaris.
33
De fet, hi ha una dita que ho il·lustra: advocats i procuradors, a l’infern de dos en dos.
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què es sustentava la jerarquia social entre masovers i quan aquesta jerarquia es diluïa
també ho feien els seus signes34.
Detalls. Tot i que no era freqüent, solien haver-hi gestos dels propietaris envers els
masovers (anar-los a veure si estaven malalts, fer algun regal als nens per reis, etc.)
que ajudaven a establir bones relacions entre ells.
Relacions d’amistat. Solien establir-se sobretot entre els fills dels propietaris i els
dels masovers, en cas que la proximitat residencial fos alta i hi hagués coincidència
d’edat.
Convits del propietari. Solien ser petites festes amb missa inclosa on es trobaven les
famílies senceres. Podien ser, a vegades, un senyal de predilecció cap a un masover en
concret.
Convits dels masovers. Menys freqüent que l’anterior. Quan els propietaris visitaven
el mas podien ser convidats a dinar, o més sovint a berenar.
Cacera. L’amo solia convidar un, o més d’un, dels seus masovers en aquesta
activitat d’oci.
-Signes de subordinació
Donació de productes d’horta i corral (després de la matança del porc, si hi havia
proximitat entre els masos un cistell cada setmana, etc.). Era un gest voluntari dels
masovers, que solia tenir la intenció de reforçar els llaços amb el propietari i millorarne la relació. A vegades, però, l’amo n’abusava.
Treballar a jornal de l’amo. A part de parcers o arrendataris molts solien ser
jornalers assalariats, sobretot en masos forestals, on la terra cultivable era poca.
Moltes dones també van fer de criades, mainaderes o dides a canvi d’un salari.
-Hostatjar un familiar dels propietaris. A vegades, també en tenien cura (en cas que
fossin nens, vells o malalts) i els hi eren encomanats.
La forma d’adreçar-s’hi (el tracte deferent). El masovers solien adreçar-se als seus
propietaris de forma deferent, utilitzant generalment el vostè i el tractament de senyor
o senyora precedit pel nom propi. Aquest tractament indicava un desnivell de classe a
causa tant pel fet de ser propietari com, en alguns casos, pel fet de tenir estudis
superiors o una professió liberal.
Els propietaris que socialment eren propers als masovers rebien un tracte més
proper i eren nomenats tant pel nom com per l’àlies o malnom de la casa on residien.
Podien ser tractats de vós o, fins i tot, tutejar-se.
En alguns casos, el tracte
deferent podia estendre’s al
conjunt de la família del propietari,
però en d’altres als més joves se’ls
podia tutejar, sobretot quan la
relació amb els fills dels propietaris
tenia una certa intensitat. Eren
importants, en aquest aspecte, no
només l’edat, sinó la posició dins la
família de l’altre. Alguns tractaven
Imatge 9. Masovers del Regàs, d’Arbúcies, 1915.
Autor desconegut.
Font: diari El Punt
34

p. 198 del llibre citat anteriorment.
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de vostè a l’hereu però tutejaven els seus germans35.
En casos molt especials el tuteig s’estenia a les relacions entre masover i propietari.
A l’altre extrem, alguns propietaris es mostraven intolerants cap el tuteig, fins i tot si
s’adreçava als fills.
Al llibre Forçats a foc i llum s’explica que, en un cas en particular, quan els
propietaris, endeutats, van vendre el mas, la seva mare no va voler adquirir-lo perquè
havia estimat tant els amos que no volia rebaixar-los, com si comprar lo dels amos era
rebaixar als amos.

35

Fadrinastres. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans Fill no constituït hereu que rep la seva
part de l’herència en diners o en cabal en contreure matrimoni o en morir els pares.
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Annex 7: Paviment hidràulic
La rajola hidràulica, també coneguda com a paviment hidràulic, és un revestiment
artesanal per terra i parets que va viure la seva època d’esplendor al començament del
segle XX. Va ser utilitzada per diversos arquitectes i artistes de l’època, com Antoni
Gaudí, Lluís Domènech i Muntaner i Josep Puig i Cadafalch, entre d’altres, que van
crear un llenguatge únic i excepcional en els dissenys dels seus edificis, considerats
avui joies arquitectòniques del modernisme.
La rajola hidràulica es fabrica peça a peça. L'artesà tria els colors que farà servir i
prepara
una
pasta
amb
aigua,
barrejant
pols
de
marbre
blanc, ciment blanc, sorra i pigments.
Aquest preparat s'aboca a la trepa36 (imatge 1). Cada espai s'omple amb el seu color
corresponent. Com més tonalitats tingui el dibuix més temps serà necessari, per la qual
cosa el cost de la rajola augmentarà. La capa decorada té uns 4-5 mm. de gruix.
Quan la trepa s'ha omplert amb diferents
pastes de colors, s'afegeix una segona capa
anomenada brasatge37.
Finalment
s'acaba
38
d'omplir amb el gros fins als 20 o 25 mm., que
acostuma a ser el gruix la rajola.
El motlle emplenat es col·loca sota una premsa
hidràulica que el comprimeix. Després, es treu del
motlle, es deixa assecar i se submergeix en aigua Imatge 10. La pasta és abocada a la
durant 24 hores. Per tal que el ciment quedi trepa.
perfectament endurit, les rajoles es ruixen amb
aigua i es guarden en una cambra humida durant 28 dies39.
Rep el nom d'hidràulic gràcies a aquest últim procés i no pel fet d'emprar premses
hidràuliques, ja que en un principi les premses eren manuals.

36

Motlle que integra uns separadors de bronze o llautó encaixats en un marc.
Capa d’un gruix similar a la inicial, formada per una barreja de ciment gris i sorra, que té la funció
d'absorbir l'excés d'aigua de la primera.
38
Capa de suport constituïda per ciment gris, ciment comú i sorra. Té una textura més porosa per a
facilitar-li l’adhesió a una futura superfície.
39
Temps que triga a endurir-se el ciment pel procés químic elaborat gràcies a l'aigua.
37
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Annex 8: Santa Coloma de Farners a principis del segle XX
El partit judicial de Santa Coloma de Farners estava format per 27 districtes
judicials: Santa Coloma de Farners, Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, Brunyola, Caldes
de Malavella, Espinelves, Hostalric, La Cellera, Lloret de Mar, Massanes, Massanet de
la Selva, Osor, Riells, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Sant Feliu
de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Sant Miquel de Cladells, Sils, Tossa de Mar, Vidreres,
Viladrau i Vilobí. Ocupava una extensió de 1.117,80 quilòmetres quadrats i estava
poblat per 44.347 habitants de fet que vivien en 12.016 edificis i albergs. De les 48
parròquies del partit, 34 eren del bisbat de Girona i pertanyents a l’arxiprestat de
Santa Coloma (abans ardiaconat de La Selva); 13 eren del bisbat de Vic i pertanyents a
l’arxiprestat de Sant Hilari, i una era del bisbat de Barcelona i pertanyent a l’arxiprestat
de Sant Celoni.
Santa Coloma de Farners: el municipi
Té 1.174 edificis i albergs i 4.666 habitants de fet, dels quals 1.690 saben llegir i
escriure. Podem percebre que més de la meitat de la població és analfabeta, per tant
(gràfic1), i que hi ha un equilibri entre el nombre de dones (2.330) i el d’homes (2.336),
la majoria dels qual són casats (gràfic2).

Dones
Alfabets
Analfabets
Homes

0
Gràfic 1. Població alfabeta i analfabeta de Santa
40
Coloma.

500
Solters

Viudos

1.000

1.500

Casats

Gràfic 2. Estat civil de la població colomenca.

Tot i que el cap del districte sigui Santa Coloma, agrupa diversos nuclis de població,
com ara Sant Marçal, Sant Pere Cercada i Castanyet (gràfic3).
Terme muntanyós amb una plana on és edificada la ciutat seguint el curs de la riera
de Santa Coloma, on aflueixen la riera de Castanyet i la dels Frares.

40

La font d’aquest i dels propers gràfics és el llibre següent: CARRERAS i CANDI, Francesc. Geografia
general de Catalunya. Barcelona: Establiment, 1908-1918. Volum V: Província de Girona. Joaquim
Botet i Sisó.
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Muntanya poblada de boscs: alzines i
castanyers principalment, amb alguns pins i
suros.
Conreus de grans, llegums, una mica d’oli i
vi, hortalisses a les hortes que voregen la riera
i la sèquia dels molins. Hi abunda la fruita
d’esclova: castanyes, avellanes i pinyons. Dels
boscs s’extreu carbó, fusta i suro.

