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Comentari editorial

Tomàs Castells Manent
campusexpres@gmail.com

President de l’Associació 
Cultural Quatrepins.

Un quart de segle

Comentari editorial

S’estan a punt de complir 25 anys de vida de l’Associació Cultural 
Quatrepins i de la publicació QU4TREPINS. Quan arriba una d’aques-
tes fites s’acostumen a fer moltes gloses. Nosaltres, avui, només en 
volem deixar testimoni. 

Aquesta va ser una d’aquelles iniciatives que sorgeixen un dia d’una 
conversa i, com en tot projecte, els seus impulsors no saben mai quin 
serà l’abast i el recorregut del camí que emprenen.

En el curs dels següents anys s’hi han anat afegint més d’una cin-
quantena de col·laboradors, amb la realització de recerques i redac-
ció d’articles sobre temes generalment inèdits. I també han fet seu 
el projecte, assegurant la seva viabilitat, uns centenars de subscrip-
tors. Entre tots, i sense oblidar el recolzament de l’Ajuntament, s’ha 
fet possible que la revista, no només sortís a la llum, sinó que anés 
creixent i progressant. S’ha de destacar l’esforç del grup de col·labo-
radors directes que han tirat endavant el dia a dia de l’Associació, de 
forma incansable i completament desinteressada. En aquests últims 
anys s’han incorporat a les tasques de gestió i direcció un grup de 
joves, que han realitzat una renovació de la revista. Així hem arribat 
a l’actualitat, pensant que els nostres objectius s’han aconseguit.

Sabem que durant aquest quart de segle s’han produït molts canvis 
al món, des de l’àmbit més global al més local. L’Associació Cultural 
Quatrepins també es planteja una reflexió a fons sobre el camí a 
seguir en el futur per a què, siguin quines siguin les decisions a pren-
dre, aquestes tinguin el sentit que demana l’evolució dels temps.”



Història i política local
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Reunió el mes d’octubre de 2015, al Castell de Plegamans, dels fundadors de Quatrepins. Ramon Folch, Tomàs 
Castells, Àngel Hernàndez, Raimundo García.

Acta fundacional de l’Associació Cultural Quatrepins.

Portada del primer número de la revista QU4TREPINS.
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Valoració de la situació política 
catalana

Des de la Revista Qu4trePins no podem deixar d’ efectuar una refle-
xió sobre l’evolució i la situació política actual de Catalunya. El 29 de 
setembre de 1977, Catalunya recuperava les seves institucions amb 
el restabliment de la Generalitat de Catalunya, gràcies a la deroga-
ció de la Llei franquista de 1938 que havia suprimit totes les insti-
tucions catalanes. Dos anys més tard, el 1979, s’aprovava l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de Sau, amb el qual s’inicià un procés de 
recuperació progressiva de l’autogovern català. Entre les realitzaci-
ons d’aquest període hi hem inscriure, sense cap, dubte la creixent 
normalització del català en la vida pública, social i , sobretot,  en 
l’ensenyament escolar.

És per tothom coneguda la incidència de la sentència del Tribunal 
Constitucional de 2010 sobre el nou Estatut d’Autonomia aprovat el 
2006. La decisió de Tribunal suposà escapçar sobtadament l’aspiració 
legítima i democràtica del poble de Catalunya de consolidar el seu 
autogovern. En alguns aspectes, com el de la llengua esmentat ante-
riorment, la sentència marcà fins i tot un clar retrocés respecte de la 
situació del període anterior. És en aquest context que cal inscriure el 
procés encetat el 2010 per gran part de la societat catalana d’avançar 
i organitzar-se de forma distinta.

Qu4trePins valora molt positivament el procés impulsat en els darrers 
cinc anys i en destaca el caràcter democràtic, pacífic i sempre marcat 
per una voluntat de diàleg. Les eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades el 27 de setembre de 2015 són una mostra més de la vo-
luntat democràtica d’un poble que desitja consolidar la seva llibertat, 
la seva identitat, la seva cultura i la seva llengua amb ple respecte de 
la diversitat i la riquesa de la societat que l’integra.

Guillem Rovira
guillem.rovira@economis-

tes.cat

Economista.
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Margarida Agramunt Llonch
margarida@farnes.cat

Membres de l’Estadal del 
Roser de Sant Genís de 
Plegamans.

Festa del Roser a Sant Genís de 
Plegamans 

Història

Montserrat Cañadó Expósito
montserrat.caex@gmail.com

Aquest treball ha sorgit de la in-
quietud de voler recuperar anti-
gues tradicions del poble i trans-
metre-les als més joves. 

Prenem consciència que l’actual 
ritme social i educatiu no deixa 
massa temps per les tradicions i 
la història local, les quals els més 
grans encara mantenen molt vi-
ves en els seus records. Consi-
derem que val la pena recupe-
rar-les i deixar-ne testimoni per 
a les futures generacions.

Aprofitem l’avinentesa per donar 
les gràcies a les persones que 
ens han ajudat en la recollida 
d’informació. 

També agraïm a Eva Fotografia, 
Jaume Ventura, Mercè Arumí, 
Joan Riera, Miquel Truyols i Pep 
Lasala, la cessió de les fotogra-
fies.

