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PÒRTIC

fins a finals d’estiu. Al començament de la
segona onada, a mitjans setembre, també vam
decidir anul·lar la Vertikalm.
Com a mínim, pel que fa a la nostra entitat, vam
poder fer el 3000 de l’estiu, amb gran èxit com és
tradició!
Poc després d’estrenar el 2021, vam començar a
plantejar-nos i preparar, sempre amb la màxima
precaució, la possible tornada de la Lletissonada
i Cames de Ferro, si la pandèmia, les onades, el
Procicat, confinaments municipals, comarcals,
provincials i un munt d’altres variables les fessin
possibles.
I bé, arribats a l’hora de la veritat, sembla que
totes aquestes variables s’alinearan i en aquest
número del PUIGSACALM us revelarem com seran
les edicions més atípiques de la XLI Lletissonada,
(la II Bas Mountain festival) i la VI Cames de
Ferro.
L’única condició que ens vam posar quan vàrem
començar a estudiar-les va ser: si no poden ser el
màxim de segures per als participants i voluntaris, no les celebrarem.
I us puc assegurar que així serà.
Guillem Matilló
Vicepresident 2n del GECA
(per delegació del president Sergi Plana)
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Aquests dies, ara que fa un any, més o menys, de
l’inici del confinament, he estat practicant un
exercici molt interessant: mirar el WhatsApp del
març de 2020 tot el que vam anar escrivint i llegint d’aquells dies tan pertorbadors als grups de
les nostres famílies, feina, amics, veïns, etc.
Reviure els “quedeu-vos a casa”, els “ens en sortirem”, les mostres de solidaritat d’anar a comprar
menjar o medicines als avis, els aplaudiments a
sanitaris, la incredulitat davant les notícies que
anàvem rebent: com col·lapsava el sistema sanitari, el confinament total, l’estat d’alarma, recomanacions de com desinfectar la compra, de si la
mascareta era útil, reviure tot això, que sembla
llunyà i comparar amb la perspectiva d’un any més
tard és, com he dit abans, un exercici molt recomanable d’aquelles dates que ens va caure el món
a sobre.
Als grups de WhatsApp del GECA, que és la part
que ens interessa aquí, la línia va ser bastant
semblant com a tot arreu: incredulitat, precaució,
preocupació... Evidentment, de seguida vam
començar a plantejar-nos què havíem de fer amb
la Lletissonada, la Bas Mountain Festival i la
Cames de Ferro, per les quals faltava poc més
d’un mes i mig, per a les dues primeres, i dos
mesos i mig per a la tercera, perquè les celebréssim. Les primeres reaccions van ser, evidentment,
d’esperar a anul·lar-les, ja que ens havien dit que
la cosa anava per a quinze dies, un mes màxim,
tot i que la cosa no pintava massa bé.
A poc a poc vam anar prenent consciència que
aquestes poques setmanes que ens havien dit
que duraria el confinament en serien unes quantes més i vam decidir posposar la Lletissonada, i
tot seguit la Cames de Ferro, amb l’esperança
que, potser a l’estiu o a la tardor, podríem posarles en marxa, en el format que fos.
La resta és història: ni Lletissonada, ni Bas Mountain Festival, ni Cames de Ferro... de fet, no es va
començar a celebrar res a escala internacional
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Des del Puigsacalm estant...

...Les
comunicacions no
es planifiquen en
funció dels
interessos d'un
municipi i ni tan
sols d’una
comarca,...
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...ens hem de
preocupar pels
perjudicis i
beneficis que pot
portar la
construcció d’una
infraestructura
d’aquestes
característiques...
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Recreació virtual de pla de Sant Andreu, font El PuntAvui, Jordi Casas

AUTOVIA, TRÀNSIT LOCAL,
INTERCOMARCAL..., por als canvis?
Salvem les Valls en les últimes setmanes
ha ensenyat, a través de recreacions virtuals, el que segons ells serà la variant
d'Olot.
Ho fa subtilment, amb un punt de vista de
les imatges que sembli que la variant està
molt sobredimensionada.
Assegura que no serà una variant, sinó que
serà una autovia, bé, en realitat la variant
d'Olot ha de ser una autovia perquè és la
continuació de l'autovia, valgui la redundància, que arriba a Olot des de Besalú.
Igualment, els contraris a les variants d'Olot i les Preses fan servir l'argument que
per a transitar per la comarca no cal una
infraestructura d'aquestes característiques. Diuen que per desviar el trànsit local
del centre de la ciutat o de la travessia de
les Preses amb unes infraestructures viàries molt menors, n'hi hauria prou.
Aquest missatge sembla una mica populista, perquè la C-37, que és la carretera
dels túnels de Bracons i de la futura variant
de les Preses i un tram de la d'Olot, és una
via segregada que comença a Valls, Alt
Camp i ha d'acabar a la frontera francesa,
per tant aquestes variants no serviran
només per al trànsit local, sinó que seran
part de la mateixa C-37, una via que és el
futur l'EIX DIAGONAL DE CATALUNYA destinat a vertebrar el trànsit del sud, Tarragona,

cap al nord de les comarques gironines.
L'eix diagonal passa per; Valls, Igualada,
Manresa, Vic, Olot i Figueres. Si algú té
algun dubte sobre això, només cal posar al
Google: https://ca.wikipedia.org/wiki/C-37
Les comunicacions no es planifiquen en funció dels interessos d'un municipi i ni tan sols
d'una comarca, sobretot les vies segregades
es planifiquen en funció dels interessos
generals de la societat, interessos que afecten la majoria de sectors que la conformen.
És evident que les persones que vivim per
on han de passar aquestes vies ens hem de
preocupar pels perjudicis i beneficis que
pot portar la construcció d'una infraestructura d'aquestes característiques, hem d'estar atents que la seva construcció sigui
segura per a les persones i que respecti el
medi natural, els mitjans hi són i estic
segur que també hi ha la voluntat de l'administració per a fer-ho.
Personalment, hi veig més avantatges que
inconvenients, seguretat, comoditat, eliminació de cues i sobretot treure el trànsit de
pas de dins les viles i ciutats i, també,
poder circular sense interrupcions d'una
comarca a l'altra del país.
És ben sabut que els canvis ens provoquen
inquietud, dubtes, la pèrdua del que coneixem, com ho coneixem, ens genera incertesa.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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El personatge: la Roser Torrent
La Roser va néixer l’any 1929 al Subiràs de Sant Aniol de Finestres. Era
la més gran de sis germans, tenint en compte que haurien d’haver estat
nou, però tres van morir de nens. El Subiràs era una casa de pagès molt
petita, on els pares menaven els camps i també es cuidaven del bestiar
que hi havia, vaques, porcs, gallines... A més, el pare era encarregat de
boscos. Des de fa molts anys, la Roser viu a la Clapera de Joanetes.

...Recordo sentir
els bombardejos,
i em feien molta
por. Tot i això, allà
no ens adonàvem
de gairebé res...

Parli’ns de la seva infància a Sant Aniol.
Jo vaig començar a anar a col·legi al temps
de la guerra. La guerra va començar quan jo
tenia set anys. Llavors ens canviaven el
mestre molt sovint. Hi havia dies que em
quedava a casa a ajudar, però la mare sempre procurava que anéssim a escola.
Recordo sentir els bombardejos, i em feien
molta por. Tot i això, allà no ens adonàvem
de gairebé res. El que sí que havíem de fer
era amagar les vaques perquè passaven
soldats i se les enduien i també tot el que
trobaven per menjar. També ens van robar
les campanes de l’església.
Què va fer un cop va plegar d’anar a
escola?
Jo vaig anar a escola fins als tretze anys.
Llavors va venir un matrimoni sense fills
d’una casa benestant de les Planes i van
demanar una noia de casa meva per tenir-la
de pubilla. I hi vaig anar jo. La mare va estar
contenta i jo també, perquè a casa ho havia

de compartir tot i allà era tot per mi. Vaig
estar-hi deu anys, amb aquesta família, i hi
vaig estar molt bé. Ells treballaven i em
mantenien, i em donaven diners per les
meves despeses. Jo anava a cosir i vaig fer
amigues a les Planes, a part de les que ja
tenia a Sant Aniol. Sovint anava a casa amb
els pares: un cop a la setmana o un cop
cada quinze dies.
I al final, per què va tornar a Sant Aniol?
Aquest matrimoni van dir-me que m’ho deixaven tot, però que m’havia de casar amb
un seu nebot. Jo vaig dir que no. Me l’apreciava molt, aquell noi; però no per casarm’hi. I llavors vaig tornar a Subiràs amb la
mare. El pare ja havia mort d’un càncer
quan jo tenia dinou anys.
Com van venir a parar a la Clapera?
Va passar una cosa molt curiosa: la mare va
conèixer un senyor que era viudo, que era
l’amo d’aquesta casa, i s’hi va casar. El cas

D’esquerra de dreta: Lluís Juvanteny, Josep Juvanteny (pare), Montse Juvanteny, Josep Juvanteny (fill), Roser Torrent,
Assumpció Juvanteny, Roser Juvanteny.
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...El que sí que
havíem de fer era
amagar les vaques
perquè passaven
soldats i se les
enduien...
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El personatge: la Roser Torrent

tinc vuit nets i sis besnets. I sempre més he
viscut aquí, a la Clapera.

...Ens vam casar a
Joanetes i vam
anar de viatge de
noces a Barcelona
i a Montserrat...

La família completa. Els pares, Josep i Roser, i els fills:
Josep, Roser, Montserrat, Lluís i Assumpció.
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...jo venia amb
tren fins a en Bas,
i ell em venia a
esperar a l’estació
amb la tartana...

6

és que aquest senyor tenia un fill i jo em
vaig casar amb el fill. I vam venir a viure cap
a Joanetes la mare, jo, un meu germà i una
meva germana (les altres meves germanes
ja s’havien anat casant). I, per tant, vivíem
tots a la Clapera juntament amb una tia
d’ells que era molt bona dona. De fet, primer va ser la mare que va conèixer l’amo de
la casa i llavors jo, quan vaig anar venint,
vaig conèixer el fill, en Josep Juvanteny. Ens
vam casar a Joanetes i vam anar de viatge
de noces a Barcelona i a Montserrat. Vam
tenir cinc fills: l’Assumpció, la Montserrat,
la Roser, en Lluís i en Josep. I ara, a més, ja

La Roser i en Josep.

Expliqui’ns alguna anècdota que li hagi
passat al llarg de tots aquests anys.
Abans de casar-me amb en Josep, quan festejàvem, jo venia amb tren fins a en Bas, i
ell em venia a esperar a l’estació amb la tartana. Una vegada, en lloc de venir ell, vaig
pujar jo a peu a Joanetes, però no recordava gaire el camí. Va ser llavors quan, en
passar per can Trona, vaig demanar a un
home que vaig trobar que m’indiqués el
camí per anar a la Clapera. Aquest senyor
era en Casas de can Trona i em va dir: “Vas
a la Clapera? Ui, ara el noi d’aquesta casa
s’ha de casar. És un malparit! Ja planyo la
pobra dona que s’hi casa!”. I bé, la dona
que s’hi casava era jo! El mateix dia, pujant
a Joanetes a peu, vaig passar per can Boi i
em vaig trobar la Julita i em va dir: “Ets d’aquí? No et conec pas!”. Jo li vaig dir que
anava a la Clapera i també els va criticar! I
la veritat he de dir que, en tota la vida, mai
no he pogut dir mal ni del meu home ni del
meu sogre.
Un cop instal·lada a Joanetes, a la
Clapera, a què es va dedicar?
Vaig anar a la Salut a aprendre de fer de
cuinera, i em va servir per trobar feina més
endavant: els de cal Déu em van dir que
agafaven l’Hotel Puigsacalm d’en Bas per a
fer-hi colònies per a la mainada. Jo, en principi, hi vaig anar només per uns dies, per
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...la que era una
gran cuinera era la
meva mare; que
fins i tot anava per
les cases a fer
casaments i
bateigs!

...en Josep va
tancar el
restaurant i ara
vivim tots dos a
Joanetes.
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La Roser amb la seva família: Fina, Assumpció, Montse, Roser, Joan, Lluís, Roser (mare) i Josep.

ensenyar-los a fer els menús. Però m’hi
vaig anar quedant! Ja tenia dues filles, però
la meva mare ja es cuidava d’elles i de la
casa. Quan els de cal Déu van deixar l’Hotel
Puigsacalm, van posar la casa de colònies
del Rourell i també hi vaig anar. I, en total,
entre els dos llocs vaig estar-hi treballant
nou anys! Llavors vaig plegar i m’estava a
casa amb la mare, els fills i el meu marit. He
de dir que, de fet, la que era una gran cuinera era la meva mare; que fins i tot anava
per les cases a fer casaments i bateigs!
El curiós és que, molts anys més tard, la
meva filla Roser va agafar la casa de colònies del Rourell i, mentre buscava cuinera,
jo vaig anar a ajudar-la, però també m’hi
vaig anar quedant fins que va plegar.