4000
3500
3000
2500
2000
1500

Edificis
1000
Cases relativament modernes distribuïdes
500
en una trentena de carrers, tres places (la de la
Constitució –actual plaça Farners- on s’hi fa el
0
mercat, la d’Orient –actual plaça Firal- on s’hi
Població
fa la fira de bestiar), alguna placeta i dos
passeigs: Sant Salvador Nou i Vell.
Edificis
-Jutjat d’instrucció i primera instància. Un
secretari i dos escrivans, registre de la
Gràfic 3. Nuclis de població que constitueixen el
propietat, presó, advocats i procuradors.
municipi de Santa Coloma.
-Guàrdia civil. Un capità resident.
-Administració de correus i telègrafs (servei
limitat).
-Dues notaries.
-Tres escoles públiques elementals (dues de nois i una de noies) i dues de privades
(una de nois a càrrec de la Doctrina Cristiana i una altra de noies a càrrec del Sagrat Cor
de Maria. Col·legi privat de segona ensenyança.
-Hospital municipal amb vuit llits, reverendes Josefines.
-Escorxador públic.
-Lluminària elèctrica.
Mercat, fires i festes
Celebrat els dilluns de cada setmana, de bestiar el darrer dilluns de cada mes i
extraordinari els dijous en temps de venda de castanyes , avellanes i trumfes. Fira els
dies 24 i 25 de febrer, 19 i 20 de març i 31 de desembre. Festa major del 24 al 26 de
setembre, festa petita el diumenge després de pasqua florida.
Dues festes típiques són la del Pelegrí de Tossa per sant Sebastià (el vint de gener) i
la de l’Encesa de pins41, per sant Salvador (el divuit de març).
Professions
Professions i arts i oficis manuals d’un petit centre de comarca, amb botigues
proveïdes de productes de principal necessitat. Fàbrica de pells, deu obradors de taps,
cinc forns de rajols i teules, algunes premses d’oli, molins fariners, espardenyers.
Dues fondes i diversos hostals, lloguer de carruatges, viatges a Anglès (una pesseta
per persona) i a Sils en els trens ordinaris (mitja pesseta el seient) i servei d’automòbils
de Sils a Santa Coloma (una pesseta).
41

Actualment aquesta festa no se celebra.
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Ordre religiós
Tres parròquies del bisbat de Girona: Santa Coloma, Castanyet i Sant Pere Cercada.
-Santa Coloma: la parròquia és cap d’arxiprestat. Rector arxipreste, tres vicaris, tres
beneficiats42 i cinc capellans adscrits. Es troba a la plaça de la Constitució i va ser
consagrada l’any 950. Dedicada a Santa Coloma. Conté la capella de la mare de Déu
dels Dolors. A la plaça Sant Sebastià trobem la capella d’aquest sant, la de sant Josep a
l’hospital i la del Sagrat Cor al convent i col·legi de l’Immaculat Cor de Maria (fundat el
1865). A la muntanya, vora les restes del castell de Farners, trobem l’ermita de la verge
de Farners. L’aplec es celebra el dia dos de juliol.
-Sant Pere Cercada. Església rural de segona amb rector. Dedicada a Sant Pere i
consagrada el 1245. Romànica, de creu llatina, amb tres absis, cúpula i porta d’ingrés
en bon estat de conservació.

Mapa 1. Santa Coloma de Farners a principis del segle XX.
Font: Geografia general de Catalunya (esmentat anteriorment).