Al final, vaig deixar el negoci dels ànecs
perquè el meu fill petit va posar un restaurant a Platja d’Aro, i la meva germana i jo hi
anàvem a ajudar-lo a la cuina. Hi anàvem el
divendres i no tornàvem fins dilluns, i li
deixàvem moltes coses preparades.
Llavors el meu marit va morir, jo el vaig cuidar sempre a casa i no vaig voler mai que
anés a l’hospital. Després els meus fills no
volien que jo em quedés sola a casa. Jo
estava molt bé amb tots els meus fills, però
volia estar a casa. Al final, en Josep va tancar el restaurant i ara vivim tots dos a Joanetes. Tenim algun xai i algun pollastre i
encara en mato.
Laia Martí

I a part de fer de cuinera, a què s’ha
dedicat més?
Bé, a casa, el meu home i el seu pare sempre havien portat la casa de pagès i jo
també els ajudava. Fèiem matances del
porc per les cases i la meva mare feia de
budellera.
I quan la mare es va morir, jo vaig començar
a posar ànecs i vaig arribar a tenir-ne doscents! Tenia dues o tres dones a matar.
Matàvem ànecs per molts i molts llocs: per
ca l’Estrella de Rupit i altres restaurants,
per Bellmunt, Olot, en Bas, Girona...
Compràvem els ànecs petits i els engreixàvem.
També teníem quinze o setze truges. Però
feia més diners jo amb els ànecs que el
meu home amb les truges. Teníem un camp
que era sempre ben blanc d’ànecs! També
matava conills, però no tants.

RECOMANI’NS ...................
UN COLOR: El vermell
UN LLIBRE: M’agraden molt les
biografies. M’he llegit totes les dels
Sants Pares.
UNA PEL·LÍCULA: Cumbres borrascosas
(és la primera pel·lícula que vaig veure,
i va ser al cine d’Amer).
UNA CANÇÓ: les d’en Joan Manuel
Serrat
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ:
Els culebrons.
UN MOMENT INOBLIDABLE:
Quan va néixer el meu net.
UN LLOC PER VIURE: la Clapera de
Joanetes.

...........................................
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CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT (III)

De Sant Esteve d’en Bas a Sant Feliu de Pallerols per coll d’Úria
Al número 146 de PUIGSACALM vam encetar la sèrie d’itineraris i descripcions de camins i viatges de
començaments del segle XX, extrets de la col·lecció «PIRINEU CATALÀ», de Cèsar August Torras, Barcelona 1851-1923.
C.A. Torras, el 1902, va escriure la Guia itinerari de l'excursionista a Camprodon; Comarca de Camprodon, vall de Ribes, valls del Llerca, Vallespir, muntanyes del Canigó, Conflent, Cerdanya, Ripollés,
Alt Llobregat i vessants superiors de l'esquerra del Fluvià. Aquesta guia era tan extensa, 644 pàgines, que, per a fer-la pràctica, la va haver de dividir en 9 volums.
El VIè volum, de títol COMARCA D’OLOT, valls superiors del Fluvià, publicat el 1910, és el que ens servirà de guia per a descriure, “CAMINS I VIATGES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX A LES ALTES VALLS DEL FLUVIÀ I EL BRUGENT”.

E
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...llegint
CA Torras i les
seves acurades
descripcions,
encara avui som
capaços de
reconèixer
el territori i
dibuixar-ne
mentalment la
major part...
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...si féssim una
recerca acurada en
aquella zona,
trobaríem el vell i
important camí ral
de Sant Esteve
d’en Bas a Sant
Feliu de Pallerols
pel coll d’Úria,...

n aquesta entrega, llegirem com era i per
on passava el camí d’en Bas a coll d’Úria.
Aquest camí, que devia ser prou important, almenys fins al moment de construir-se la carretera de coll de Condreu, la
C153, avui és molt difícil de seguir i
reconèixer.
Per una banda, la construcció de l’esmentada carretera va solapar algun tram
del camí per la zona que hi ha entre les
Mates i els primers revolts de Terrús i,
per l’altra, perquè a partir d’aquest punt
ha desaparegut el camí, sigui perquè els
camps es van engrandir amb la concentració parcel·lària i van esborrar els
camins que els travessaven, o sigui perquè simplement el desús ha esborrat el
seu rastre a la part de la vall i en el sector
de bosc on la frondositat i l’emboscament actual, fa quasi impossible seguirne el rastre.
Malgrat això, llegint CA Torras i les seves
acurades descripcions, encara avui som
capaços de reconèixer el territori i dibuixar-ne mentalment la major part del
traçat.
Explica que després de la Cau (la Calm)
anava cap a les Mates i cal Caio, (a
aquesta última casa CA Torras l’anomena

com a mas Capellans) i Sant Xemplí (Sant
Simplici). També esmenta unes passeres
que dividien els camins de coll d’Úria i
del camí ral del Grau, aquestes passeres
devien ser on avui hi ha el passallís per
travessar el Fluvià de Terrús cap als Hostalets. Llavors explica que el camí passava per dessota l’Aubert i el Carbonell i
que d’aquí anava cap a la Boada, aquesta
suposem que és la casa que ell l’anomena com la Ronda, aquí s’enfilava cap a
Ciurana, on avui encara podem veure
trams amples i ben traçats d’aquest camí
i, a partir d’aquí, explica que anava cap al
coll d’Úria.
Actualment, també hi ha un camí que va
fins al coll d’Úria des de Ciurana, però, a
parer meu, no sembla pas que fos aquest
el que es relata en el llibre de CA Torras,
ja que l’actual és molt estret i poc enfondit i va molt a mig aire a través d’un flanqueig que el fa més semblant a una drecera que no pas a un camí practicable per
a cavalleries. Des del meu punt de vista,
el camí d’aquella època anava més baix
que la casa de Ciurana i seguia a prop del
torrent que baixava del coll, sempre pel
costat dret orogràfic del torrent. Segurament, si féssim una recerca acurada en
aquella zona, trobaríem el vell i important camí ral de Sant Esteve d’en Bas a
Sant Feliu de Pallerols pel coll d’Úria, hi
ha de ser, ja que aquest coll és un pas
lògic i natural entre la Vall del Fluvià i la
del Brugent, més de bon travessar i més
curt que el del coll d’en Bas.
Des de coll d’Úria, el camí es dirigia cap a
Sant Feliu per la vall del Brugent, seguint
quasi el mateix itinerari que dibuixa l’actual camí carreter que passa per la casa
de Riubrugent.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Dibuix de la porxada del Carbonell.
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De Sant Esteve d’en Bas a Sant Feliu per coll d’Uria.
2 h. 15. Camí practicable a les cavalleries.
10 m. La Cau, grossa casa de pagès en el decliu d’un turó
entre grans arbres escampats.
Se deixa a l’esquerra’l camí que va a Sant Feliu per coll de
Morro de Bou.
20 m. Les Mates y Capellans, cases de pagès a una y altra
banda de camí.
Enlairada a l’esquerra’s destaca la casa de Terrus, forta pagesia, que dóna nom a la serra.
25 m. Passeres de Terrus, aont se deixa’l camí ral de Vich,
a la dreta. (Itin. núm. 56).
30 m. Sant Xemplí, petita iglesieta romànica, alçada en un
turonet a l’esquerra, ab petit porxo davant la portada y campanaret d’espadanya. Està rodejada de bonich bosch que
s’extén en amunt pel faldar de la serra. El primer diumenge
de Setembre, diada del sant, s’hi celebra un concorregut
aplech, força pintoresch, tant per lo escayent del lloch com
per la gentada que hi acut de distints indrets de la comarca.
El sant es advocat, especialment en temps d’aixut.
Existeix una curiosa tradició d’un capellà que sortia a mitja
nit a dir la missa, esperant que algú li ajudés pera poder eixir
del Purgatori, aont se trobava per haver mancat al compliment d’algun sant sacrifici qual almoina havia rebut per
endavant o bé per algun acte sacríleg no confessat degudament. Com que tenia tot l’aspecte d’una calavera ab ornaments sacerdotals, la gent s’espaordia y ningú s’acostava a
ajudar-li’l sant sacrifici, fins que una ànima compassiva la
féu ajudar per un petit bailet, ab una bena posada als ulls,

Les Mates de Terrus, al peu del cami ral.

pera que no s’esverés. D’aquesta manera poguent acabar la
missa, diu la llegenda, son ànima sortí del Purgatori y la
calavera sacerdotal no’s vegé may més.
35 m. Aubert, casa de pagès que’s deixa a l’esquerra en el
baix rampant de la montanya.
40 m. El Carbonell, altra bona casa de camp. Prop de la
casa hi ha una font molt abundosa que dóna naixença a un
dels més importants brancals originaris del Fluvià.
45 m. La Ronda, altra casa de pagès.
Se deixa en avall un molí y’s va pujant entre boscuria.
S’atravessa’l petit torrent de Ciurana, que baixa a l’esquerra.
1 h. Ciurana, casa de pagès, situada al bell mig del bosch.
Va pujant-se, vall amunt sempre, per entre rouredes y alzinars, per la cayent dreta de l’hermós clot d’Uria. En la vessant oposada de la vall s’extén espessa fageda coronant els
espadats cims. Roques nues alcen la testa per damunt la
verdor de l’arbreda que cobreix els rampants.
1 h. 20. Coll d’Uria, 700 metres d’alt., corre d’E. a O., arrelat en aquest extrem ab la montanya de coll de Pruit y extenent-se en l’oposat vers a la serra de Terrus. Separa aigues
del Fluvià de les del Ter, per Riu Brugent, y’s troba en el
límit de la comarca d’Olot.
Esplendent cop de vista de les cingleres d’Ayats, Cabrera y
Llancers, de les més baixes de la Portellera, Falgàs y Sant
Miquel d’en Bas y dels majestuosos cims de Puigsacalm y
trencalls aguts de Santa Magdalena.
Un corriol s’enfila serra amunt per la fageda dret a coll de
Pruit, y altre va tot planer, entre’l bosch, cap a La Salut.
Se segueix per un corriol que baixa entre l’hermosa espessor
de la baga de faigs y roures, tot faldejant per les cayents que
formen el capsal de la vall de Riu Brugent. Bellíssims punts
de vista sorpresos entre l’espessor de l’arbreda. Se va planejant tot seguit la roureda.
1 h. 45. Can Rebrugent o Riubrugent, casa envoltada d’altes y groixudes alzines que l’ombregen ab llurs negres y
arrodonides copes. Prop de la casa hi ha l’abundosa font
que, donant-li nom, en dóna també al riu que recorre la vall
d’Hostoles, anant en avall a trobar al Ter prop del Pasteral.
El camí baixa seguidament prop del torrent, en el que s’hi
troben distints molins.
2 h. La Fàbrega, bonica pagesia, aont s’hi arriba després
d’haver atravessat el riu naixent.
Va dominant-se la vall y la població de Sant Feliu, arredossada sota l’alta montanya del santuari de La Salut.
2 h. 15. Sant Feliu de Pallarols.
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Una imatge bucòlica de La Fageda cap a 1914, la casa que hi havia a tocar del coll d'Úria, avui absolutament aterrada.
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OFICIS I ESTABLIMENTS ANTICS DE SANT ESTEVE D’EN BAS

Guardabarreres del tren d’Olot
Durant més de cinquanta anys, diverses generacions de persones de la nostra comarca es van poder desplaçar gràcies al tren d’Olot. Aquest mitjà de transport comunicava les ciutats d’Olot i Girona tot recorrent quatre pobles de
la Garrotxa: les Preses, en Bas, Sant Feliu i les Planes; i altres nuclis de les comarques de la Selva i el Gironès.
A part de permetre la comunicació dins i fora la comarca, també donà feina a molta gent del nostre poble i dels
pobles veïns, des de la seva inauguració, el 1911, fins al seu últim viatge, l’estiu del 1969.

U
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...les filles dels
tres últims
guardabarreres
d’en Bas ens han
explicat
l’experiència de
viure en aquest
lloc tan especial...
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na d’aquestes feines consistia a obrir i tancar
les barreres que aïllaven la carretera de la via,
cada vegada que passava el tren, per així fer
aturar i deixar passar posteriorment els vehicles que circulaven. La persona encarregada
de fer aquesta feina solia viure a la casilla de
coll d’en Bas juntament amb els seus familiars. Hem tingut l’oportunitat de parlar amb
les filles dels tres últims guardabarreres d’en
Bas i ens han explicat l’experiència de viure en
aquest lloc tan especial, que a dia d’avui tots
coneixem perquè, des de fa uns anys, s’ha
convertit en un bar-restaurant.
Les primeres persones de les quals tenim
constància que van viure a la casilla eren en
Josep Creus Llover i la seva dona, la Dolors
Serra Masberenguer, que van instal·lar-s’hi a
mitjans dels anys trenta i en van marxar pels
volts del 1945. Van tenir tres fills: la Roser, la
Maria i l’Esteve. A més, també vivien amb ells
la germana de la Dolors (la Rosita) i la mare
d’en Josep (la Dolors Llover), que precisament
era la persona encarregada d’obrir i tancar la
barrera cada vegada que passava el tren.

Durant l’estada d’aquesta família a la casilla
va esclatar la guerra civil i en Josep Creus va
estar internat en un camp de concentració. En
aquesta època va néixer la seva filla Maria,
que ell no va conèixer fins que va tenir deu
mesos. En Josep, en tornar, va anar a treballar
a la via del tren. Feia de capatàs de tres o quatre treballadors i una de les feines que havien
de fer era controlar que el tren no descarrilés.
S’aixecava cada dia a les quatre de la matinada, anava a peu fins a les Preses i després
fins a Sant Miquel de Pineda. La seva dona
feia mitjons amb un teler i les seves filles eren
les encarregades de portar-los a les Cabanyes, una casa situada a l’altra banda de coll
d’en Bas, on els acabaven de fer. En aquella
època no hi havia ni llum ni aigua. Funcionaven amb llums de carbur i l’aigua l’agafaven
d’un pou. Per rentar la roba s’havien de desplaçar fins a un safareig públic. La Maria i la
Roser anaven a escola a en Bas a peu, i es portaven el dinar amb en carmanyola i allà se’l
podien escalfar. L’any 1945 aquesta família va
marxar perquè la Dolors Llover va deixar la

FAMÍLIA CREUS
Els tres fills d’en Josep Creus i la Dolors Serra: Maria,
Roser i Esteve el dia del casament de la Roser.