42

Càrrec vitalici eclesiàstic que permet a una persona cobrar una renda i altres privilegis judicials,
militars o fiscals.
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Annex 9: La Guerra Civil espanyola
Sempre que parlem de guerra parlem de morts, de desgràcia, de dolor. Però en
parlar de guerra civil a més de parlar de tot això parlem de famílies dividides lluitant en
bàndols contraris, d’amistats trencades, d’odis del passat que ressorgeixen, de por,
d’incertesa, de la destrucció d’un país, d’incongruències, de pobles desfets, etc. Per
això s’ha escollit la Guerra Civil espanyola com a tema del passat. Perquè s’ha
considerat que és un temps del qual no es parla gaire tot i tenir-lo relativament recent,
i del que qui en podria parlar tendeix a fugir-ne pel dolor que li suposa el record.
Primer de tot, es busca intentar entendre què és la Guerra Civil Espanyola en un
sentit general i neutral –en la mesura que això sigui possible-, i després centrar-se en
els testimonis.
ANTECEDENTS DEL CONFLICTE
Causes polítiques
Després de l’abdicació i exili del rei Alfons XIII (l’any 1931) a Espanya es va instaurar
una república democràtica. Tot i això, la pobresa, la incultura, les condicions laborals
injustes i les desigualtats socials donaven lloc a revoltes populars que impedien fer les
reformes necessàries. Les ideologies, a més, eren diverses, i mentre que uns volien
donar més poder al poble els altres volien delimitar-lo.
Van anar sorgint organitzacions radicals oposades o enfrontades: mentre que els
radicals de dreta s’emmirallaven en el feixisme italià o en l’Alemanya nazi, els radicals
d’esquerra buscaven la Rússia comunista.
Els bàndols
Tot i que és difícil delimitar-ho, perquè estava tot força mesclat, els obrers i els
camperols s’agrupaven en organitzacions d’esquerra, mentre que la burgesia, els
terratinents i l’exèrcit tendien a ser més pròxims a la dreta. A més, molts oficials
estaven molestos perquè després de les guerres al Marroc, que havien donat lloc a un
període en el qual l’exèrcit havia tingut una gran importància en la societat, durant la
República es veien marginats i creien que el règim demòcrata no controlava bé les
agitacions reivindicatives d’obrers i camperols, i que la situació convulsa els acabaria
duent al caos.
LA GUERRA
L’inici: el cop d’Estat
Per tal d’obtenir el control de la situació, i un cop hagueren pactat amb els
moviments més extremistes de dreta (com ara la Falange Espanyola), bona part dels
cabdills i oficials de l’exèrcit el 18 de juliol de 1936 van fer un cop d’Estat per tal
d’instaurar la dictadura. Tot i això, les coses es van complicar a causa de la resistència
de les esquerres, que van donar armes al poble. Espanya va quedar dividida en dues,
segons les ciutats on van triomfar els revoltats o on no ho van fer. I així va començar la
guerra.
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Allistaments
La gent es va veure obligada a escollir bàndol. Alguns ho van fer de forma
voluntària, disposats a combatre per tal de defensar les seves idees, que coincidien
amb les del bàndol escollit. La majoria, però, es van veure obligats a lluitar amb aquells
que predominaven al seu territori, per exemple.
Es parla dels nacionals o feixistes en referir-se als revoltats, i de republicans o rojos
en referir-se als defensors del govern legítim.
Atrocitats
L’inici de la guerra va ser sanguinolent, ja que ambdós bàndols van castigar
durament els adversaris polítics i els presoners. L’odi es va manifestar per tot arreu, i
molta gent va ser engarjolada i afusellada.
El gran error segurament fou que, sota pretextos polítics es van fer robatoris,
saquejos i fins i tot es van solucionar venjances personals. En ambdós costats es van
produir denúncies, engarjolaments i execucions. Sovint sense raó lògica. Això, tot i que
sobretot passà en un inici, va continuar durant tota la guerra, i sovint és el que la gent
recorda d’ella. Amb això es va aconseguir embrutar el nom dels bàndols.
Setges
-Madrid: Franco va decidir conquerir la capital i demolir el govern republicà. Tot i
això, la ciutat va resistir i no va cedir.
-Badajoz: en una repressió s’assassina a dos mil persones (incloses dones i
criatures).
-Màlaga: columnes de fugitius van ser bombardejats des d’aire i mar.
Represàlies republicanes
El caos polític, la falta d’autoritat, el poble armat, sense dirigents eficaços, els
presos comuns alliberats, els milicians que aprofitaven per robar i matar, que
facilitaren les matances de clergues, falangistes, monàrquics i gent de dretes. Moltes
esglésies i convents van ser destruïts i es va assassinar 6.000 sacerdots i religiosos.
Intervenció exterior
Curiosament, l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista van subministrar recursos i material
de guerra als rebels, la Rússia comunista esperant que la victòria republicana convertís
el país en un de comunista també hi va intervenir. Tot i això, Anglaterra i França, entre
d’altres, van preferir mantenir-se neutrals. Això va afavorir els rebels.
Molts idealistes d’esquerres de diversos països, però, van allistar-se voluntàriament
a l’exèrcit republicà en les Brigades Internacionals.
El govern de Burgos
Els rebels van establir Burgos com a capital, i Franco va esdevenir el “caudillo”. La
guerra va començar a ser d’estratègia, batalles i bombardeigs. La diferència entre
bàndols era que mentre que els franquistes estaven units l’exèrcit de la República
estava dividit en comunistes, anarquistes i altres, impossibilitant una coordinació
eficaç.
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Batalles
-Batalla del Jarama: els feixistes intenten quedar-se Madrid, i per tal de fer-ho volen
tallar la carretera de València. Els republicans perden 25.000 homes i els franquistes
20.000.
-Derrota italiana a Guadalajara: Alemanya havia enviat la Legió Còndor i Itàlia
50.000 soldats. En un atac a Guadalajara els tancs entregats al govern per la Unió
soviètica i la infanteria republicana van aconseguir que, després de cinc dies, els
italians fugissin deixant allà el material de guerra.
-Guerra al mar: alguns èxits republicans són l’enfonsament del Baleares o
l’enfrontament del Guipuzkoa i el Nabara contra el Canarias.
La rereguarda nacional
Als llocs conquerits pels nacionals s’exercia una enorme repressió: es calcula que
durant la Guerra Civil van ser assassinades 180.000 persones fidels a la República,
sovint simplement per estar afiliades a un sindicat. Federico García Lorca, per exemple,
va ser assassinat a Granada el 18 d’agost del 1936.
La rereguarda republicana
Els aliments escassejaven i això va produir situacions dramàtiques de fam. Es
calculen unes 50.000 detencions arbitràries seguides de tortures i assassinats.
Les dones
A la zona republicana moltes dones detingudes van ser violades i assassinades, tot i
que a la zona franquista els abusos eren més freqüents.
Tots els progressos socials i polítics que havien aconseguit amb la República van
quedar abolits a la zona franquista. La imatge de dona independent i activa era
negativa, i va ser substituïda per la d’esposa submisa, mare i religiosa.
Llocs concrets
-Disturbis a Barcelona: els enfrontaments polítics a la rereguarda republicana
seguien dificultant l’esforç de la guerra. Un dels moments més difícils es produí a
Barcelona, quan els enfrontaments entre el govern de la Generalitat, socialistes,
comunistes i anarquistes van desembocar en alçaments armats als barris obrers. Els
soviètics hi van intervenir, complicant més les coses. Hi va haver detencions i
assassinats.
-Guernica: els nacionals van conquerir Santander, Bilbao, Gijón i Avilés per tal
d’arribar a la frontera francesa. Al País Basc, amb autorització de l’Estat Major de
Franco i per atemorir la població, la Legió Còndor va atacar Guernica des de l’aire amb
bombes explosives i incendiàries, arrasant la ciutat. La matança va ser terrible, i
l’episodi va inspirar el famós quadre de Pablo Picasso.
Brunete, Belchite i Terol: els franquistes, essent conscients que el temps anava a
favor seu, sacrificaven les seves pròpies tropes en una llarga guerra de desgast.
L’exèrcit de la República estava tan escàs de reserves que havia arribat a mobilitzar als
joves de 17 anys.
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La batalla de l’Ebre
Aquest va ser l’últim gran esforç de la República, i la batalla més dura de tota la
guerra: 80.000 homes van creuar el riu, sorprenent les tropes rebels. Els combats van
ser increïblement violents. Durà tres mesos, amb pèrdues humanes terribles com a
resultat: 13.300 homes (la meitat de cada bàndol, aproximadament). Els republicans es
van veure obligats a retirar-se.
El coronel Casado
El coronel Casado, cap de l’Exèrcit Republicà del Centre, va intentar pactar amb
Franco revoltant-se contra el govern. Tot i això, com que Franco sabia que guanyaria la
guerra s’hi va negar. Aquesta iniciativa, però, va enfrontar els seus seguidors amb els
comunistes i va acabar debilitant la República i sumint-la al caos.
El govern, que s’havia traslladat a València, primer va passar a Barcelona i després a
Girona. En caure la capital de Catalunya, els franquistes van entrar a Madrid i cinc dies
després es va acabar la guerra.

CONSEQÜÈNCIES
L’exili
La fugida, davant la por justificada de les represàlies franquistes, és una escena
deplorable de la guerra. Sobretot per les imatges que en tenim: files de gent intentant
travessar els Pirineus, o morts pel camí, abandonant les seves coses als marges de la
carretera: nens, avis o famílies senceres.
Els francesos van tractar els refugiats amb molta duresa, tancant-los en camps de
concentració com ara el d’Argelers, en condicions miserables.
L’Espanya franquista
Fins al final de la Segona Guerra Mundial el nou règim va voler complaure els règims
feixistes d’Europa duent a terme una repressió despietada i sistemàtica. Unes 400.000
persones van passar per presons i camps d’internament. S’intentà destruir qualsevol
rastre de llibertat i democràcia. Es van prohibir els partits polítics i l’actuació sindical es
va posar en mans de la Falange, controlada per Franco, després que els seu líder (José
Antonio Primo de Rivera) fos afusellat pels republicans a la presó d’Alacant.
Participació en la Segona Guerra Mundial
Molts republicans exiliats van morir en camps d’extermini nazis. Els soldats de la
División Azul, enviats a Rússia per tal d’ajudar els Alemanys, van trobar antics
compatriotes que lluitaven al costat dels soviètics. De fet, molts espanyols van lluitar
contra el nazisme en diferents llocs d’Europa, amb els aliats o amb la Resistència
francesa. Alguns dels blindats que van alliberar París anaven tripulats per republicans
espanyols i s’anomenaven Guernica, Belchite, Brunete o Don Quijote.
Els maquis
Extreuen el nom de la resistència antinazi francesa. Després de la 2aGM eren un
grup de republicans espanyols que formen clandestinament guerrilles antifranquistes
actives en zones rurals o muntanyoses. L’objectiu era obtenir la revolta popular, però
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la falta de recolzament i l’apropament de Franco als aliats fa fracassar l’intent i la
majoria d’ells són apressats o exterminats.
La guerra a Catalunya
Durant la Guerra Civil espanyola, Catalunya, amb el govern autònom de la
Generalitat al capdavant, va romandre fidel a la República.
A Barcelona l'aixecament militar va tenir lloc el 19 de juliol de 1936, com s'havia fet,
amb sort diversa, en molts altres indrets de l'Estat el dia anterior. També, com en
d'altres llocs, la sublevació va fracassar. El fracàs del cop militar a Catalunya fou degut
a la resistència tant de les forces oficials de la Generalitat, com de les milícies populars.
Foren aquestes darreres, controlades per la CNT-FAI, les que van organitzar la
resistència, creant (21 juliol 1936) el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de
Catalunya. Durant uns mesos, el poder real de Catalunya estava en mans d'aquest
Comitè, l'acció del qual va desbordar les institucions republicanes.
De seguida, la CNT-FAI va iniciar un procés revolucionari de caire anarquista, que va
tenir la màxima expressió en les col·lectivitzacions d'empreses. La Generalitat, tan bon
punt va poder controlar la situació (setembre 1936), va regularitzar les
col·lectivitzacions amb el Decret del 24 d'octubre de 1936.
La divisió entre anarquistes de la CNT-FAI i trotskistes del POUM , partidaris de la
revolució, i la resta dels partits (sobretot ERC, PSUC, UGT i Estat Català), defensors de
prioritzar la guerra, esclatà violentament al maig del 1937 a Barcelona.
Com a territori de rereguarda, Catalunya va patir bombardeigs per part de l'aviació
italiana, cosa que va fer necessària la construcció de refugis antiaeris.
També cal destacar l'arribada de refugiats d'altres indrets de l'Estat, que escapaven de
la presència dels nacionals. I l'escassetat d'aliments, el racionament, el mercat negre. I
també la repressió de la FAI i la de la Falange.
Tot acabava sent rutinari: la gana, la sirena estrident que avisava de perill, les
bombes, les corredisses als refugis, la cerca d'informació en la premsa, els comunicats
per ràdio, les notícies del front, les cartes dels soldats... sempre amb la por i el neguit
endins, sabent que la guerra seguia i que ningú no sabia fins quan.
Pel que fa a les operacions bèl·liques, milers de catalans van actuar sobretot al front
d'Aragó, enquadrats en les columnes de l'Exèrcit Popular, ajudats per les Brigades
Internacionals. El moment clau per a Catalunya fou l'arribada de les tropes nacionals al
Mediterrani, perquè des de llavors (15 d'abril de 1938), Catalunya restava aïllada de la
resta del territori republicà. La resposta de l'Exèrcit Popular de la República, la resposta
catalana, fou la batalla de l'Ebre. La pèrdua de la batalla donà pas a l'ocupació general
de Catalunya per part de les tropes franquistes (desembre 1938-febrer 1939).
La guerra s'havia perdut i les conseqüències serien dramàtiques. Milers de catalans
emprengueren el llarg camí cap a l'exili (França, Argentina, Mèxic...). Molts altres no
tingueren tanta sort i foren detinguts, executats o empresonats, depurats...
A la fi de la guerra, Catalunya perdria tot allò que tant li havia costat aconseguir.
Franco havia abolit l'Estatut d'Autonomia del 1932 poc després d'entrar en terres
catalanes (abril 1938). La Generalitat i tota la seva obra fou abolida. La democràcia
deixava pas a una dura dictadura. Arribaven molts anys de foscor per a Catalunya. No
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seria fins passada la mort del dictador, quan recuperés la Generalitat i les seves
institucions d'autogovern (any 1977).
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Annex 10: La nova figura dels comitès
El comitè antifeixista es convertí en l’expressió genuïna del nou ordre revolucionari
a cada municipi. L’origen, la composició i l’abast territorial foren diversos, d’acord amb
les forces polítiques i sindicals de cada municipi.
Així, doncs, trobem poblacions on l’ajuntament i el comitè conviuen, d’altres on
l’ajuntament es troba supeditat al comitè, i unes terceres on és el mateix ajuntament
el creador del comitè.
Alguns comitès són formats amb l’objectiu de començar amb el procés
revolucionari i d’altres per evitar la formació d’altres comitès.
El Govern de la Generalitat dicta una ordre que disposava que els alcaldes sols
podien rebre ordres per conducte de l’autoritat superior (governs de la Generalitat o
de la República) i ordenà que els ajuntaments seguissin el decret del 22 de juliol43. Tot i
això, la coexistència dels dos organismes –ajuntaments i comitès- fins al mes d’octubre
es tradueix en la conversió del comitè com a autoritat màxima a les poblacions.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners no es va reunir cap vegada entre el 19 de
juliol i el 16 d’octubre, a Riudarenes el Comitè es va fer càrrec de l’Ajuntament i a
Figueres el comitè és el qui va decidir sobre la depuració dels funcionaris municipals.
El 9 d’octubre la Generalitat va decretar la dissolució dels comitès –després
d’arribar a un acord amb les forces que els formaven, que entraren al Govern- i establí
que la resistència a la norma seria considerada un acte facciós castigat pels tribunals.
No tothom obeí de seguida. Els elements més radicals dels comitès de Girona, Orriols,
Puigcerdà o Torroella de Montgrí van fer prevaler el seu punt de vista particular, en la
vida municipal i en la composició dels consells locals, durant uns quants mesos més, a
voltes fins al maig del 1937.
Diversos comitès:
Els primers en col·lectivitzar van ser Castelló d’Empúries, l’Escala, Torroella de
Montgrí i Orriols, durant el mes d’agost.
Els comitès d’Orriols, Osor, Riudarenes, Roses, Salt, St. Hilari Sacalm o St. Joan les
Fonts tendien a expandir la seva autoritat més enllà del terme municipal.
N’hi va haver de famosos per la seva actuació ferotge (Orriols, Puigcerdà i Salt) i
d’altres guiats per la moderació, com ara el de Beget, que s’oposà a la crema del
temple i a la destrucció de la Majestat quan es presentaren comitès forans. Així ho
explica Asuncion Duñac i Surroca:
“És sabut que, durant la Guerra Civil, es van cremar moltes esglésies (…). De seguida
que el meu pare es va assabentar que pujaven a l’església de Sant Cristòfor de Beget,
es va reunir amb els membres del partit i amb els veïns del poble per traçar una
estratègia. Van acordar que, de nit, traurien els sants i els amagarien a ca l’Eixurit, i la
Majestat, al col·legi dels nois.(...) Quan va arribar el comitè, tot el poble, armats uns
amb escopetes, altres amb bastons, els esperaven al voltant de la foguera. ”

43

Aquest decret obliga els ajuntaments a prescindir dels partits del Front Català d’Ordre (la Lliga
Catalana i els tradicionalistes).

90

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

També explica que, al cap d’un temps, la Generalitat se les enduia per tal de salvarles:
“Un mes més tard, van rebre una notificació de la Generalitat que demanava als
pobles que si tenien algun element artístic de valor, que no el fessin malbé, que el
guardessin. Dies més tard, van venir de la Generalitat a buscar la Majestat per portar-la
a Ginebra.”
La pretensió que hom se sacrifiqués i lliurés totes les energies per aprofundir en la
revolució i guanyar la guerra eren part de la «moral nova» que condemnà la
prostitució, el joc, el ball o la pèrdua de temps en els cafès.
El Comitè de Girona i comarques
S’estructurà en seccions encarregades de les finances, la justícia i la prevenció, els
registres i les confiscacions, la circulació i els carburants i la secretaria.
El seu òrgan d’expressió era Combat44, «diari antifeixista de la tarda».
Acordà afusellar al bell mig de la Rambla tots aquells individus que fossin
enxampats amb objectes o quantitats procedents de robatoris.
Comitè de Marzà
Establí un impost de guerra repartit entre els primers propietaris que pujava a
13.000 pessetes, que serviren per agençar les escoles, construir un pou públic, reparar
els camins veïnals, conduir el fluid elèctric, fundar un sindicat agrícola (que va repartir
terres als jornalers de la població) i ajudar les diverses campanyes socials del moment.
Comitè de Sant Feliu de Guíxols
Controlà la producció, socialitzà la companyia d’aigües, gas i electricitat, així com la
companyia del ferrocarril, i resolgué el problema de l’atur amb la confiscació de terres.

44

Confeccionat sota direcció de Manuel Roset Sala (dirigent del PSUC).
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Annex 11: Canvis en la toponímia municipal de Catalunya durant la
Guerra Civil espanyola
Durant la Guerra Civil espanyola tant a Catalunya com a la resta d’Espanya van
haver-hi uns canvis en la toponímia municipal, sobretot arran dels comitès populars,
que durant els primers mesos del conflicte van actuar fora de la legalitat. Aquests
canvis van ser oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya republicana, i
van ser declarats nuls en finalitzar la guerra.
Els canvis de nom es van efectuar amb la intenció de substituir la denominació
tradicional per un topònim relacionat amb les idees del moment,
fonamentalment anarquistes i comunistes. Els canvis, principalment, van estar
relacionats amb els noms del santoral, i en menor grau, als noms relatius als antics
dominis senyorials, eclesiàstics o de la reialesa. La majoria d’ells van ser substituïts per
elements geogràfics de l'entorn immediat.
Un 12% del total dels municipis van fer canvis en el seu nom, cosa que significa cent
vint-i-quatre. D’aquests cent vint-i-quatre cent cinc contenien algun element religiós.
Només trenta poblacions amb l’element de ‘sant’ o ‘santa’ van romandre sense alterar.
Tan sols sis casos van quedar amb el topònim que se’ls havia adjudicat durant la
Guerra Civil espanyola: Navàs, Montellà i Martinet, Hostalets de Pierola, Vilassar de
Dalt, Calldetenes i Vilanova del Vallès.
Trenta-tres dels canvis van ser a les comarques gironines, i els trobem anotats a
continuació:
Calonge de les Gavarres – Calonge de la
Costa Brava
La Parròquia de Ripoll – Fontfreda
de Ter
Pedret i Marzà – Marzà
Sant Andreu Salou – Salou de la Selva
Sant Aniol de Finestres – Finestres
Sant Antoni de Mar – Llevantí de Mar
Sant Climent Sescebes – Sescebes
d’Empordà
Sant Daniel – La Vall de Galligant
Sant Feliu de Buixalleu – Buixalleu de la
Selva
Sant Feliu de Guíxols – Guíxols
Sant Feliu de Pallerols – Hostoles
Sant Gregori – Tudela de Ter
Sant Hilari Sacalm – Fonts de Sacalm
Sant Jaume de Llierca – Poble de Llierca
Sant Joan de les Abadesses – Puig-alt
de Ter
Sant Joan de Mollet – Mollet de Ter
Sant Joan de Palamós – Vilarromà