D’esquerre a dreta: la Maria Creus amb la seva filla Dolors
a coll, la Dolors Serra, en Lluís Escarrà, en Josep Creus, en
Pere Escarrà (assegut), i la Roser Creus.
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...La Maria i la
Roser anaven a
escola a en Bas a
peu, i es portaven
el dinar amb una
carmanyola...

...La Rosa, sentint
el xiulet del tren,
ja sabia a quina
distància es
trobava i llavors
deixava passar, o
no, els vehicles en
funció de si hi
havia temps.

La Mercè Ribas amb els seus pares, el seu avi, el seu oncle
i les seves cosines, el dia de la seva comunió solemne.

La Mercè Ribas a l’exterior de la casilla.

feina. Llavors van anar a viure a en Bas, al costat de ca l’Estevot. Un cop allà en Josep continuà treballant a les vies del tren.
Un cop la família Creus va haver marxat, a la
casilla s’hi van instal·lar en Peret Ribas i la
Rosa Sans, una parella de Sant Feliu acabats
de casar. La Rosa era qui es cuidava d’obrir i
tancar la barrera i en Peret treballava com a
peó a les brigades del tren, anant amunt i
avall amb una vagoneta per fer el manteniment de les vies. Si hi havia alguna esllavissada al túnel, hi havia d’anar fos l’hora que
fos. I si sorgia qualsevol altre problema, com
per exemple un accident, també. La seva filla
Mercè va néixer allà l’any 1948. La Rosa havia
de tancar la barrera cada hora per fer aturar
els cotxes, però a vegades el tren anava amb
retard i s’havia d’esperar. Si plovia, s’esperava
sota una bauma i s’enduia la Mercè per no deixar-la sola. Els cotxes i les motos que s’aturaven per deixar passar el tren eren sempre els
mateixos, i la Mercè encara els recorda: en
Magem de les Planes (que era dels pocs que
anava en cotxe), en Masdeu, que venia de
Sant Miquel de Pineda i anava en Vespa, i un
capellà que també anava en Vespa. La Rosa,
sentint el xiulet del tren, ja sabia a quina
distància es trobava i llavors deixava passar, o
no, els vehicles en funció de si hi havia temps.
Si en Peret era a casa, també ajudava a obrir i
tancar la barrera. En aquella època, la llum
encara anava amb carbur. Van viure tots tres a
la casilla fins a l’any 1963, quan la Mercè va fer
quinze anys. Havia acabat el comerç a en Bas,
i llavors se’n va anar a treballar a Olot i havia
d’agafar la Teisa per anar-hi (el tren no s’aturava a la casilla) i per això van anar a viure a en
Bas, a una casa del Rompeculs. En Peret va
continuar treballant a la brigada del tren, però
la Rosa va deixar la feina de guardabarrera i es
va dedicar a cosir guants. En Peret es va jubilar l’any 1969, quan el tren deixà de fer viatges

i la Rosa ja no va treballar més. Van viure al
Rompeculs fins a l’any 1977. Tots van trobar a
faltar molt la casilla, la Mercè recorda que
tenien molta amistat amb els de Vilanova, perquè vivien molt a prop i que, per a anar a
col·legi a en Bas, hi anava a peu cada dia amb
les noies de Pallola.
Al final, per no anar i venir cada dia, la Mercè
es quedava entre setmana a dormir a Olot a
casa del seu oncle, en Ramon, el germà de la
seva mare, i només s’estava a en Bas de dissabte a la tarda a diumenge al matí. Es va
posar a festejar i es va casar a Olot, on encara
viu. Després de molts anys, ara torna a venir
molt sovint a en Bas perquè hi té la seva filla
Susanna.
L’última família que va viure a la casilla va ser
la d’en Joan Blanch. En Joan treballava de peó
a les brigades de les vies del tren fent-ne el
manteniment, però va patir una lesió que no li
permeté continuar fent aquesta feina. Fou llavors que el van destinar a fer de guardabarrera, on anà a viure amb la seva dona, l’Enrica, i les seves tres filles: la Dolors, la Miqueleta i la Isidra. Fins llavors vivien a en Bas, a
can Fesol. A la casilla, hi havia una petita
cuina amb foc a terra, un menjador i dues
habitacions, tot a la planta baixa. A fora hi
havia el bany i també un galliner, una cisterna
i una barraca on els peons hi tenien un foc,
s’hi escalfaven, hi menjaven... En aquella
època, l’electricitat ja funcionava amb bateries. El que havia de fer en Joan era tancar la
barrera cada vegada que passava el tren perquè els vehicles que havien de travessar la via
s’aturessin i llavors tornar-les a obrir. N’hi
havia una a cada banda, pels que pujaven i
pels que baixaven. Quan el tren sortia de Sant
Feliu o d’en Bas, el trucaven, però tot i així la
seva velocitat era tan lenta que ja el sentia
arribar. A més, en passar pel túnel, el tren xiulava. De fet, el trucaven cada vegada que passava per una estació. A vegades a la nit passava algun tren de càrrega quan dormia i, si no
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FAMÍLIA RIBAS
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Guardabarreres del tren d’Olot

FAMÍLIA BLANCH

...Quan el tren
sortia de Sant
Feliu o d’en Bas,
el trucaven, però
tot i així la seva
velocitat era tan
lenta que ja el
sentia arribar...
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...ara la casilla
és un bar
restaurant, les vies
del tren s’han
convertit en una
Via Verda...
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Agraïments: germanes Blanch,
Mercè Ribas, Susanna Grabulosa,
Dolors Roca i Maria Creus

En Joan Blanch sortint de la casilla acompanyant la
seva filla Dolors el dia del seu casament.

En Joan i l’Enrica el dia del casament de la seva filla Dolors i en
Josep, sortint de l’església.

l’avisaven, s’aixecava ràpidament quan el sentia. Havia d’estar sempre disponible i no tenia
cap dia de festa. En tot cas, quan ell no hi era,
hi havia la seva dona i les seves filles. L’últim
viatge del tren d’Olot va ser l’estiu del 1969,
però tot i així aquesta família va continuar
vivint allà tres o quatre anys més. Llavors es
van traslladar al carrer Mestre Tornabell i en
Joan va anar a treballar a Sant Feliu en un
taller on feien trens de ferro en miniatura i
finalment va anar a la filatura de la Casanova,
on es jubilà. La casilla va quedar buida fins
que anys més tard va ser comprada per la
família de la Neus Codinach, que hi posà un
bar restaurant, el qual traspassà al cap d’uns
anys i que avui en dia encara funciona. I si ara
la casilla és un bar restaurant, les vies del tren
s’han convertit en una Via Verda que permet
fer en bicicleta pràcticament el mateix recorregut que feia el carrilet des de l’estació d’Olot fins a la de Girona.
ALGUNES ANÈCDOTES QUE RECORDEN LES
FILLES DELS GUARDABARRERES
• El tren no feia parada a la casilla, però la Mercè
a vegades hi pujava. De baixada del túnel de
Coll d’en Bas el tren frenava una mica i al anar
més poc a poc, el revisor l’estirava cap amunt
per ajudar-la a pujar. Però per baixar no ho feia
mai, ja que era més perillós.
• La Mercè i una amiga un dissabte tornaven en
tren d’Olot i com que era molt ple les van posar
al vagó del correu. Un cop allà van obrir una
saca i en van agafar una carta. Durant tot el
viatge d’Olot a en Bas la van llegir i rellegir. Era
d’un noi que feia la mili i escrivia a la seva
xicota. Al baixar del tren van deixar la carta
oberta allà mateix, dins el vagó. I evidentment
quan el seu pare va arribar a casa a la Mercè no
li va faltar de res, ell ja sabia el que havia passat
perquè el revisor ho va veure i al vagó del correu
no hi havia viatjat ningú més. I qui rebé fou en
Peret, perquè les nenes eren menors d’edat.
• El capellà que sovint passava amb moto li deia a

en Peret: “Aquí al davant de la moto hi porto una
marededeu”. Ell mirava però no la veia enlloc. I
un dia, un cop el capellà va haver marxat en
Peret va caure tot sol per les escales tot buscant
la marededeu i va arribar a dins ben esgalabrat.
• En Santos i en José eren dos Guàrdies Civils ben
coneguts a en Bas que anaven sovint a patrullar
a coll d’en Bas. Al vespre en Peret i la Rosa
solien escoltar Ràdio Pirenaica d’amagat, i la
Mercè estava sempre alerta per avisar-los si
arribava la Guàrdia Civil.
• La Mercè i tres amigues més anaven sovint a
Olot fent autoestop. Es posaven passat el revolt
del cementiri d’en Bas, però només se’n veia
una, i les altres s’amagaven; i quan parava
algun cotxe apareixien. Des de la caserna en
José ho veia i feia parar altres cotxes i hi repartia les noies perquè no anessin tantes en un sol
cotxe.
• Quan feia molt de fred les vies del tren eren
glaçades i les rodes patinaven. Llavors el guardabarrera era l’encarregat de tirar sorra als raïls.
Fins i tot una vegada a l’època d’en Joan Blanch,
hi va haver una plaga de papes de les trumfes
que deixaven una gelatina sobre la via que feia
patinar molt i també van haver de tirar sorra als
raïls al llarg de tota la via per evitar que el tren
descarrilés.
• La Miqueleta, filla d’en Joan i l’Enrica, era
somnàmbula. Un dia al matí l’Enrica va trobar la
porta ben oberta i va renyar la Dolors, però va
dir que ella no havia sigut. Llavors va veure tot
de petjades de fang a la cuina, les va seguir i va
veure que la Miqueleta tenia els llençols ben
bruts de terra i saberque era ella que, adormida,
havia sortit a fora a la nit.
• Les bateries per fer funcionar l’ectricitat, arribaven amb el tren, que frenava una mica i les deixava però sense acabar de parar del tot. De fet
el tren mai no parava a la casilla.
• Una vegada quan passava el tren la Isidra va
tirar una avellana al maquinista, encertant-li
precisament a l’ull i fent-lo enfadar.

Laia Martí
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PRESENTACIÓ DEL CICLE I XERRADA “UNA VALL... MONUMENTAL!”

Temps de vescomtes: esglésies i castells romànics i gòtics

E

...el PEHOC ha
patrocinat
l’emissió en
streaming de totes
les xerrades que, a
més, queden
dipositades al
canal de YouTube
de can Trona.

Cartell del cicle de conferències.

de Falgars, i del qual ara, la resta més significativa, és la capella de Sant Miquel (per això
anomenat també Sant Miquel de Falgars).
Hom suposa l’existència del Castelló ja als
segles IX-X, tot i que no el trobem citat en
documents fins al segle XI (1053-1066). La
seva situació topogràfica extrema és un bon
indicador del seu origen prefeudal. Fins al
segle XII va ser la principal residència vescomtal, però en aquella centúria els vescomtes erigeixen el puig del Mallol com a centre
administratiu dels seus dominis: li atorguen
privilegi de mercat, fira, hi aixequen un castell de grans dimensions, i, finalment, hi instal·len la notaria (1255). Del castell, destruït
arran de la guerra dels Segadors, n’ignorem
la forma i les proporcions, però la cisterna
(únic element conservat) té la mida de la nau
d’una església romànica, per la qual cosa
podem deduir que es tractava d’una gran
casa forta, de planta quadrada o rectangular,
amb un pati al mig (centrat per la cisterna), i
una capella annexa.
L’altra força a tenir en compte és la de Puigpardines, solar de la família homònima que,
durant centúries, va ser el llinatge cavalleresc més important per sota dels grans
senyors, i actuaren com a veguers del vescomtat durant prop de 200 anys de forma
pràcticament hereditària. Del castell només
en resta un gran pany de mur, aixecat amb
bons carreus i defensat amb espitlleres. Però
les restes conservades a nivell del sòl són
molt més nombroses: una neteja superficial
acurada permetria dibuixar-ne la planta amb
precisió que, segons tots els indicis, era com-
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...El cicle
d’enguany compta
amb moltes
novetats respecte
als anteriors.

l divendres 19 de febrer de 2021 vam iniciar el
tercer cicle de conferències organitzat per
l’Associació de Veïns de Sant Esteve d’en Bas
i coordinat pel president del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, Miquel Àngel
Fumanal. El títol del cicle d’enguany és «Una
vall... monumental!», proposat des de la
coordinació, i dedicat a fer un recorregut a
través dels principals elements del patrimoni
arquitectònic i artístic de la Vall d’en Bas, des
d’esglésies fins a grans pairalies, passant per
castells, ermites, i nuclis urbans.
El cicle d’enguany compta amb moltes novetats respecte als anteriors. La primera és que,
a causa de “l’èxit” de les edicions anteriors i
la persistència de la pandèmia, s’ha optat per
oferir les xerrades a can Trona. La segona és
que s’ha reduït la quantitat de conferències,
de sis a quatre, per les circumstàncies que
tots estem vivint. I la tercera i última és que,
malgrat que s’ha pogut obrir el cicle al públic
amb l’aforament limitat, el PEHOC ha patrocinat l’emissió en streaming de totes les xerrades, que, a més, queden dipositades al canal
de YouTube de can Trona. Aquesta millora
tècnica ha propiciat que les xerrades (de
moment dues) estiguin tenint un alt impacte
entre el públic interessat, amb centenars de
visualitzacions comptabilitzades.
Com a inici, hem volgut plantejar un “vol d’ocell” pel patrimoni medieval de la Vall, amb la
conferència “Temps de vescomtes: esglésies
i castells romànics i gòtics”. L’actual municipi
de la Vall d’en Bas es correspon en bona part
al que havia estat el vescomtat de Bas en
època medieval, amb l’excepció que, llavors,
el municipi de Riudaura també en formava
part. Les desenes de quilòmetres quadrats
del vescomtat, poblat des d’època prehistòrica i amb continuïtat al llarg del període ibèric i la romanització (segons indiquen els
estudis arqueològics), configuren una entitat
geogràfica i política curulla de petits nuclis
habitats, amb multitud de disseminats al seu
voltant. Costaria trobar, a Catalunya, una Vall
d’aquestes característiques amb tanta quantitat i varietat de nuclis urbans.
Pel que fa al patrimoni monumental, en primer lloc, cal parlar dels castells, perquè
segurament tant des del punt de vista fundacional, com de les restes conservades, constitueixen els elements més antics dels quals
tenim constància. Entre els més importants,
cal parlar en primer lloc del Castelló de Bas,
dalt d’un dels esperons rocosos de l’altiplà
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Foto: SIMÓN MASDEU