Sant Jordi Desvalls – Desvalls
Sant Julià de Ramis – Costa-roja del
Terri
Sant Martí Vell – Vellmartí
Sant Miquel de Fluvià – Fluvià
d’Empordà
Sant Mori – El Puig
Sant Pau de Segúries – Segúries de Ter
Sant Pere Pescador – Empori
Sant Privat d’en Bas – Puigsacalm
Sant Quirze de Besora – Bisaura de Ter
Sant Sadurní de l’Heura – Sadurní de
l’Heura
Sant Salvador de Bianya – Hostalets de
Capsacosta
Santa Coloma de Farners – Farners de
la Selva
Santa Cristina d’Aro – Riudaura d’Aro
Santa Eugènia de Ter – El Pla de Ter
Santa Pau – Pau de Ser
Toses – Toses de la Muntanya
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El nom de Santa Maria de Mataplana té origen en el cognom adjudicat al comte
Arnau, mentre que el nom de la Verge és una simple referència a la importància que
tenen les dones, les mares –representades en Maria- en la història. Seguint les pautes
dels noms que canvien durant la Guerra Civil, el poble és anomenat Mataplana del
Bosc, conservant el cognom i afegint-hi un element del relleu, cosa que s’acostumava a
fer. Així doncs, els elements relatius a l’església són suprimits.
A la novel·la, podem percebre aquest canvi de nom a través del següent fragment
que, a més, és una al·lusió al pas del temps:
Ensopegà amb una rajola mal col·locada i acabà descobrint aquella tapa de metall, amb el forat
d’una clau:
-Aguas de Sta. Maria –va llegir-hi, i al costat un número: 1904. A sota, a la dreta, hi havia
gravades dues inicials: N.G. De cop recordà que a l’altra vorera n’hi havia un altre de ben
diferent. S’hi apropà i, d’amagat de la llum del sol, ho llegí:
-Aigües de Mataplana del Bosc.
Al costat, 1937, i més avall dues inicials, també: J. G.
És ben bé que són els carrers i les façanes de les cases les que testimonien els records de la
gent. Aquella primera tapa l’havia fet el seu pare quan el poble es deia Santa Maria de
Mataplana. La segona, amb tota seguretat, l’havia fet el seu germà durant la guerra, posant-li el
nom que el comitè havia decidit donar al poble: Mataplana del Bosc. Era un nom ben ridícul,
però feia joc amb tants d’altres: Pins del Vallès, Aurora del Lluçanès, el Cirerer de Llobregat...
Tots tenien la seva gràcia, el seu encant, la seva lògica.
-Mata, plana i bosc –va somriure.
Era curiós que, fins i tot, haguessin volgut esborrar dels noms dels pobles les referències als
sants. És cert que, així, s’aconsegueix la total laïcitat en la toponímia, però s’esborra l’origen del
nom, l’origen del poble. Potser fins i tot la història perd sentit p. 256.

De fet, aquesta escena està basada en la fotografia següent, relativa a un dels carrers
de Santa Coloma de Farners:

Imatge 11. Mostra una fotografia
de @josepgesti (Instagram). Ens
ensenya les tapes de les aigües de
Santa Coloma de Farners, que ens
mostren els canvis en el topònim
del municipi.
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Annex 12: Entrevistes efectuades a Dolors Pinsach Vila
Dolors Pinsach Vila és nascuda al 1935 i ens relata els seus records. Tot i que el que
explica no sempre és completament cert, sinó que està modificat pel pas del temps i
altres factors, podem considerar que no només ens apropa a una época diferent sinó
que en el seu testimoni podem advertir-hi, també, la impressió que pot haver deixat a
algú una experiencia com ara la postguerra espanyola que, tot i això, no és el tema
principal de l’entrevista.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Altres interventors: Dolors Pinsach Vila (R1), Àngels Guixeras Pinsach (R2).
Data de l’entrevista: 25 de maig de 2016
Lloc de l’entrevista: Santa Coloma de Farners
Duració: 35 minuts.
P. Voldria que m’expliquessis coses de quan eres petita, del teu temps.
R1. Ui, nena. Jo no me’n recordo pas de la guerra, era molt petita.
P. No a nivell d’història, sinó coses de cada dia.
R2. Estaves a pagès, no? I les coses del camp les guardàveu, les conservàveu. Per
exemple, jo recordo que deies que les mongetes seques les posaves dintre d’una(no la
deixa acabar)
R1. A la terrassa que quedessin totes(no la deixa acabar)
R2. Quan es cullen les mongetes seques? Al setembre es cullen?
R1. Sí, Les netejàvem i esperàvem que fossin seques, i a vegades com que en collíem
tantes les batien i així queien de les cloves, i llavors les posàvem en un garbell i les
deixàvem un dia al sol, i quan eren netes les posàvem en bosses de roba.
R2. Ah, en bosses de roba les guardàveu?
R1. Sí.
P. I quan aguantaven?
R1. Si volíem que no es corquessin, les ficàvem en una ampolla de vidre i les tapàvem
amb cera i d’aquesta manera no es corcaven.
R2. Duraven tot l’hivern?
R1. Sí, duraven tot l’hivern. A més a més de les ampolles, també es feia una altra cosa
més tard: les ficàvem en una olla i les escaldàvem i així no es corcaven tampoc. I ja més
tard es posaven en un congelador una temporada i llavors no es corcaven.
R2. Però a la teva època de congeladors a pagès no en teníeu, però potser hi havia gent
que en tenia, no?
R1. No, em sembla que no. Es tenia molt el gel per posar les coses en fresc.
R2. I aquestes mongetes que dius que posaves en sacs de roba, eren les que havíeu de
consumir més aviat? Quant aguantaven?
94

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

R1. No me ne’n recordo. Tot l’any no.
R2. I els tomàquets també els conservàveu?
R1. Sí, agafàvem les tomaques, les netejàvem, li trèiem la grana i la pela i també les
posàvem dins d’ampolles de vidre , les tapàvem (amb taps de suro) les lligàvem amb
un cordill bastant fort, -no recordo com es diu aquest fil- , lligàvem per sota i per sobre
el tap ( explica en detall com feien el nus del cordill), i les posàvem dins un perol que
l’aigua no arribés a dalt, on escalfàvem l’aigua fins que bullia, quan bullia paràvem el
foc i quan era tot fred guardàvem les ampolles de cap per avall i així es conservaven.
P. Quant duraven?
R1. Tot l’any. També en fèiem de cuita posada en potets .
R2. I la cuita també la fèieu amb bany-maria?
R1. No!, perquè era ben cuita i ja es guardava .
R2. Ah! Com la confitura.
R1. Sí, I la tomàquet de penjar la penjàvem i ja es guardava així tota la temporada.
R2. I com la lligàveu?
R1. Com es fa ara. Es penjaven en un lloc que fosc fresc. I com que les tomaques de
penjar fan com un raïm que té varies branques, lligàvem el cordill amb una branca i
anar-les posant que fossin separades.
R2. Això mateix fan amb els alls, que fan unes trenes perquè no es toquin.
R2. Quan és cullen els alls?
R1. Els alls es cullen al juny
R2. I el tomàquets?
R1. Els tomaques es cullen a l’estiu, cap a l’agost.
R1. El blat de moro, pel bestiar, l’espellonàvem, el lligàvem i també les penjàvem amb
unes barres amples com una escala i anàvem fent sostres i les posàvem allà a la
terrassa. I a l’hivern l’engrunàvem per donar al bestiar.
R1. Els cigrons també els batiem.
R2. Com és la planta dels cigrons?
R1. És una planta que fa com una gla, un per un. Els cigrons es trencaven molt secs.
R1. Les patates anàvem a arrencar-les i les posàvem en un puesto a terra , un puesto de
la casa que estés fresc i les tapàvem amb falgueres a sobre perquè es guarden més.
R2. Quan es cullen les patates?
R1. A finals de maig principis de juny, em sembla.
P1. Més coses.
R1. La fruita en fèiem conserves. La poma del ciri, com que a pagès hi havia gra, les
posàvem sobre el gra (blat). Els melons els posàvem sobre el blat. El blat estava dins de
dipòsits fins que el portàvem al molí per fer la farina.
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R2. Com la guardaves, la farina ?
R1. La farina la portàvem al flequer que ens feia: tants quilos de farina tants tiquets,
tiquets que després els canviàvem per pa. De farina en guardàvem només una mica
per fer truites de farina o per arrebossar carn, o peix.
R1. El porc? El porc, en fèiem botifarres: botifarra negre, botifarra de perol, botifarra
dolça, llonganisses, llom... Les costelles de porc les trinxàvem petites i les coíem ben
cuites i les posàvem en un pot de vidre i el cobríem de greix del mateix porc. I després
quan fèiem arròs o patates en suc hi posàvem d’això.
P1. I per conservar els cuinats?
R1. Sempre en un lloc fresc. Les tomaques, les botifarres aquí sempre les posàvem en un
armari vell, que el teu avi hi va posar una tela perquè passés l’aire. Armari que era de
la iaia quan cosia per la gent (va ser modista fins que es va casar).
R2. Com fèieu el greix?
R1. La cansalada, que era tota grassa, en fèiem el greix. Es posa el foc fins que s’ha desfet
tot, després el colàvem i de la resta es fan el greixons. El greix el posàvem amb pots i el
fèiem servir per cuinar.
R1. Després molts ossos del porc, dels que havíem tret la part magra, els posàvem amb
aigua i molta salt dintre de gerres de vidre. Per fer caldo agafàvem aquests ossos. Es
guardava tot del porc! Els pernils els posàvem a terra i els cobríem de salt i pebre
durant un mes, després els rentàvem i els penjàvem i ja ens els podíem menjar.
De la fruita en fèiem confitura i melmelades.
R2. I els pebrots i bitxos, també els conservàveu?
R1. Amb una gerra gran de vidre amb vinagre, aigua i salt. Com les olives.
P. A l’hivern que és menjava a part de les conserves?.
R1. Bledes, cols, bròquil, enciam d’hivern... Més tard, amb els congeladors ho escaldàvem
i ho guardàvem al congelador amb bosses.
P. Els congeladors, de quina època són?
R1. Acabat de casar-nos crec que en varen començar a veure. Quan ens vàrem casar no
teníem ni nevera ni vàter, nena, ens teníem que rentar amb una galleda d’aigua.
R2. Anaven a la comuna.
R1. La comuna també servia per regar els horts (es posa a riure).
R2. La gent rica o els propietaris tenien nevera?
R1. No, penso que anaven a buscar gel.
P1. Com anava això del gel?
R1. Anaven a buscar barres que les posaven dins un cossi i hi posaven el beure allà per
beure fresc. Saps què feien molta gent que tenien el pou seu, a casa seva? Amb un
cistell baixaven coses a baix el pou que no toqués l’aigua i es mantenien, i el beure
també ho fèiem: posàvem ampolles de vi, ampolles d’aigua i les baixaven a baix del
pou o anàvem a buscar aigua a la font abans de dinar perquè fos fresca.
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R2. Les gallines i els pollastres els matàveu avui per menjar el mateix dia ?
R1. Sí, no. Dos o tres dies els guardàvem. Saps que fèiem?, feies un guisat- un guisat de
bolets, com fas ara- i perquè no es fes malbé el posàvem en un puesto fresc i l’endemà
li feies arrencar el bull i així es guardava.
R2. Cada dia li feies arrencar el bull?
R1. Sí, cada dia, però tampoc en feies massa per dos o tres dies.
R2. Com guardaves la resta de carn: xai o vedella?
R1. Teníem un armari en un racó de la casa més fresc. Ho solíem guardar cuit, rostit...
(pensativa) no recordo ara.
R1. A pagès no passava peix. Al matí, quan sortíem de missa, matàvem un conill i ben
cuit i tallat en fèiem arròs amb aquell conill i sortia boníssim!
R2. Ells tenien animals: conills, gallines, oques, ànecs, ous, llet.
R1. Fèiem dulces amb la llet i un formatge natural. El dia que tenia ganes de menjar
formatge feia bullir la llet i quan bullia hi tirava una cullerada de vinagre o llimona i
llavors ho colava amb un colador espès i et quedava com un pa, era boníssim aquell
formatge! La meva mare ens feia cremes, ens feia flams i ho feia amb ous, aquell
temps, la tia Paquita diu que encara els hi fa.
Recordo que menjàvem pollastre de pagès i era molt bo, però ara no valen res els
pollastres. Menjàvem ànec amb bolets i l’oca rostida.
P1. Plats d’hivern, què menjàveu?
R1. Col i patata, cigrons, mongetes, caldo, mongets, bledes, bròquil, faves.
P1. Enciam n’hi havia a l’hivern?
R1. Fèiem enciam d’hivern, una escarola que la fred no la matava. Ho plantàvem en
camps més assolellats.
P. A nivell de roba, per anar al camp que portàveu?
R1. Mira, els vestits més vells (riu). Abans no es rentava pas gaire.
R2. El sabó també us el fèieu?
R1. Sí, de les netegies del porc. Si sobrava greix o si per mala pata es moria un porc en
fèiem sabó.
R2. Com es feia el sabó?
R1. Es posava en un perol d’aigua tot això i després si posava una cosa que servia per
arruixar les vinyes, ara no recordo com es diu, que aquesta cosa feia desfer-ho tot, fins
els ossos quedaven desfets. Jo ho havia vist a fer i m’ho havien fet controlar, quan
havia bullit i tot estava desfet, ho treien del foc i ho posaven a terra el perol. Quan es
refredava, el sabó quedava a dalt i l’aigua quedava a baix. El sabó el posàvem a una
saca a terra i al cap d’uns dies el tallaven a talls i au! ensabonaven la roba. Quan el
sabó quedava petit fèiem escalfar aigua i el desfèiem allà i posàvem la roba allà en
remull. Teníem un cossi molt gros on hi anava un forat a baix amb una aixeta, posàvem
tota la roba ben posada allà (llençols) i un drap ben espès on hi posaven cendra i allà
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hi anaven posant aigua calenta (que la treien d’aigua freda que l’escalfaven a un
perol), quan sortia ja molt calenta l’aigua ho deixaven reposar i l’endemà quan era fred
ho anaves a rentar i els llençols quedaven ben nets .
R2. La cendra del foc feia blanqueir ?
R1. Si, com que aquell temps els llençols eren de fil, quedaven ben macos. Anaves el
safareig , els ensabonaves una mica i els esbandies. Jo ho havia fet això de la bugada.
Hi ha tantes coses, nena.
Quan era petita el que m’agradava més era que la meva avia m’expliques coses, sempre
l’empipava, coses de la seva vida, coses de família. M’explicava un dia, que en va
quedar tota la vida, sembla estrany, que amb l’avi van anar a vendre un vedell i
tornaven amb els cèntims i se’ls hi presentar un home allà que els hi volia agafar, el
meus avis tots dos amb el bastó enlairat el varen fer fora.
R2. El peix venien allà a vendre’l ?
R1. El peix el tenies que anar a comprar el mercat a Girona o a Figueres. Però si feia calor
amb l’autobús no ho feies gaire. Després passava un home que el portava de l’Escala
amb una caixa amb gel Portava: peix, barat, sardina i ja se’l venia tot.. Després ja va
començar a venir una furgoneta que portava més coses. Cridaven, tocaven les
campanes quan passaven pel poble el que portava el peix.
R2. Arengades i bacallà?