Temps de vescomtes: esglésies i castells romànics i gòtics

...El romànic
eclesiàstic té el
seu epígon en
l’església de Sant
Esteve d’en Bas,
al cor de la capital
de la Vall...
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...els exemples del
primer romànic
basenc els trobem
en la parròquia
més remota, Sant
Pere de Falgars
(documentada des
de 1026).
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La capella Sant Mateu de Joanetes bastida pels volts de 1359.

plexa, amb un fossar pronunciat, pont llevadís, entrada fortificada, etc. A banda dels
Puigpardines, al vescomtat hi havia multitud
de famílies de petits cavallers, com els Espasens, Estanyol, Miralles, Sant Privat, etc., que
devien residir en cases més i menys fortificades: sabem on són totes elles, però durant
l’edat moderna es van convertir en masos,
perdent tot el seu aspecte ferreny.
El romànic eclesiàstic té el seu epígon en
l’església de Sant Esteve d’en Bas, al cor de
la capital de la Vall i nucli principal des de l’edat mitjana. L’any 898 ja es parla de Sancti
Stephani, però l’edifici que ens ha pervingut
és del segle XII. Alguns defensen que es
tracta del temple consagrat l’any 1119 (que ja
vam commemorar dos anys enrere), però
alguns autors la situen en el tercer quart del
segle XII, per raons morfològiques i estilístiques. L’absis de planta poligonal, la decoració d’arcuacions cegues de l’interior, i el capitell vinculat a la traditio del taller del mestre
de Cabestany, la fan un edifici únic dins el
romànic català. A banda, presenta l’única
arquitectura ogival conservada al vescomtat,
ja que la nau i el transsepte sud foren destruïts pels terratrèmols de 1427-1428, i calgué reconstruir-los dins el mateix segle XV,
però ja amb una fesomia totalment nova,
com es pot veure en el cimbori nervat amb
òcul octogonal.
Però els exemples del primer romànic basenc
els trobem en la parròquia més remota, Sant
Pere de Falgars (documentada des de 1026).
És l’única que conserva part de l’absis i el
campanar de torre amb decoracions llombardes a base d’arcuacions i lesenes, propis del
segle XI. Però Falgars no hauria de ser un
exemple únic, i potser ni tan sols el més
antic. L’any 998, els canonges de Santa
Maria de Besalú ja havien fundat el priorat de

Sant Corneli del Mont, més tard esdevingut la
capella de Santa Magdalena. Els canonges
de Besalú també van controlar la parròquia
de Sant Joan dels Balbs (donada pel comte
Miró l’any 977), la de Sant Quintí (esmentada
el 998), i la de Sant Privat, donada pel comte
Bernat I Tallaferro el 1017. Encara conserven
parts romàniques les esglésies de Sant Romà
de Joanetes (esmentada per primer cop el
1150) i Santa Maria de la Pinya, de la qual tingué especial cura l’abat-bisbe Oliba, qui la
consagrà l’any 1022. També conserva molts
murs medievals, i fins i tot dos capitells
fitomòrfics i una làpida sepulcral del segle XII,
Santa Maria de Puigpardines, antiga parròquia esmentada l’any 1060, donada a la
canònica de Manlleu el 1108, que hi establí
un priorat. Una reduïda comunitat de canonges es mantingué fins a la seva secularització
el 1592.
D’altra banda, desconeixem l’origen de moltes altres capelles, que presenten igualment
un aspecte medieval, però que foren també
molt modificades durant l’edat moderna, en
bona part per causa també dels terratrèmols
baixmedievals. És el cas de Sant Just del
Mallol (originalment la capella del castell
vescomtal); Sant Mateu de Joanetes (bastida
pels volts de 1359); Sant Antoni de Puigpardines (esmentada sota l’advocació de Sant
Feliu l’any 1396), i l’ermita de Sant Simplici,
de la qual no en tenim cap dada dels temps
medievals. Els pocs exemples conservats de
patrimoni d’aquest període es troben esparsos en diversos museus gironins. Hi destaquen una canadella dels segles XII-XIII procedent de Sant Quintí (Museu de la Garrotxa) i
un capitell amb al·legories del pecat procedent de Sant Privat d’en Bas (Museu d’Art de
Girona).
Miquel Àngel Fumanal Pagès
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UNA VALL... MONUMENTAL!

Tots els pobles: Formació i evolució de places,
carrers i nuclis urbans a l’època moderna

...quin paper
tenien aquestes
ciutats, Olot i Vic,
dins del conjunt de
poblacions
catalanes
modernes...

...A la vall, trobem
un poblament
concentrat en
algunes viles i
pobles: Sant
Privat, el Mallol i
Sant Esteve són
els nuclis més
grans...

El llibre d’Albert García Espuche.
Un siglo decisivo

Població i poblament
A la vall, trobem un poblament concentrat en
algunes viles i pobles: Sant Privat, el Mallol i
Sant Esteve són els nuclis més grans, seguit
pels Hostalets d’en Bas. La Pinya, Joanetes i
Puigpardines són nuclis molt petits, amb una,
dues o tres cases, en la qual hi sol haver la
rectoria. El creixement demogràfic té la seva
traducció amb la construcció de noves cases i
barris sencers. Fins a esdevenir, l’activitat
constructora, un motor econòmic per a moltes
d’aquestes poblacions, on localitzem nombrosos oficis de la construcció: picapedrers i
mestres de cases, molts d’origen francès, a
més d’altres oficis complementaris: fusters,
ferrers, rajolers, teulers o calciners. A més, cal
tenir present en el poblament dispers, de les
masies, escampades arreu de la plana, però
també als vessants de les muntanyes.
Sant Esteve d’en Bas és un nucli enturonat
que s’anomena sempre, a la documentació,
“puig de Sant Esteve”. Havia estat un nucli
medieval al voltant de l’església, en els
actuals carrers de Sant Sebastià i Sant Pere,
on podríem trobar una primitiva sagrera, avui
molt transformada. Aquí hi vivien els clergues
de la comunitat de preveres de l’església
parroquial de Sant Esteve. En queden alguns
noms de cases, la casa del sagristà o l’antiga
rectoria.
Després dels terratrèmols de 1427-28, les
cases queden molt malmeses. Sí que es
reconstrueixen i rehabiliten aquestes cases,
però ara es busca urbanitzar nous espais
amb noves edificacions. Els nous carrers
estan habitats per pagesos, però sobretot
per artesans: paraires, teixidors de lli, saba-

Carrer de Vic, amb el mas Fluvia i l’hostal, als Hostalets
d’en Bas, a principis del segle XX.
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E

ntre els segles XVI i XVII es dona un creixement de població a bona part dels pobles de
la Vall d’en Bas; un creixement que s’accentua i multiplica en el segle XVIII. Aquest creixement s’ha de relacionar totalment amb el
pas del camí ral que comunicava Olot-Vic,
almenys durant l’època moderna. Per començar, hem de preguntar-nos quin paper
tenien aquestes ciutats, Olot i Vic, dins del
conjunt de poblacions catalanes modernes.
Per això hem de determinar el seu paper econòmic, el grau d’especialització manufacturera, que van desenvolupar en relació amb la
capital, Barcelona, com s’havia erigit en centre distribuïdor i organitzador del Principat. Fa
uns anys, l’historiador Albert Garcia Espuche
(Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña,
1550-1640. Barcelona: Editorial Alianza, 1998)
va poder demostrar l’articulació del territori
català a partir d’una xarxa molt ben travada
de relacions econòmiques basades en l’especialització local que conduïen cap a la ciutat
comtal.
Vic i Olot es consoliden i s’especialitzen en
dues branques de producció industrial, per la
qual cosa cal saber: primer, l’abastiment de
pells en carnisseries de quasi totes les viles
garrotxines i osonenques, i en la consegüent
transformació en cuirs i, segon, en la producció de teixits i draps de llana. Són ciutats que
necessiten el seu entorn més immediat o
comarcal, del qual es nodreixen dels recursos
més propers, de matèries primeres (bestiar,
pells, llana, lli, cànem) i de matèries elaborades (on els paraires juguen un paper clau en
aquest procés). La descentralització de la producció, en aquests petits pobles i viles, és
possible, alhora que es controla des de Vic i
Olot. Els paraires juguen un paper clau en
aquest procés. Encara hi podríem afegir una
tercera gran ciutat, Ripoll, propera a Olot i Vic,
que també subministra matèries primeres i
elaborades procedents del Ripollès i dels Pirineus. Els pobles de la Vall d’en Bas aprofiten
d’aquest trànsit entre Vic i Olot. Per la vall, hi
passen, diàriament, desenes de comerciants,
mercaders, negociants, traginers o mulers,
que es dediquen al treball específic de transport de mercaderies.
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Tots els pobles: Formació i evolució de places, carrers i nuclis urbans a l’època moderna

...Els nous carrers
estan habitats per
pagesos, però
sobretot per
artesans: paraires,
teixidors de lli,
sabaters,
botiguers, sastres,
ferrers, etc.
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...El Mallol és un
punt estratègic
enlairat de la vall.
Disposava de la
cort del veguer
d’en Bas, del
mercat (i fira de
Sant Nicolau)
i de notaria
vescomtal,...
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Nucli enturonat de Sant Esteve d’en Bas, a principis del segle XX.

ters, botiguers, sastres, ferrers, etc. S’urbanitza el nord de la plaça Major: davant de l’església. Per exemple, el 1573, el rector Onofre
de Vilamala ven al muler Antoni Oliveres (a.)
Xiquello un tros de terra per a construir-hi una
casa, i al seu costat, hi van a viure, en cases
noves, el ferrer Antoni Blanc i la seva muller
Joana, el 1570. Els nous carrers, fets entre els
segles XVI i XVII, es construiran cap a l’oest,
quan comença a haver-hi 1}una carta pendent:
són els actuals carrers de Santa Anna i de l’Àngel Custodi: hi trobem el sastre Joan Plana
(1604), el mestre de cases francès Antoni Farja
(1615), el teixidor de lli Joan Bac (1579), i un
llarg etcètera, que es fan construir les seves
cases, que encara avui es poden veure. Al carrer de Sant Esteve, paral·lel a l’anterior, hi trobem el teixidor Joan Tort, o el ferrer Pere Martí
(o Màrtir), que el 1615 encarrega als mestres
de cases Joan Cairola i Joan Xesa el preu fet de
casa seva, que al cap de dos anys ja està feta.
Un tercer carrer és el de la Creu: hi van a viure
i construeixen cases el teixidor de lli Joan Puig
(1615), el picapedrer Joan Xesa i la seva muller
Magdalena (1621), el fuster Josep Pujades i la
seva esposa Magdalena (1624).
Sant Privat d’en Bas és, juntament amb el
Mallol, el principal nucli de població de la
parròquia, amb un hàbitat molt dispers. La
plaça de Sant Privat està presidida per dos
edificis monumentals: l’església parroquial
dedicada a Sant Privat, refeta a mitjan segle
XVIII, i cal Monjo, un gran casal refet a mitjan
segle XVII. La resta són cases particulars, i en
dues d’elles la universitat de Sant Privat hi
tenia la taverna i la fleca, que els cònsols
arrenden anualment. També l’obreria parroquial hi té una casa coneguda com la Casa de
l’Obra, que gestionava, per exemple, els boscos, les pastures, els camps i els emprius d’ús
comú. La plaça permet el tancament a partir
de les seves cases, que desenvolupen una
funció de muralles, en un sentit de recolliment, protecció i defensa. Té una forma pràcticament quadrada, és molt coherent i unitària

en les cases mitgeres que hi trobem. Aquestes
cases mitgeres tenen doble façana: una interior i una exterior, cosa que ens fa pensar en la
seva dedicació o treball, a cavall de l’agricultura i l’artesania. Les façanes exteriors disposen de grans galeries o porxats de fusta i obra,
on assecar els cereals, on s’obren les eres, i
s’hi aixecaven els pallers, mentre que el paviment de l’interior de la plaça era molt més útil
i pràctic per batre. Qui hi viu?, el pagès Miquel
Valentí (1654, segons diu la llinda de casa
seva), el fuster francès Pere Fabra (1602), el
treballador Pere Masmitjà i la seva muller
Antiga (1651), i algun prevere.
El Mallol és un punt estratègic enlairat de la
vall. Disposava de la cort del veguer d’en Bas,
del mercat (i fira de Sant Nicolau) i de notaria
vescomtal, a la qual acudien tots els veïns de
la vall i d’altres llocs. És una petita vila emmurallada, de la qual encara en queda algun rastre en algun pany de paret. Al capdamunt, hi
ha l’església de Sant Justí (o Bartomeu) i el
castell, i repartits en diferents feixes, construïdes formant carrers, hi ha el conjunt de cases:
el carrer o la pujada dels Assotats, el carrer
sota Muralla, el carrer Major, carrer de Dalt i
carrer del Mig, o pujada de l’Església. Moltes
d’aquestes cases són velles, i s’han de reparar
i refer de manera continuada, per això en
podem fer un seguiment. Potser hi viuen, en
els segles XVI i XVII, unes 20 famílies, entre 80
i 100 persones. Coneixem, en aquesta època,
alguns habitants i oficis d’aquesta gent: per
exemple, en Pere Ferrer és un teixidor de lli
que, amb la seva muller, el 1590 instal·la una
casa que li arrenda el pagès Climent Mallola:
en una de les cambres diu que hi ha “una
botiga” amb un teler de teixir. Una altra casa
és la carnisseria, que podria estar ubicada a la
casa amb porxat on conflueix la pujada del
Castell, el carrer Major i el carrer de Dalt. En el
Portal de Baix, hi viu el sastre Pere Aulinell,
que arrenda al treballador i bracer francès Bernat Batlle el 1637: un viu a dalt i l’altre a baix,
comparteixen la cuina i el forn de pa.
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...El nucli dels
Hostalets d’en Bas
es comença a
construir a finals
del segle XVI
i principis del
segle XVII...