R1. Ah!, bacallà se’n menjava molt, era molt barato, li deien el menjar dels pobres, però
ara resulta que és menjar dels rics.
R2. On el compràveu?
R1. El venien el mercat. Venien aquest salat
R2. A Bàscara hi havia mercat?
R1. No, teníem que anar a Girona o a Figueres o a Banyoles. Cada dissabte hi havia un
autocar que anava a Girona.
R2. On era el mercat a Girona ?
R1. Saps allà on hi havia l’hospital vell, doncs allà hi havia el mercat.
R2. En el carrer?
R1. Si en l’amplada del carrer. (ara explica el que li va passar una vegada que va anar-hi a
vendre unes oques amb la seva mare). El que em va passar una vegada, que la meva
mare sempre em deia: “ fes creixa aquestes oques que et donaré els cèntims, fes
créixer aquests ànecs, que et donaré el cèntims”, i pobre dona no podia, però un dia
em va donar els cèntims de l’oca , jo vaig posar els cèntims de l’oca dins un monedero
vell de la meva mare i vaig anar a comprar un cinturó que havien sortit de goma que
tothom en portava. Quan vaig anar a pagar ja m’havien robat el monedero en el
mercat.
R2. Tu anaves a vendre?
R1. Sí, anàvem a vendre conills, pollastres, ous. (Explica altres anècdotes del mercat)
R2. Que fèieu al vespre? Els avis explicaven històries a vora el foc?
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R1. Sí, això, teníem una pissarra i fèiem allò noms i posàvem les vocals i havies
d’endevinar. Hi passàvem molt rato amb els meus germans ! A vegades fèiem nom de
ciutats o de pobles i fèiem el penjat. De la nostra manera penso que jugàvem més que
vosaltres, sortíem allà fora i jugàvem a cuit amagar i jugàvem a la setmana. A col·legi
havíem d’anar a peu, nena.
R2. Qui te la feia, la roba?
R1. La meva mare.
R1. Al camp duies roba vella, i què portaves els diumenges?
R2. Una altra roba. Quan anaves en algun lloc et canviaves i a casa una altra vegada el
mateix per no haver de rentar tant. Clar és que havies d’agafar la roba i anar a rentar
baix al safareig o al Cinyana (es refereix a la riera que passava a prop d’on vivia – riera
de la conca del Ter).
R2. No rentàveu res a casa?
R1. Si no teníem ni aigua!(exclama)
R2. Però, si tens pou?
R1. No donava l’abast per a tots.
I per batre, saps com es feia aquell temps el blat?
P. Com?
R1. Traginaves les garbes dels camps, que feies uns gabions, els carregaves al carro i els
posaves així amb l’espiga a dintre i anaven fen rodones i feien una rodona grossa allà a
l’era i a llavores agafaves l’animal i el feies voltar; et posaves allà el mig i anava voltant,
voltant fins que tot quedava engrunat. A llavores treies la palla i agafaves aquell gra
que posaves a una màquina i aquella màquina tu triava.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 28 de juny de 2016
Lloc de l’entrevista: Santa Coloma de Farners
Duració: 37 minuts
P. Podries parlar-me dels enterraments, per exemple? Què fèieu?
R. Anàvem a l’església, i després es feia un dinar. Un dinar d’arròs amb bacallà.
P. Arròs amb bacallà?
R. Sí, com un règim... No era un dia de festa, només era perquè aquella gent...
Imagina’t! Venien a peu de Bàscara, Pontós... i llavores que haguessin de marxar
sense menjar?
P. I sobre la vetlla?
R. A vegades al vespre s’anava a la casa i es resava –els veïns i algun familiar de més a
la vora- i es resava el rosari.
P. Quant s’esperava per enterrar-lo?
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R. L’endemà. Jo ja sempre va ser l’endemà, perquè m’havien explicat que abans es
morien i els anaven a enterrar, i es van trobar que a vegades obrien una caixa que
havien quedat vius! M’explicaven que allà Figueres una senyora que diu que es va
trobar a dins la caixa, i va començar de picar i picar i la varen obrir. I la volien ja
enterrar! (riu) I per això llavors van dir que no, que havien de passar vint-i-quatre
hores, perquè els metges no devien saber veure bé si era morta; devia ser com un
desmai, com un...
P. Un atac de catalèpsia.
R. Sí. Jo no ho vaig pas veure, això, però s’havia sentit a explicar. Es resava el rosari al
vespre. El mateix que quan érem a Mallorquines es va morir una veïna i vaig anar a
resar el rosari. També la gent hi anava. Els veïns els ajudaven per vestir el difunt.
P. Pot ser que els hi lliguessin un mocador al voltant del cap?
R. Ah, bueno, sí. Els posaven això perquè el mort, al patir, quedava amb la boca oberta.
Li posaven perquè llavors, al quedar fred, ja li podrien treure. Sí, això també.
P. Si es moria al vespre, el rosari el resaven al mateix dia?
R. No, si es moria al vespre esperaven l’endemà passat, sí. S’esperava al matí de l’altre
dia, que passessin les vint-i-quatre hores. Coi, no te’n recordes l’avi, que va ser una
cosa tan daixo (aquí vol dir “sobtada”, suposo, ja que va morir d’accident de cotxe)
que va morir el dijous i no el varen enterrar fins al dissabte.
P. I les campanes?
R. Sí, tocaven a morts. No et sabria explicar com, però la gent ja ho coneixia.
P. I sobre el dol?
R. Ah! Es portava cap a mig any o un any. Sí, això sí. Coi! La meva mare per desgràcia
sempre anava negra, perquè és clar, primer el meu pare, després l’avi... Sempre
anava negra. I quan una dona es casava, en temps de la meva mare, llençava totes
les pintures.
P. Totes les pintures?
R. Les llençaven, ja no es pintaven més (riu). Ai, aquell temps... (sospira). Perquè el
rosari, quan érem petites sempre el dèiem, el rosari.
P. Al vespre?
R. Sí. Ens posàvem tots a la vora del foc, a l’estiu a la fresca, i es resava el rosari.
Sempre. Era com una tradició. Però em sembla que tot s’ha perdut. S’han perdut
totes aquestes coses.
Autora de l’entrevista: Georgina Torra Guixeras
Data de l’entrevista: 28 de juliol de 2016
Lloc de l’entrevista: Santa Coloma de Farners
Duració: 8 minuts
R. Una vegada el capellà es va amagar a casa del qui el buscava.
P. Del qui el buscava?
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R. Sí, mira com ara ja tenien fet el foc a la plaça. El buscava a casa d’on era filla la seva
dona, a casa la seva sogra. I aquella senyora estava a dalt, i ell li diu: Aquí teniu el
capellà! I ella que no, i es va posar al mig de l’escala i diu: si vols pujar m’hauràs de
matar. I va girar i va marxar.
P. I així el van salvar.
R. Sí, i l’endemà, van agafar roba, perquè és clar! Abans tots els mossens anaven
vestits amb la sotana, no? Doncs van agafar roba d’un altre senyor gran... Perquè era
molt gran aquest mossèn, me’n recordo molt poc, d’ell. Va morir en acabat la
guerra, no va viure gaire. I daixo, el van posar en un autocar i el van portar en un
asilo de Girona. Així se va salvar perquè al final l’eren pelat.
P. Ja.
R. També hi havia un altre capellà, que havia vingut allà ca l’Huguet i van fer una foto
perquè la meva mare havia estat minyona allà ca l’Huguet, eh? I tenia una foto amb
el meu pare, amb en Josep i amb en Pere, però jo no hi era, encara. Encara havia de
néixer. I daixo... com que tenien por, van retallar el capellà de la foto.
P. No fos cas...
R. I jo deia: I per què és aquest forat? I la meva mare deia: oh! Perquè teníem por! I
allà teníem una imatge –hi havia una barana ample a la terrassa que feia potser mig
metro i daixo la varen trencar a trossos. Ui, moltes coses hi va haver-hi llavores,
nena. Allà hi havia una carretera, i allà mataven la gent. Un senyor de Girona se’l van
emportar de casa seva i el van matar. Els deixaven per allà a la carretera. Llavors la
gent els recollia i els enterraven al cementiri.
P. Tothom havia d’anar a la guerra?
R. Sí. Quan els arribava l’edat. Al meu pare li va tocar amb vint-i-sis anys, perquè quan
va morir en tenia a la vora de vint-i-sis, i em penso que arribaven a quaranta.
N’anaven agafant amunt i avall. El germà del teu avi era jove, de la quinta del
biberón: divuit o dinou. El van agafar. A vegades, però, hi havia gent que s’entenia
amb la gent que governava, perquè a Orriols hi havia un comitè, i feien molts
disbarats aquests. Havien mort a molta gent. Un de Vilamarí havia mort 99 persones,
i en acabat la guerra el van passejar per allà Banyoles i ell ja es veia que el matarien.
Jo faré cent, deia. Anaven per les cases dels rics. El de cal Ros, que tot plegat tenia
una propietat, i van fer tallar les alzines i se les varen emportar. Dues vegades se
l’emportaven que l’anaven a matar i, en acabat de la guerra, per mi va ser els
espants, eh! Es va morir.
P. Tots anaven a la guerra.
R. L’única solució, que el meu pare ho volia fer amb un de Sant Esteve, era donar la
volta i anar per Inglaterra (suposo que vol dir França) i anar per l’altre costat, saps?
Posar-se amb Franco. Un de Sant Esteve ho va fer. Va ser molt ben mirat en acabat
de la guerra. Va ser alcalde i tot! El meu pare hi va anar i ell ja havia marxat. Li varen
dir que dos era més perillós, i que un era menys mirat i menos perseguit. El meu
pare no es va atrevir, era jove, no va anar a fer la mili aquell temps perquè el meu
avi, el seu pare, era molt vell. I després mira, ja em va agafar a mi en braços i va dir:
nena, no coneixeràs el teu pare. Perquè vaig néixer a l’octubre i ell va començar la
101