...La Batllia és,
segurament,
l’edifici més
interessant, una
masia de grans
dimensions.
Anteriorment
se’n deia mas
Pinya..

El llibre Travessant el Collsacabra.
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Accés per la porta de la muralla al carrer Major del Mallol.

Del castell no en queda rastre. És molt difícil
saber com era aquest edifici, que els cònsols
del vescomtat arrendaven. El 1637 l’arrenden
al sastre del mateix Mallol, Pere Aulinell, el
qual hi haurà de fer vida amb la seva família.
La presó és una dependència del castell i, de
fet, sempre es parla de la “presó del castell”.
Hi ha documentats desenes de presos, empresonats per deutes, robatoris de cereals o
homicidis. L’església de Sant Justí havia de ser
l’antiga capella del castell. A l’època moderna,
s’hi reunia la universitat de la vall, ordinàriament, cada 8 de maig, festa de sant Miquel,
quan s’elegien els dotze cònsols representants de les parròquies. El 1657 l’església i el
castell són presos per les forces franceses i
atacats pels miquelets catalans, per tal de
deslliurar-lo, i ja ho malmeten, mentre que el
1658 són els 1}tercios hispànics que ho destrueixen completament tot: ho fan volar.
El nucli dels Hostalets d’en Bas es comença a
construir a finals del segle XVI i principis del
segle XVII, i s’amplia en el segle XVIII. La seva
situació és privilegiada. Segueix el camí ral,
que aquí s’enfila cap a les marrades del Grau.
És l’actual carrer del Vic. Després creix amb un
carrer perpendicular, el carrer Teixeda: ampli i
gran, per tal de poder-hi batre, i orientat al
sud, per tal de poder penjar-hi el blat del moro
en els balcons i pallisses per assecar-lo. L’edifici principal i primer és, sens dubte, l’hostal
que donarà nom al veïnat o barri, l’Hostal Nou.
Gràcies a la iniciativa de dos pagesos del mas,
Joan Garganta i Climent Fluvià, comença a
construir-se aquest nucli. Joan Garganta prové
del mas Garganta de Pruit. El 1616 s’havia
casat amb Na Beneta, moment que se l’anomena pagès, hostaler i senyor útil de la casa
de l’Hostalnou. Aquest hostal comprenia dos
edificis: un hostal pròpiament com a tal, un

establiment on atenia els clients passavolants, conegut com la Casa Vella, i al costat,
una casa de nova planta, a més d’uns horts i
terres al voltant. Climent Fluvià havia nascut
a les Preses el 1590, però se’n va a viure a
Sant Esteve d’en Bas, fins que el 1629 compra a Joan Clapera, del mas Clapera, el mas
Fluvià, que diu que estava situat en “el lloc
de les cases de l’Hostal nou”. De seguida hi
fa reformes, segons consta en una llinda
datada el 1631.
Al costat de l’església de Sant Romà de Joanetes, s’hi van concentrar algunes poques cases,
sota el quintà de la Codina: les actuals cases
de can Pagès i can Pau, a més de la rectoria, i
poc més avall el mas Esquenadases. L’any
1600 el rector Pere Ferrerons deixa al seu
germà Miquel una casa amb pati, hort, bacs i
era, que eren situats prop de l’església i la rectoria. Però la parròquia de Joanetes és d’hàbitat totalment dispers. El 1632 el rector té una
percepció molt clara d’aquest espai. Fundava
una missa a l’església “perquè –segons deia–
veig que és necessària la dita missa matinal
attès que en dita parròquia és la més part dels
parroquians pastors y treballadors, que altrament no podrian oyr missa y per ensenyar-los
la doctrina cristiana”. En un moment puntual
va haver-hi notari i un hostal-carnisseria.
El nucli de la Pinya és extremadament petit.
De les cases més properes a l’església de
Santa Maria de la Pinya cal citar cal Ferrer, can
Bartrina, la rectoria i la Batllia. La Batllia és,
segurament, l’edifici més interessant, una
masia de grans dimensions. Anteriorment se’n
deia mas Pinya, fins que es converteix en la
casa de la batllia o del batlle de sac de monestir de Ripoll, i fa funcions de graner abacial.
Xavier Solà Colomer
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El basenc Francesc Dou, bisbe de Girona (1668-1673)

...els Dou van
procurar que els
cabalers o segons
i tercers fills
de la nissaga
emprenguessin
la carrera
eclesiàstica...
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...unes lletres
papals atorgaren
el benefici
de Sant Jaume
i Sant Esteve
d’en Bas al
clergue Jaume
Tarrús i Dou...
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Una visió de La Dou, al veïnat de Vilallonga, una de les cases pairals més antigues i amb més tradició de Sant Esteve
d’en Bas.

E

n aquests moments, la direcció del Museu
d’Art de Girona ha iniciat l’estudi parcial de
l’edifici on s’ubica el Palau Episcopal, un
autèntic conjunt monumental (la construcció no de culte, d’època medieval-moderna,
més important de la ciutat) que enllaça pel
costat nord amb els murs perimetrals de la
mítica Catedral. L’estudi ha començat amb
la participació del Museu com a institució
convidada en un projecte conjunt amb
altres centres culturals del país, finançat en
part amb fons europeus. De moment, el
focus d’interès es posa sobre una selecció
d’elements petris destacats, inherents a la
història i l’arquitectura de l’immoble, molts
dels quals són emblemes heràldics dels
diversos bisbes que hi feren reformes i
ampliacions, i van voler deixar un record
“físic” del seu patrocini, normalment en
forma d’escut. Un d’aquests bisbes és Francesc Dou, segurament nascut a la cèlebre
pairalia de la Dou, als afores de Sant Esteve
d’en Bas.1

Com en la majoria de famílies pageses amb
una certa opulència, imitant les de la
noblesa, els Dou van procurar que els cabalers o segons i tercers fills de la nissaga
emprenguessin la carrera eclesiàstica, deixant per als hereus les regnes del patrimoni
familiar i la continuïtat del llinatge. Tanmateix, en el cas que ens ocupa, no trobem un
rastre de continuïtat clara fins al segle XVII,
quan apareixen molts clergues cognominats

Dou, amb càrrecs arreu de la diòcesi de
Girona. A principis de la centúria, un Josep
Dou va obtenir beneficis al monestir de Vilabertran i a la parròquia de les Preses; Esteve
Dou va ser sagristà de Sant Julià de Ramis, i
després d’Oix (morí el 1613); Onofre Dou va
obtenir el benefici de Sant Jaume de la seu
de Girona l’any 1602. En la segona meitat de
segle, un altre Josep Dou era sagristà a Sant
Esteve d’en Bas (1678), i potser és el mateix
que era també sagristà a Ullastret (1679);
finalment, un Esteve Dou era rector de
Navata l’any 1690. Al segle XVIII, la tendència
és semblant: es documenta un Joan Dou,
prevere de Sant Esteve d’en Bas (1734), i un
homònim Francesc Dou, beneficiat a la
mateixa parròquia (1753-1757); un altre prevere, Gaspar Dou, havia mort el 1753 i li
administrava el llegat un parent, Joan Dou
Vila, igualment beneficiat a Sant Esteve d’en
Bas (1753-1765). A mitjan segle XVIII, els Dou
havien emparentat amb la família Fontanella, i trobem un clergue de nom Francesc
Fontanella i Dou (1755), i també s’uneixen
amb els Tarrús: unes lletres papals atorgaren el benefici de Sant Jaume i Sant Esteve
d’en Bas al clergue Jaume Tarrús i Dou
(1761), etc.2 Aquest ambient d’influència
eclesiàstica també ajuda a entendre la puixança de la capella de Santa Margarida de la
Dou, les relíquies de la qual van ser autoritzades pel bisbe Baltasar de Bastero l’any
1739.3
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Escut del bisbe Dou a la planta
baixa de la façana meridional del
Palau Episcopal de Girona, a la
plaça dels Lledoners.

...Dou promulgà i
incorporà sis
noves
constitucions
sinodals...

A dreta i esquerra, hi ha indicis dels grans arcs
adovellats de la “cotxera” que el bisbe
patrocinà durant el seu mandat.

Enmig d’aquest context familiar, emergeix
la figura del qui va arribar “més amunt”, en
ple segle XVII: Francesc Dou. A manca d’una
biografia extensa, les principals fonts d’informació sobre la seva vida són encara l’obra sobre Girona de Roig i Jalpí (1678) i les
Noticias históricas de F. Monsalvatje (18931917), i per això procurarem citar altres
estudis menors, i afegir dades inèdites en
aquest article, de cara a millorar el coneixement biogràfic del bisbe basenc (l’únic que
mai ha ostentat la mitra gironina).4 Francesc va ser el cinquè bisbe de Girona amb
aquest nom (de tradició familiar, com hem
vist), i tal com diu Roig “fue de nación Catalán, natural de la villa de Bas, cabeça del
Vizcondado d·este nombre, que posseen
los Excelentissimos Señores Marqueses de
Aytona en Cataluña”.5 Roig també afirma
que els seus avantpassats foren cavallers
d’antic llinatge (exagerant, és clar), una
qüestió que no s’albira en època medieval,
quan els Dou eren pagesos benestants.
Això sí, sabem amb seguretat que la nissaga Dou es desenvolupa ininterrompudament fins avui des del segle XIII, i han mantingut sempre com a centre familiar la casa
de Sant Esteve d’en Bas. La bona posició de
la nissaga s’adverteix ja el 6 de juny de
1316, quan el comte Ponç VI d’Empúries
(anomenat Malgaulí) concedeix i estableix
a Arnau ça Dou, del veïnat de Vilallonga de
la parròquia de Sant Esteve, el dret de tocar

“viafors” (el “sometent” medieval) i fer
senyals de fum de dia o de foc de nit, en cas
d’emergència al vescomtat de Bas. El comte
també eximeix els Dou dels serveis d’host i
cavalcada, en cas de requeriment.6 Podem
imaginar, a més, que en època moderna,
quan es produeix realment l’ascensió social
de la família, hi hagué alguna mena d’ennobliment, encara per aclarir.7
Sembla que, des d’infant, Francesc mostrà
una predisposició a l’estudi i les lletres, fet
pel qual la família va orientar-lo cap al clergat.
No sabem on va estudiar, però, ja en època de
maduresa, fou catedràtic de teologia a la Universitat de Barcelona (com l’anomena Roig:
“varon doctíssimo, como sabemos todos, y
uno de los mas insignes Theologos de
España, sin agravio de ninguno”) i, poc després, ateses les seves altes capacitats, fou
nomenat tutor i mestre dels fills del duc de
Cardona (per amistat personal), fet pel qual
Dou estigué en l’ull de l’huracà durant la
guerra dels Segadors i patí la desconfiança
dels intendents francesos de Lluís XIII i XIV.
Tanmateix, gràcies a les seves aptituds i la
protecció dels Cardona, Dou començà a prosperar en la carrera eclesiàstica com a rector
de Premià de Mar (una de les parròquies
maresmenques pertanyents a la diòcesi de
Girona), des d’on entrà com a canonge al
capítol de la catedral de Vic, assolint la dignitat d’ardiaca major.8
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El basenc Francesc Dou, bisbe de Girona (1668-1673)

Versió heràldica completa dels Dou, al costat d’una
moderna versió infogràfica.

...Es coneix poc de
la tasca episcopal
del bisbe Dou, o
sigui que és un
moment propici
per aportar-hi
algunes llums...
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per millorar el
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data de 1670, es
pot veure encara
avui sobre una
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rectangular, en la
part meridional del
palau...
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El 22 de setembre de 1662, per execució de
lletres papals, ingressà al capítol de Girona,
també com a canonge i ardiaca major, després de la renúncia del cardenal Pasqual d’Aragó (fill menor del duc de Cardona i amic
seu).9 De manera simptomàtica, a Vic, Dou va
ser substituït pel seu parent Esteve Mercadal
i Dou, que anys després esdevingué el 107è
president de la Generalitat de Catalunya
(1674-1677).10 El 1667 fundà una causa Pia
de 200 lliures anuals en benefici del seu
germà Esteve Dou i els seus parents Gaspar i
Esteve (citats més amunt), així com per ajudar els dots de les seves parentes femenines
i la manutenció d’estudiants familiars.11 Un
cop el bisbe Josep de Ninot (1664-1668) va
ser promogut a Lleida, la reina Marianna
d’Àustria, tutora de l’infant-rei Carles II (mort
Felip IV, va actuar com una autèntica regent)
signà el nomenament de Dou per a la mitra
de Girona, a petició del capítol. Així doncs,
aquella reina que apareix reflectida al mirall
de les cèlebres Meninas de Velázquez, entronitzà l’únic basenc que mai ha assolit la càtedra diocesana.
Es coneix poc de la tasca episcopal del bisbe
Dou, o sigui que és un moment propici per
aportar-hi algunes llums. Va ser proclamat a
la seu de Tarragona, amb un cerimonial presidit per l’arquebisbe Juan Manuel de Espinosa (1663-1679), amb l’assistència de Josep
Fageda, bisbe de Tortosa (havia estat bisbe
de Girona entre 1660 i 1664, i com a vigatà,
era conegut personal de Dou), i Jaume de
Copons, llavors bisbe de Vic (1664-1674). El
2 de maig de 1668 va fer una primera profes-

sió de fe com a nou bisbe,12 i una altra el 3 de
desembre, quan probablement s’instal·là al
Palau Episcopal i prengué possessió física
de la nova seu.13 Durant el seu mandat,
encara hagué de gestionar alguns problemes econòmics derivats de la guerra dels
Segadors, que bàsicament afectaven les rendes de la mensa capitular. Sembla, això sí,
que mantingué una relació cordial amb el
capítol catedralici, i es posà de la seva banda
en diversos interessos.14 Entre 1669 i 1670
s’efectuen dos capbreus a favor de les possessions episcopals, el primer a Crespià15 i el
segon a Dosquers, per part de Joan Oliveras,
senyor útil dels masos Figuera, Esparpàs i
Ferrer.16 A escala interna, Dou promulga i
incorpora sis noves constitucions sinodals
(1669-1671), en el total de les quals llavors
servien per regir la diòcesi, iniciades pels
seus antecessors.17
Tot sembla indicar que, tal com havien fet
altres, Dou s’interessa per millorar el Palau
Episcopal. El seu escut, amb data de 1670,
es pot veure encara avui sobre una finestra
rectangular, en la part meridional del palau
que dona a la plaça dels Lledoners. L’ampliació per aquell sector fou iniciada pel
bisbe Joan de Margarit (1534-1554), i continuada per Jaume Caçador (1583-1597) i el ja
citat Josep de Ninot, al segle XVII. No hi ha
constància de quines van ser exactament les
reformes efectuades per Dou, però la topografia sembla donar veracitat a un breu
esment de Roig, que en la seva crònica
afirma que el bisbe “Mejoró mucho el Palacio Episcopal con algunos buenos aposen-
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Escut simple del bisbe Dou al Palau Episcopal de Girona, i una versió infogràfica en color d’aquest, semblant a com
devia ser originalment.

tos, cochería y otras obras de adorno”, o
sigui, que pagà les obres d’una “cotxera” per
a l’ús, aparcament i cura dels carros i/io carretes per al transport de persones, amb tracció animal (normalment mules, matxos o
cavalls). La ubicació de l’escut, a la planta
baixa, sembla confirmar-ho. Alhora, un
examen atent de les dovelles de l’arc de sota
la dita finestra, revelen que l’arc era molt
més ampli del que es pot apreciar actualment, o sigui, que devia tenir la llum suficient per garantir l’entrada de carruatges.
Des de dins, aquesta apreciació es confirma,
i es pot visualitzar l’amplada total de l’arc,
molt semblant a un altre situat a l’oest de la
mateixa façana, que podem imaginar del
mateix moment (vegeu imatge).
L’altre valor de l’escut és que és l’únic
exemple petri conservat (juntament amb la
magnífica llosa tombal a la catedral) amb
l’emblema dels Dou, que, d’altra banda, es
troba recollit en diversos compendis heràldics, amb algunes variants. A partir del
Nobiliari general català de F. Domènech
(quadern IX), els germans García Carraffa el
descriuen com un “Escudo cuartelado: 1º y
4º, de oro, con tres árboles de sinople terrasado de lo mismo y el del centro más alto,
y 2º y 3º, de gules, con una cabeza, con turbante de plata, puesta en abismo, y
moviente del flanco siniestro un brazo
armado de plata, con una espada del
mismo metal en la mano en actitud de descargar un golpe sobre la cabeza. En punta

de ambos cuarteles ondas de agua de azur
y plata”.18 Més modernament, Ferrer anota
la mateixa variant completa “Escut quarterat: 1r i 4t, d’or, tres arbres de sinople, el del
mig més alt que els altres dos i sobre una
terrassa del mateix color; 2n i 3r, de gules,
un sinistrogir armat d’argent que sosté una
espasa del mateix metall, dextrada d’un
cap de moro al natural; en punta, ones d’argent i d’atzur” (núm. 1.934); però Ferrer
també recull la versió més simple, corresponent només a la primera partió, que és la
mostrada a Girona: “D’or, tres arbres de
sinople, el del mig més alt que els altres
dos, sobre una terrassa del mateix color”
(núm. 1.933).19 Aquesta forma heràldica
simplificada és la que apareix al palau, a la
tomba al presbiteri de la catedral, i de
manera semblant a la Sigil·lografia Catalana de F. de Sagarra. O sigui, que si s’hagués conservat la policromia, veuríem un
escut on es representen tres pins amb
pinyes de color verd, sobre un fons daurat
(vegeu il·lustració).
A principis d’abril de 1673 Francesc Dou es
troba molt malalt, i mor el 15 d’aquell mes.
Després de les cerimònies preceptives, fou
enterrat davant el presbiteri de la catedral
de Girona. La llosa sepulcral, profusament
decorada (a la imatge, avui tapada per un
entarimat de fusta) va ser col·locada sis
anys més tard, el 23 de setembre de 1679,
amb la següent inscripció: “D.O.M. IACET HIC
ILL(USTRISSIMUS) ET REV(ERENDISSIMUS) D(OMI-
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El basenc Francesc Dou, bisbe de Girona (1668-1673)

...Jau ací
l’il·lustríssim i
reverendíssim
senyor don
Francesc Dou, que
la celeritat de
premis portà des
de la càtedra
escolàstica de
Barcelona als
seients de canonge
i ardiaca a Vic...

Llosa sepulcral del bisbe Dou al presbiteri de la catedral
de Girona, col·locada el 1679.
(© Capítol Catedral de Girona. Foto: Eddy Kelele).

NUS)

D(OM) FRANCISCUS DOU, QUEM AB SCHOLASTICO BARCHINONENSI SUGGESTO AD SACRA VICENSIS
CANONICI ET ARCHIDIACONI SUBSELLIA, DEINDE AD
SUPREMUM HUIUS GENITALIS EPISCOPATUS ARCHIDIACONATUM MOX AD SACRAS INFULAS MATURITAS RAPUIT
PRAEMIORUM.

CONSECRATUS DIE 3 DECEMBRIS 1668

PR(A)E NORMA REGIMINIS FUTURIS SCECULIS ADMIRANDUS, HUIC ALMAE

SEDI CONCEPTE VIRGINIS
OBI(I)T DIE 15
APRILLIS 1673. CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
AMEN”20 (“Jau ací l’il·lustríssim i reverendíssim senyor don Francesc Dou, que la celeritat de premis portà des de la càtedra escolàstica de Barcelona als seients de canonge
i ardiaca a Vic, després a l’ardiaconat major
d’aquesta església, i finalment a les ínfules
sagrades. Consagrat el dia 3 de desembre
de 1668, admirable com a model de govern
per a èpoques futures, havent regalat una
imatge de plata de la Concepció de la Verge
a aquesta seu, morí el dia 15 d’abril de 1673.
Que la seva ànima reposi en pau. Amén”).21
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Dr. Miquel Àngel Fumanal Pagès
President del PEHOC

1. Aquest article s’ha pogut elaborar gràcies a la contribució de Carme Clusellas i Antoni Monturiol
(Museu d’Art de Girona), Maria Antònia Clarà (patrimoni cultural del bisbat de Girona), i Joan Piña i
Gustavo Torres (catedral de Girona), als quals agraeixo el suport i les facilitats rebudes.
2. Els diversos registres de l’Arxiu Diocesà de Girona
(des d’ara, ADG) proporcionen múltiples dades
dels membres eclesiàstics de la família. És segur,
però, que l’arxiu de casa Dou n’afegiria moltes
més.
3. Xavier PALLÀS MARIANI, Campanes i campanars de la
Garrotxa, Ed. Bassegoda, Olot, 2019, p. 391.
4. Altres obres, més recents, han esbossat petits
resums biogràfics del bisbe Dou: primer, la d’un
parent llunyà seu, Josep M. D’ALÒS I DE DOU, Notas
para el episcopologio gerundense. Don Francisco
de Dou, obispo de Gerona (1668-1673), Barcelona,
1933; i la síntesi de Joan BUSQUETS, La Catalunya del
barroc vista des de Girona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994, vol. I, p. 563564.
5. Joan GASPAR ROIG i JALPÍ, Resumen historial de las
grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona,
Imp. Jacint Andreu, Barcelona, 1678.
6. Francesc MONSALVATJE, El vizcondado de Bas, col.
Noticias históricas, vol. V, Impremta Bonet, Olot,
1893, p. 92-94; i doc. IX, p. 45 de l’apèndix; del
mateix autor, Los condes de Ampurias vindicados,
col. Noticias históricas, vol. XXV, Imp. Bonet, Olot,
1917, p. 93.
7. Joan PAGÈS I PONS, Els senyorius alodials en el vescomtat de Bas a la baixa edat mitjana, Ajuntament de la
Vall d’en Bas i Diputació de Girona, 1987, vol. 1, p.
135-139. La casa de la Dou encara és, avui, una de les
més impressionants de la vall; vegeu Alícia CARITG,
«La Dou», Puigsacalm, 110 (2011), p. 20-22.
8. MONSALVATJE 1893, p. 94-95. Bona part de les dades
citades per l’autor són extretes d’E. Flórez, España
Sagrada, Imp. José Collado, Madrid, 1826, vol. XLIV.
9. ADG, Notularum, vol. G-130, f. 9v. BUSQUETS 1994, p.
563.
10. Id., f. 25r (27 de novembre). El 18 de desembre d’aquell 1662 unes altres lletres papals van conferir a
Dou certes rendes de personats (tipus beneficial)
que Mercadal obtenia a Vic (Id., f. 38-47). Per saber
més sobre Esteve Mercadal, i el seu vincle amb els
Dou, vegeu l’article de Xevi COLLELL, “De Sant
Esteve d’en Bas a la Generalitat de Catalunya”,
Puigsacalm, 129 (2016), p. 16-17.
11. MONSALVATJE 1893, p. 95-96.
12. ADG, Notularum, vol. G-131, f. 183-185.
13. ADG, Notularum, vol. G-132, f. 67. MONSALVATJE
1893, p. 96, diu 20 de novembre (!).
14. Per exemple, posicionant-se contra el pagament
de “la quarta y excusado” (BUSQUETS 1994, p. 564).
15. Arxiu Capitular de Girona (ACG), C.22Ag (16691670).
16. ACG, C.21B, núm. 33 (26 de gener de 1670).
17. Josep M. MARQUÈS, Una història de la diòcesi de
Girona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona i Bisbat de Girona, 2007, p. 133.
18. Arturo i Alberto GARCIA CARRAFFA, El solar Catalán,
Valenciano y Balear, Barcelona, 1968, vol. II, p. 115116, làm. 15, núm. 100.
19. Francesc d’A. FERRER I VIVES, Heràldica catalana, Ed.
Milà, Barcelona, vol. 1, 1993, p. 348-349.
20. MONSALVATJE 1893, p. 98.
21. Traducció segons Josep M. MARQUÈS, Inscripcions i
sepultures de la catedral de Girona, Diputació de
Girona, 2009, p. 189-190. La transcripció és del
mateix autor, que l’extreu d’edicions anteriors, i
sobre la qual hem fet algunes precisions epigràfiques.
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La desaparició de can Trullàs

La llinda amb la inscripció Miquel Murlà 1887.

D

A partir d’ara,
aquesta finca amb
una altra fesomia
potser tindrà un
altre o altres
noms, nosaltres la
recordarem
sempre com el
“nostre”
magatzem de ca
l’Estevot.

Moment de l’enderroc.