DE LA IDEA AL TEXT

Georgina Torra Guixeras

Construcció d’una novel·la: Vides d’espígol

guerra al juliol. Si nena, va ser aixís. Ens van enviar la seva cartera foradada que una
bala li havia tocat el cor. No ho sabem. I després un germà de la meva mare també
era molt jove. Portava un camió ple de soldats i els van tirar una bomba. I l’avi de
Sant Julià va anar allà a mirar si trobava un tros d’ell, i ni un tros d’ell va trobar.
P. Pobra gent.
R. Ai Déu meu! Aquest dia el diari en parlava del comitè d’Orriols. Va ser molt dolent.
Aquest que volia matar el capellà quan venien els altres va marxar corrents cap a
França amb la seva dona i la mainada i pel camí se li va morir una criatura. Ja va
passar la seva, ja.
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Annex 13: Personatges
Per tal de descriure els personatges, alguns d’ells van ser esbossats, imatges que
s’adjunten a continuació. La Dàlia es troba amb les il·lustracions (annex 14).

Esbós 1. Marc, aficionat al futbol.

Esbós 2. Sergi, li agrada la literatura.

Esbós 4. Paula, és ballarina.
Esbós 3. Roger, participa en competicions
d’escacs.
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Esbós 5. Sara, li encanta la música i tocar
el piano.

Esbós 6. Clàudia, li agrada la literatura i
escriure.

Esbós 7. Susanna, és model.
Esbós 8. Xènia, li encanta el teatre.
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Annex 14: Il·lustracions

Dibuix 2. Forma part del segon capítol:
Dràcula (Bram Stoker). Aquarel·la. És la
torre modernista on succeeix part de la
història.

Dibuix 1. Portada de la novel·la Vides
d’espígol. Pintura a l’oli. Representa
una noia (possiblement l’Elisabeth o
una personificació de la vida) enmig
dels camps d’espígol, que representen
el record. Les vides dels protagonistes,
per tant, es deixen dur pel record.

Dibuix 3. Forma part del capítol
Anthemis cotula. Aquarel·la. En aquesta
imatge l’Elisabeth, que és la nena
vestida de rosa, té menys de deu anys.
Es troba al bosc després d’estar una
bona estona pensant davant d’un pou.
El llop és una representació de Déu i,
alhora, de l’essència de la nena. Al fons
podem veure el vent en forma de
fantasma del bosc, i dues papallones
que simbolitzen la vida i la seva
fugacitat i, alhora, la llibertat.
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Dibuix 4. Imatge pertanyent al
capítol Composició VIII (Vassily
Kandinsky). Aquarel·la. Imatge de
la Dàlia en un moment de reflexió
i, segurament, tristesa. La caputxa
posada simbolitza el fet d’amagarse dels altres.

Dibuix 5. Imatge pertanyent al capítol El cant
dels ocells (Popular catalana). Aquarel·la.
Aquesta és una representació de l’ermita
romànica on està enterrada l’Elisabeth.
L’espígol la representa. La noia vestida de lila
és la Clàudia, contemplant el silenci. Aquesta
podria ser la visió que té en Sergi de l’escena.
L’església està basada en la de Sainte
Radegonde del poble emmurallat francès
Talmont-sur-Gironde.

Dibuix 6. Imatge pertanyent al capítol La
mort del cigne, El llac dels cignes (Piotr
Tchaikovsky). Pastel. Aquesta és una
representació del fantasma de la mare de
l’Elisabeth (Maria Anna Donzella) enmig de
les lluernes en el moment en què l’Elisabeth
mor. El bosc simbolitza el misticisme, les
fades, l’encant de la màgia. Està dibuixat amb
pastel per tal que quedi més transparent. El
vestit, per exemple, deixa veure el fons.
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Dibuix 7. La imatge pertany al
capítol Stella Splendens (Llibre
vermell de Montserrat). Aquarel·la.
La noia asseguda al piano és
l’Elisabeth. L’habitació és la seva
pròpia (cosa que podem percebre
per la disposició dels mobles). La
música és un element que la
simbolitza i, a més, la uneix amb la
Matilde. Vesteix de blanc rosat,
símbol de puresa i innocència, i la
jaqueta és de color de lavanda.
Aquest quadre representa que es
troba al despatx d’en Guifré
Fontcoberta.

Dibuix 8. Aquesta imatge
pertany al capítol Coquelicots
(Claude Monet). Pastel. Com el
nom del capítol indica, és un
camp de roselles. El capítol en
qüestió parla de la simbologia
d’aquestes flors vermelles per
a l’Elisabeth. Els colors són
clars i vius per tal de
representar un record alegre i
viu, infància i joventut. El cel,
tot i els núvols, és clar. El pastel
el difumina en tractar-se d’un
record.
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Dibuix 9. Trobem aquesta imatge
a l’epíleg. Aquarel·la. Representa
l’Elisabeth, possiblement des del
Cel, mirant el món que té sota els
peus. Vesteix de blanc, que com
s’ha
dit
amb
anterioritat
simbolitza la puresa. Va descalça
perquè no li fa falta tocar el sòl.
Pretén
ser
una
imatge
d’esperança, de llibertat, d’alegria
i de vida.

Dibuix 10. Aquesta imatge
forma
part
del
capítol
Lavandula Angustifolia. Pastel.
Es tracta, simplement, d’un
gerret blanc ple d’espígol. El
pastel, com en els altres
dibuixos, simbolitza l’olor
boirosa de la lavanda.
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Dibuix 11. Aquesta imatge
pertany al capítol Els jugadors de
cartes (Paul Cézanne). Aquarel·la.
En
aquest
dibuix
trobem
l’Elisabeth duent flors a la tomba
de la seva mare. Tot i que vagi
blava (color que simbolitza la
serenor) a la mà duu dos lliris,
que simbolitzen la puresa.
Davant, la tomba de la seva mare
té herba, que simbolitza la vida
que els records encara li duen. Va
descalça, cosa que simbolitza
respecte davant la tomba de la
seva mare i, alhora, essència. Duu
els
peus
bruts
perquè,
possiblement, ha pujat sense
sabates. Al fons, veiem les
muntanyes amb colors intensos i
el cel gris. Podem deduir que ha
plogut.

Dibuix 12. Aquesta imatge
pertany al capítol Pie Jesu, IV
moviment del Rèquiem en Re
menor
(Gabriel
Fauré).
Aquarel·la. En aquest capítol en
Guifré parla de la mort de la
seva germana. En mirar-la als
ulls hi veu records de temps
passats. Records del bosc, de la
llibertat, de l’olor de la fusta i
del vent. Els ulls són el reflex
de l’ànima, per això és en els
ulls que veu la llibertat que la
seva germana desitjava, però
alhora hi veu la seva pròpia
llibertat, perquè sovint el reflex
dels propis ulls es fon amb els
ulls de l’altre.
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