A l’interior de can Trullàs, hi havia una
porta principal amb una llinda que posava,
MIQUEL MURLÀ 1887. Aquella pedra ens
indicava diverses coses. La primera, que
l’entrada original de la casa no era on
estava ara, sinó uns metres més enrere, uns
4 o 5 metres més endins, el que voldria dir
que el carrer Nou (oficialment Sant Josep)
havia sigut un carrer més ample; la segona,
d’això en tenim constància oral, que
aquesta casa també s’havia dit can Murlà i,
parlant de noms... doncs, que sapiguem
nosaltres, aquesta casa havia tingut encara
més noms, els esmentats, can Murlà, can
Trullàs, cal Metge, ja que aquí hi havia
hagut –fins a finals dels anys 80 del segle
passat–, l’habitatge i consultori del metge
local, Sr. Josep M. Turró, i per extensió dels
propietaris, ca l’Estevot, i encara hi
podríem afegir el nom comercial de Masoliver.
A partir d’ara, aquesta finca amb una altra
fesomia potser tindrà un altre o altres
noms, nosaltres la recordarem sempre com
el “nostre” magatzem de ca l’Estevot.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat

Plaça 1 d’octubre, can Trullàs, ca l’Estevot.
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...Escric sobre can
Trullàs, perquè en
els últims mesos
ha desaparegut
físicament...

e petit, a casa sempre havia sentit dir que
la mare i moltes noies del poble havien treballat a la filatura de can Trullàs, feien anar
telers per fer mitjons.
Ella explicava que va començar a treballarhi als 9 o 10 anys, hi treballava a hores
quan sortia de l’escola i els dissabtes i diumenges. Avui en dirien explotació infantil,
llavors servia per a ajudar a l’economia
familiar. Estic parlant de començaments
dels anys 30 del segle XX, just abans de la
guerra.
Segurament aquesta història la podrien
corroborar moltes altres persones del
poble.
Escric sobre can Trullàs, perquè en els
últims mesos ha desaparegut físicament
aterrada per la força de les excavadores
que preparen el terreny per a bastir-hi un
nou edifici d’habitatges.
Can Trullàs ha sigut durant molts anys el
magatzem del GECA. Els propietaris, la
família Masoliver-Bosch, ens havien cedit
de forma totalment altruista i desinteressada la planta inferior on guardàvem tot un
univers d’estris en forma d’arxius, pancartes, eines, taules, etc.
Tornem, però, a la història.
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La Serra

2 de maig - Lletissonada 2021, la “Covi-Lletissonada”

L’
...L’itinerari que us
proposem restarà
senyalitzat
des del 2 de maig
fins al 27 de juny...
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...A Falgars, val la
pena girar-se i
poder contemplar
tot el que la vista
ens permeti...
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any 2020 va ser el primer a la història del GECA
que vàrem haver de suspendre la Lletissonada a
causa de la pandèmia de la Covid-19 que ha trastocat les nostres vides. Tanmateix, ens ha semblat que per aquest 2021 havíem de fer quelcom
que ens acostés a la normalitat. La idea que hem
materialitzat i que us proposem és molt diferent
de les Lletissonades anteriors, però l’objectiu
serà el mateix: un bon dia de muntanya trescant
pels camins propers a la Vall d’en Bas.
L’itinerari que us proposem restarà senyalitzat
des del 2 de maig fins al 27 de juny. No podrem
passar per llocs on de manera habitual hi ha
bestiar, circumstància que solem solucionar
amb la complicitat dels propietaris que per un
únic dia el fan pasturar per altres llocs, lluny de
l’itinerari, però no els podem demanar aquest
compromís durant dos mesos. Potser trepitjarem una mica més de carretera i pista de la que
ens agradaria, però l’entorn us continuarà sorprenent.
Sortim d’Hostalets d’en Bas pel carrer Teixeda
fins a l’església i prenem el carrer de Vic a la
dreta, travessant tot el carrer fins al senyal de
STOP, seguint a l’esquerra per una pista que, tot
vorejant un rec, ens porta just a l’entrada d’una
casa. Abans d’arribar-hi, prenem un camí fressat
a la dreta que, en pocs minuts, ens portarà a travessar per un petit pont de fusta arribant a la
carretera asfaltada que, en pocs metres de suau

Sant Pere de Falgars.

pujada, ens acosta a l’inici perfectament indicat
del camí de pujar a Sant Miquel on només ens
caldrà anar seguint les marques grogues d’Itinerànnia i les més clàssiques fites de pedra amb
les quals hem reforçat la senyalització de tot el
camí. El camí puja dret i costerut amb un desnivell sostingut entre alzines, arbres blancs i avellaners arribant a les marrades, tram parcialment
empedrat abans de creuar amb el GR 2 i amb els
pals indicadors que ens assenyalen el nostre
pròxim destí, Sant Miquel de Castelló. Val la
pena arribar al mirador que no per conegut deixa
de ser espectacular. Just abans, veureu el Roure
d’en Simó, amic de l’ànima que ens va deixar
prematurament l’octubre del 2015. Deixem Sant
Miquel i, tornats al camí, seguim a la vegada les
marques grogues i les del GR que coincideixen i
que ens portaran per pista fins a Falgars d’en
Bas, que ja divisem tot passant per Pibernat i la
seva font, amb els cingles de Falgars per un costat i el puig Satoies, la creu del Rabadà i la restaurada casa de la Batllia, per l’altre.
A Falgars, val la pena girar-se i poder contemplar
tot el que la vista ens permeti: els Pirineus
Orientals amb el massís del Canigó al fons, les
serralades i els pics de l’Alta Garrotxa coneguts
i trepitjats per tota la gent de muntanya, i, en primer terme, el Puigsacalm i Santa Magdalena,
amb la Vall d’en Bas i Olot al fons... Continuem
tot passant per davant la propietat de La Coromina i per carretera anirem descendint lleugerament. A l’esquerra, intuïm la cinglera i més enllà
el Salt de la Coromina amb el seu molí i la Tossa
de Pujolriu. A la dreta, la Casanova i més enlairada la casa dels Sangles, Cabrera, el puig de la
Bastida i els cingles d’Aiats.
Deixem la carretera i les marques del GR i ja per
camí seguim només les marques grogues d’Itinerànnia i les fites. Aquest camí és el de la Portellera, un dels clàssics que enllaça la vall d’en
Bas amb els altiplans de Falgars, però avui el
deixarem a l’esquerra. Travessem els prats de
pastures dels plans de la Tossa de Pujolriu per
un camí fressat que ens menarà al fons dels
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FITXA TÈCNICA
Distància: 20,300 km
Desnivell 830 m.
Informació detallada al web
IMPORTANT: Us preguem que deixeu els filats de les propietats
que travessem tal com els trobeu.
Restaurants on podreu combinar una
bona caminada amb un bon àpat.

Algun tram del
camí requerirà de
la nostra atenció
per no ensopegar.
Arribarem a la casa
de la Boada on,
travessant
el portal...

HOSTALETS D’EN BAS
• Can Font - Tel. 972 69 00 66
• L’Hostalet - Tel. 972 69 00 06
• Braseria Esteve - Tel. 972 69 06 00
SANT ESTEVE D’EN BAS
• Sant Miquel - Tel. 972 69 01 23
PRUIT
• Braseria el Coll - Tel. 938 52 21 05

prats on caldrà travessar un rierol i un portal de
fusta. Continuem endavant seguint les marques
i fites i després d’un collet on ens desviarem a la
dreta i tot passant per un petit portal baixarem
decididament a creuar el Torrent de la Serra per
unes bones passeres... Després d’una curta
pujada, enllacem amb el camí ral d’Olot a Vic, el
qual seguirem fins a l’Hostalot passant pel seu
pont medieval, fins a trobar la carretera asfaltada.
Aquest tram potser és el menys agraït de tot l’itinerari, ja que ens haurem d’arribar per asfalt
fins al coll seguint la carretera en direcció
esquerra. Tanmateix, la bellesa de l’entorn ens
reconfortarà. El pla d’Aiats i just al davant la
serra Mateus, la roureda de la casa de la Garganta i finalment el petit veïnat que formen el
coll i el torrent amb les respectives explotacions
ramaderes. Arribats a la casa restaurant del coll,
deixem l’asfalt i girem a l’esquerra continuant
seguint les marques grogues d’Itinerànnia per la
pista que ens portaria fins al Santuari de la
Salut. Passem just per davant de la casa del Torrent i enfilem pista amunt, planegem i obviem
uns rètols a l’esquerra que indiquen per anar a
coll d’Úria i a Sant Feliu de Pallerols. També
volem arribar a coll d’Úria, però us proposem
d’anar-hi per un altre camí. Deixem la pista més
endavant, just en un filat a l’esquerra que caldrà
obrir i tancar i en el qual, just al costat, hi ha una
banyera que fa d’abeurador per al bestiar. A partir d’aquí, ja deixem de trobar marques grogues
i sovintejaran més les fites que us ajudaran a
seguir el camí. Continuem sempre per la pista
principal sense desviar-nos per cap dels camins
i pistes que hi ha. Caldrà passar per un altre filat
que també s’haurà d’obrir i tancar i aquí ja

serem dins del bosc. Uns metres més per pista i
ja l’abandonem per anar a trobar l’antic camí de
Tràfec que puja des de Sant Feliu de Pallerols
passant pel coll d’Úria. Aquest camí amb els
anys havia quedat en desús i la bardissa l’havia
tapat. Enguany l’hem pogut recuperar i estassar.
Baixem en contínues ziga-zagues envoltats de
faigs, roures, alzines, oms i fins i tot alguns trèmols. Creuem dues vegades la pista abandonada més amunt i sempre de baixada arribem a
coll d’Úria.
Enfilem ja l’últim tram per un camí fressat que
prenem uns metres més avall per la carretera i
pel mateix vessant de la muntanya pel qual hem
baixat. Rodejats d’alzines i boixos i sempre de
baixada passarem prop de la casa de Siurana.
Algun tram del camí requerirà de la nostra atenció per no ensopegar. Arribarem a la casa de la
Boada on, travessant el portal que hi ha, creuarem la propietat. Alternativament, hi ha un
camí que la voreja, però de les dues maneres
arribarem al mateix lloc, just a tocar la riera. A
l’esquerra ens haurà quedat el Molí Nou. Vorejarem el riu i la tanca perimetral de la finca fins
que arribem a la font de la Boada, perfectament
senyalitzada. Sense deixar de vorejar el riu, arribarem al Molí Vell i més enllà anirem a trobar la
carretera asfaltada, la qual seguirem a l’esquerra direcció Hostalets d’en Bas. No obstant
això i una vegada deixat enrere el trencant per
anar a la casa de Les Comes i abans d’arribar al
trencant de la carretera que puja a Falgars, deixem l’asfalt i per la dreta ens endinsem per una
pista enmig dels camps de pastura per la qual
arribem de nou al carrer Teixeda i a l’aparcament
del cotxe.

David Ortiz
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camí amb els anys
havia quedat en
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Tres perspectives diferents per un sol objectiu, tornar-hi!

J

ust ara fa un any, aquestes eren les nostres
decisions vers la Lletissonada.
“Sòcies, amics, companyes, simpatitzants i
voluntaris, lamentem comunicar-vos que la
41a Lletissonada, prevista per al pròxim
diumenge 3 de maig, no es podrà celebrar.“

...Avui, a mitjans
d’abril del 2021,
no estem millor
que fa un any, hem
pogut passar una
Setmana Santa
més o menys
normal,...

El mateix va passar amb el Bas Mountain
Festival (BMF), la nova cita cultural quedava
anul·lada.
Poques setmanes després la mateixa resolució vam donar a la 6a Cames de Ferro.
“Estimats camafèrrics, sòcies, amics, companyes, simpatitzants i voluntaris, lamentem comunicar-vos que la 6a Cames de
Ferro al Puigsacalm (CdF), prevista per al
diumenge 31 de maig, no es podrà celebrar.”
Els tres anuncis van anar acompanyats per
una sensació d’inseguretat, desconeixença,
neguit i embolcallada de silenci, només els
ocells s’atrevien a piular.
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...des del GECA, no
hem volgut tornar
a deixar un any en
blanc i, després de
múltiples trobades
virtuals, hem
decidit tirar
endavant les tres
activitats...
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Avui, a mitjans d’abril del 2021, no estem
millor que fa un any, hem pogut passar una
Setmana Santa més o menys normal, sempre respectant les tres premisses que ja

tenim incrustades al cap: distància, mans i
mascareta. Tot i això, en pocs dies tindrem a
sobre la que en diuen la quarta onada, fins
on arribarà? Això no ho sabem, però pensem
que ja hem passat els pitjors dies, ja que
avui dia les vacunes, començades a subministrar a primers d’any i amb tan sols un 10%
de persones de Catalunya vacunades, sembla que tenen efectes molt positius.
Amb tot això, des del GECA, no hem volgut
tornar a deixar un any en blanc i, després
de múltiples trobades virtuals, hem decidit
tirar endavant les tres activitats en què
agrupem un nombre més elevat de persones en un sol dia; així que el BMF, la Lletissonada i la Cames de Ferro tindran nova
edició per a aquest 2021 i que d’una
manera o altra tirarem endavant les edicions que l’any passat no vam poder celebrar. Aquesta decisió no és idea d’un sol
dia, sinó d’una acumulació d’idees sorgides
en diferents converses, de diferents branques del mateix GECA i ajudats en part d’elements externs que ens faciliten o facilitaran, d’una manera o altra, el fet de poder
tenir un any una mica més esportiu, social i
solidari que el desastrós 2020.

Els terrenys de la Boada on passarà la Cov-Lletissonada, s’ha de ser molt respectuós amb les pastures i en tancar
el passos de bestiar.
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cultural que el
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gran públic,
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Per una part, la 2a Bas Mountain Festival, el
vessant cultural que el GECA ofereix per al
gran públic, quedarà acotada a la tarda del
primer de maig per al públic més comarcal i
en què s’oferiran un parell de conferències
entorn de la muntanya i l’emblema de la
Vall: el Puigsacalm. Per l’altra part, la Lletissonada, que fa molts anys que sempre era
el primer diumenge de maig, serà també el
mateix dia l’escollit i donarà el tret de sortida; però la caminada popular no estarà
restringida al 2 de maig, sinó que estarà
oberta a tothom durant dos mesos sencers,
en què des del GECA us tindrem la ruta marcada, amb fites i senyalització excepcional,
perquè pugueu fer-la quan vulgueu, amb
qui desitgeu i amb el temps que necessiteu.
Per la nostra part, us hem preparat una ruta
de 20,3 km i 830 m de desnivell on pugueu
tenir-hi sempre el pas permès, fet que ens
ha obligat a haver de trepitjar més pistes/asfalt del que hauríem desitjat, però
així creiem que evitarem mals majors en
propietats privades o en els animals de
pastura. Per a més informació, vegeu l’apartat “LLETISSONADA 2021, la ‘COVI-LLETISSONADA’”.
La Cames de Ferro al Puigsacalm aquest any,
de nou, formarà part de la 19a Copa Catalana
de Curses de Muntanya organitzada per la
FEEC, aquesta sí que hem optat perquè tingui un cap de setmana específic i serà el del
29 i 30 de maig, en què els actes seran els
mateixos que s’han anat esdevenint en les
últimes cinc edicions. El dissabte hi haurà
les entregues de dorsals i els breafings, tant
per a voluntaris com per a corredors, i el
diumenge se celebrarà la cursa. Tot i això, les
modificacions respecte a altres edicions
seran significatives tant en organització,
com en el vessant esportiu i també en la
logística.
En organització i per minimitzar riscos,
Cames de Ferro fa un pas més que les altres
curses i tant a corredors com a voluntaris,
el dissabte dia 29 de maig, se’ls farà una
prova d’antígens. Aquí cal reconèixer la
gran col·laboració per part de Spinreact, de

Sant Esteve d’en Bas, en l’aportació dels
testos i, per altra banda, l’aportació de personal qualificat, per a realitzar les proves,
vindrà de la mà de Noel Alimentària. Resolt
un dels punts que des de la part organitzativa del GECA-Cames de Ferro crèiem
imprescindible, s’esdevé la decisió final: la
de tirar endavant la cursa.
En la part esportiva, i per a poder abastar
les modificacions anti-Covid, hem decidit
que aquest any no farem la marató, però sí
que es duran a terme la mitja marató i les
curses petites i es faran exclusivament per
a corredors federats. En el mateix sentit
que la marató, també hem decidit no realitzar les cames de Filferro, la cursa per als
més petits.
Igualment i per mantenir la màxima seguretat, tant per als organitzadors com per als
voluntaris i corredors, no permetrem l’accés del públic en la zona del parc de l’Estació ni en cap de les zones de pas de la
cursa.
En l’apartat de logística, també se’ns complica molt el fet de moure voluntaris i minimitzar la quantitat d’ells/-es, per evitar
possibles riscos de contagis, mantenint la
qualitat de la feina d’anteriors edicions, tot
respectant al màxim les normatives específiques indicades per les autoritats sanitàries, per aquell moment.
Heus aquí que, en l’acumulació de les cinc
edicions, ja havíem trobat la manera òptima
de portar a terme les Cames de Ferro, sense
necessitat d’hores ingents i de nits de vetlla, fet que va provocar realitzar complements per a donar oferta a tots els membres de la família, però aquest any se’ns
torna a complicar amb el tema de la Covid19 i sabem que haurem de tornar a lluitar
totes les hores, però, lluny de rendir-nos,
tirarem endavant, amb les màximes garanties, per a fer de nou una cursa capdavantera a Catalunya i, si el moment ens ho permet, aquest 2021 tindrem de nou la Cames
de Ferro al Puigsacalm.
Estiu 2020
Sergi Plana Planagumà
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Fitxes de les sortides del primer trimestre del 2021

SANT FELIU DE PALLEROLS
14 de febrer de 2021 – 14 participants
Vocal: David Ortiz
Horari efectiu: 3.53 h – Horari total: 4.49 h
Itinerari: Sant Feliu de Pallerols, carrer de
l'Estació, Via Verda del Carrilet, castell
d'Hostoles, Bosc de la Vila, bosc del Sitjar,
castell de Puig-Alder, Sant Salvador de PuigAlder, rec de Bosquerons, el Relleixat,
torrent de Bastons i Sant Feliu de Pallerols.
Altura màx: 710 m – Altura mín: 430 m
Desnivell aprox: 510 m
Quilòmetres: 13,025 – Mitjana: 3,690 km/h
Temps: bon temps

PLA D'EN XURRI - ESCLETXES DE
FREIXENEDA
14 de març de 2021 - 23 participants
Vocals: J. Juanola i J. Pujolriu
Horari efectiu: 4.27 h – Horari total: 5.53 h
Itinerari: Pla d’en Xurri, torrent dels Xerrics,
torrent del Ginebrar, torrent de les Cavorques,
escales de Sallent, la Creu de Freixeneda, Cap del
Ras, Ras de Freixeneda, escletxes de l'Euga o de
Freixeneda, plans de la Carrejada, mas
Freixeneda, camí de Salt de Bot, riera del Sallent i
pla d’en Xurri.
Altura màx: 1.370 m – Altura mín: 630 m
Desnivell aprox: 785 m
Quilòmetres: 12.531 – Mitjana: 2,9 km/h
Temps: bon temps

Socials
Ja tenim
la samarreta
de la
COVI-LLETISSONADA

El dia 23 de juny, foc de Sant Joan.
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Portada de la Flama del Canigó des
d'Olot fins a Sant Esteve d’en Bas.
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Acompanyem la notícia amb imatge de l’any passat el
primer any amb la nova normativa COVID, que vam
haber d’adaptar-nos als nous protocols, enguany ja
estarem més acostumats i esperem una bona festa
per a tots.

A partir del dia 2 maig fins al diumenge dia 27 de juny, es podrà
consultar l’itinerari, baixar-se el
track i adquirir la samarreta.
La ruta es podrà fer lliurement
qualsevol dia dins d’aquest període. Sortida i arribada des del pàrquing a l’entrada del poble.
Trobareu tota la informació a la
nostra web.

Informació detallada
al web w w w. g e c a . c a t
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muntanya

Sortides socials

jovent

muntanya
maig
Dia 2: La “ Covi-Lletissonada”
Itinerari obert i marcat des del 2 de maig fins al diumenge dia 27 de juny.
RUTA: Hostalets d’en Bas - camí de Sant Miquel –
Falgars – L’Hostalot – El Coll – coll d’Úria – Hostalets
d’en Bas
Es podrà fer lliurement qualsevol dia dins d’aquest
període. Sortida i arribada des del pàrquing a l’entrada del poble.
Distància: 20,300 km - desnivell 830 m

jovent

Informació detallada al web w w w. g e c a . c a t

Dia 23: Aplec de Sant Aniol d’Aguja
Telèfon: 606 651 591

Dia 30: Cames de Ferro
Telèfon: 606 651 591

juny
Dia 6: PUIG DE DÒRRIA i PUIG D’ESTREMERA (sortida dels 30 cims)
ITINERARI: collet de les Barraques, Roc Blanc, la
Vaquerissa, puig de Dòrria, riu de les Clotes, cova de
les Encantades, cova del Penitent, font de l'Home
Mort, cim d’Estremera i collet de les Barraques
SORTIDA: 6.30 h del local social del GECA
DURADA: 5 hores de marxa efectiva
VOCALS: David Ortiz
Telèfon 699 335 821 vespres

NECROLÒGICA

En Lluís a la porta de la Piscina Municipal.

Dia 20.- SANT MARC DE BROCA. BERGUEDÀ
ITINERARI: Santuari de Paller, cap del Juncà, Sant
Marc de Brocà, bassa de Tarnes, Roc rodó i santuari
de Paller
DURADA: 4.30 hores de marxa efectiva
VOCALS: Jordi M. Casadevall
SORTIDA: 6.15 hores a l’aparcament del trencant
de Joanetes, abans de la rotonda del túnel de Bracons
TELÈFON: 679 703 271 Jordi M. Casadevall i 677 318
530 Francesc Bretcha

juliol
DIA 17 1 18- SORTIDA AL PALLARS JUSSÀVALL FOSCA (El gairebé 3.000 de l’estiu)

O
I
S
N
E
S U STPI V I T A T S
DAC
.cat

geca

ITINERARI: embassada de Sallente, canal de
Pigolo, collada d’Entremonts, Montsent de
Pallars (2.883 m), Montorroio (2.862),
collada de Coma d’ Espòs, estany Gento i
embassada de Sallente
DURADA: 7.15 hores de marxa efectiva
DISTÀNCIA: 12,3 quilòmetres, desnivell
1.330 m
Se sortirà el diumenge dia 13 de l’embassada de Sallente a les 7 del matí.
Estem gestionant allotjament a la Vall Fosca.
Qui hi estigui interessat, que es posi en contacte.
VOCAL: David Ortiz
telf. 699 33 58 21 vespres

El 7 de desembre passat ens va deixar en LLUÍS E SPUÑA i MASÓ
a l’edat de 89 anys.
En Lluís era un col·laborador incondicional del GECA, mai va tenir un no
per a nosaltres. Tant ens ajudava obrint el local de can Tista, quan hi
teníem exposicions, com preparant amb altres voluntaris la xocolata de
Nadal, o ajudant els dies de la Lletissonada. Tant era el dia i el que li
manaves, ell sempre hi era per donar un cop de mà. Però no només
col·laborava amb el GECA, en Lluís era d’aquesta mena de gent que no
volia cap protagonisme, però el veies a tot arreu. Si s’havia de ser a la
piscina municipal per agafar entrades i controlar els accessos, ell, amb
altres jubilats, hi era; que s’havia de col·laborar amb altres activitats
que organitzaven altres entitats del poble, hi era.
Quina persona tan especial, en Lluís! Sempre sense protagonisme i amb
la màxima discreció i, així com va viure, un dia ens va deixar, silenciosament i enmig d’aquesta pandèmia que vivim, quasi no ens en vam
assabentar, va ser al cap d’uns dies que ho vam saber i avui, des d’aquestes línies, des del GECA, Lluís, et volem dir que et trobem a faltar,
ens fan falta persones discretes amb ganes de treballar com tu, persones amb un somriure permanent i sense tenir mai de la vida cap mala
paraula, gràcies pel teu exemple i per tot el que ens vas donar.
Pere Gelis
pgelis@gelis.cat
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Joan Maragall, 15
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

Puigsacalm 149BB.qxp:0

19/4/21

11:24

Página 31

MULTIPINTATS
D’EN BAS

Tels 972 690 732 · 636 124 294 · 620 377 564
www.multipintats.cat · info@multipintats.cat
Crta. dels Martins, 24 · 17176 Sant Esteve d’en Bas

PERRUQUERIA

MIRALL’S
GLÒRIA
CANALS

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

972 690 247
972 690 255 (part)

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

RESTAURANT
BRASERIA

CUINA
VOLCÀNICA
DES DE 1994

Esmorzars · Dinars · Sopars
TANCAT ELS DIUMENGES
c/ de Vic, 18 - 17177 Els Hostalets d’en Bas (la Garrotxa, Girona)

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

Tel. 972 69 00 06
e-mail: hostalet@garrotxahostalatge.cat
www.restauranthostalet.com

fm@ferranmaso.com • www.ferranmaso.com
Carrer d’Olot, 21
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 149

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

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

SERVEIS INFORMÀTICS

Per trucar fins a les 19 h - Dilluns tancat

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

VENDA, REPARACIÓ I LLOGUER DE

Daniel Guijo Caparrós

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA I JARDINERIA
I TAMBÉ DE L’IROBOT ROOMBA

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

electricitat • aigua • calefacció

Ctra. Santa Coloma,14
17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 663 773 269
info@instalfalgas.com

PUIGSACALM 149

C/ Sant Rafel, 52 - 17800 OLOT
Tel. 972 26 95 64 - Fax 972 27 11 59
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C/ Pare Lluís Rodés, 13 - Te. 972 87 72 73
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Compte Palomera
GERENT - Tel. 608 73 34 90

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

Pol. Ind. Matabosch - C. del Ter, 129 - Apt. Correus 26
08570 Torelló (Barcelona) - Tel. 93 859 11 72 - Fax 93 850 49 53
info@tctorello.com - www.tctorello.com
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Tractaments per a problemes d’esquena
Lesions esportives
Dolors musculars i articulars
EMBOTITS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Centre de fisioteràpia

ESTEVERIERA
CARNS I EMBOTITS

AnnaRodríguez

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

ECORIERA S.L. I T. 972 690 168 I www.ecoriera.com
Ctra. de Vic, s/n. 17176 Sant Esteve d’en Bas (Girona)

Xavier Riera

972 69 11 47 - Ctra. dels Martins, 24
17176 SANT ESTEVE D’EN BAS
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info@rieraracing.com
www.rieraracing.com
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FARMÀCIA

COROMINAS SACREST
C/ OLOT, 13 – TEL 972 69 00 42

LA BARRA D’EN REGUE
GASTROBAR

SANT ESTEVE D’EN BAS

FARMACIOLA
ANTIGUES ESCOLES, S/N –TEL 972 69 49 90

SANT PRIVAT D’EN BAS
ATENCIÓ FARMACÈUTICA • DERMOFARMÀCIA
ORTOPÈDIA • FÓRMULES MAGISTRALS
PRODUCTES NATURALS • HOMEOPATIA
DIETÈTICA I NUTRICIÓ • PRODUCTES INFANTILS

RAMON BARCONS SL
PUIGSACALM 149

Construcció-Rehabilitació

34

info@ramonbarcons.com
www.ramonbarcons.com
tel 972 69 04 69

C/ Mestre Viver Puig, 1
Pol. Ind. La Serra
17176 Sant Esteve d’en Bas

AV. REIS CATÒLICS, 3
T. 972 271 705
17800 OLOT (GIRONA)
labarradenregue@gmail.com
TANCAT:
DIMARTS I DIMECRES TOT EL DIA
DIUMENGES AL MIGDIA

Puigsacalm 149BB.qxp:0

19/4/21

11:25

Página 35

Av. Pirineus, 14 - La Canya (17857)
Tel. 972 690 064
17176 JOANETES (La Garrotxa)
fondabarris.com

Tel. 972 290 240
e-mail: gratx.cat@gmail.com

Sant Rafel, 5 - Tel. 972 26 08 59

é
Ben obt !
d’Ol
C/ Roser, 5 - Tel. 972 26 10 61
C/ Sant Esteve, 8 - Tel. 972 26 35 36

Allotjaments

Colomer
i Cullell
Allotjaments Colomer Cullell - Tel. M. 689 514 364
Mas Colomer - 17176 Sant Esteve d’en Bas
www.allotjamentsrurals.com - info@allotjamentsrurals.com

CENTRAL LES PRESES
SANT ESTEVE D’EN BAS
PASTISSERIA LES PRESES

Tel. 972 69 30 88
Tel. 872 20 25 76
Tel. 972 69 30 90

Carrer Joan Maragall, 9
Tel. 872 204 285
17176 - SANT ESTEVE D’EN BAS

PUIGSACALM 149

Restaurant Sant Miquel - Tel. 972 690 123
restaurantsantmiquel@gmail.com
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