Sense totes elles, aquest article 
no hauria estat possible. Any 1985: Antiga imatge de la Mare 

de Déu del Roser de Sant Genís de 
Plegamans.
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ANTECEDENTS

No es té constància de quants anys s’havia ce-
lebrat a Palau-solità i Plegamans la processó 
del Roser, el que sí sabem es que fa més de 
cinquanta anys que no se celebrava. Tot i que la 
Festa en sí, encara ha continuat organitzada fins 
als nostres dies per la confraria del Roser de la 
parròquia de Sant Genís de Plegamans amb la 
missa solemne i la benedicció dels rams.

HISTÒRIA DE LA DEVOCIÓ A LA MARE DE 
DÉU DEL ROSER

El cristianisme destaca el culte a Maria. Afir-
mar que Maria és la Mare de Déu és, en el fons, 
subratllar les dues naturaleses de Crist, la divina 
i la humana.

Diverses advocacions i lletanies marianes han 
donat origen a una simbologia molt rica. La Ver-
ge Maria és comparada amb l’arbre de la sal-
vació del qual naixerà el Redemptor. L’arbre de 
Jessé, símbol de la genealogia de Crist, il·lus-
tra el text d’Isaïes 11,3 “Un rebrot naixerà de 
la soca de Jessè, brotarà un plançó de les se-
ves arrels. L’Esperit del Senyor reposarà damunt 
d’ell, esperit de saviesa i d’enteniment, esperit 
de consell i de fortalesa, esperit de coneixement 
i de reverència pel Senyor, esperit que li inspiri 
com reverenciar-lo”. L’arbre, per tant, simbolit-
za la Verge Maria que ha concebut mitjançant la 
gràcia, el Crist i tots els pobles cristians; signifi-
ca l’Església universal, descendent de Maria i de 
Crist; significa el Paradís on es reuneix la família 
dels elegits. Entronca també amb el Crist crucifi-
cat, amb la Creu, amb la mort de la qual derivarà 
un nou llinatge, una nova descendència.

La Mare de Déu del Roser és una de les diver-
ses advocacions de la Mare de Déu. El seu nom 
prové del mot “roser”, que tant fa referència a la 
planta (roser) com al rosari (influència castella-
na). El mot “rosari” té la mateixa etimologia que 
el mot llatí “roser”, es a dir, la rosa. Cal dir que 
els rosaris primitius s’elaboraven en cercles de 
roses com a oferiment a la Mare de Déu.

La rosa en la iconografia cristiana és la copa que 
recull la sang de Crist, la transfiguració de les 
gotes d’aquesta sang o el símbol de les llagues 
de Crist. El Càntic dels Càntics diu: “M’hi he fet 
gran com el roser que brota a Jericó” (Ct. 24,14), 
metàfora que també s’aplica a la Mare de Déu.

La devoció del Rosari va néixer a la Cartoixa. La 
composició del rosari en desenes o denes, s’atri-
bueix a fra Enric Egher de Kalkar (+1408) de la 
Cartoixa de Colònia. A un altre cartoixà, fra Do-
mènech de Prúsia (+1461), se li atribueix l’afegit 
dels misteris que es contemplen d’un parenostre 
a l’altre. El rosari planificat així, va ser difós amb 
particular fervor pel dominic Alano de la Roche 
(+1475) i a ell es deu la llegenda que atribu-
eix a Sant Domènech la invenció i la propagació 
d’aquesta pràctica pietosa. El roser és el símbol 
de la gràcia i de l’amor diví i està directament 
lligat a l’instrument devocional del rosari.

El culte i devoció al Roser fins a la fi del segle XVI 
estava limitat als convents dominics que utilitza-
ven els saltaris (nom popular del rosari) i pater-
nòsters (rosaris i collarets fets amb la finalitat de 
comptar les avemaries i els parenostres)

L’avançada devoció al roser, la creació de les 
confraries i l’existència d’un ofici dedicat a fer 
rosaris, tingué lloc a partir del 1571, quan l’ar-
mada cristiana va derrotar als turcs en la Batalla 
de Lepant i la victòria va ser atribuïda pel Papa 
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al res del rosari i a la intervenció de la Mare de 
Déu. A partir d’aquí aquesta devoció s’estengué 
arreu de tota la cristiandat. Progressivament 
ambdues advocacions –el roser i el rosari- es van 
unir en una de sola (això explica que les dones 
que porten el nom de Roser, en castellà siguin 
conegudes com a Rosario). En especial als Paï-
sos Catalans hi hagué una extraordinària florida 
de confraries del Roser, regides pel rector, dos 
priors i dues prioresses (posteriorment dos casat 
i dos solters) que eren rellevats anualment en 
festes paralitúrgiques o folklòriques (ball del ciri 
o de les majorales).

La confraria cobrava una mòdica quantitat dels 
col·laboradors i organitzava les noves festes del 
Roser, i celebrava un aniversari a la mort dels 
confrares. Es feien també col·lectes especials 
per les principals festes, amb una bacina ornada 
d’una Mare de Déu del Roser, i actes populars, 
com les caramelles, seguits de rifes d’ous i de 
llonganisses. Eren també típiques les col·lectes 
fetes amb motiu de bateigs i noces. Els confrares 
es beneficiaven d’indulgències especials concedi-
des pels papes en moltes ocasions i tenien com 
a típica la celebració cada primer diumenge d’un 
rosari, amb un cants dels goigs i processó reduï-
da pel temple o pels voltants. 

Les grans processons religioses eren per les fes-
tes del Roser i rosari de l’Aurora. Les creacions 
de les confraries feren aparèixer en totes les es-
glésies un altar i una capella del Roser, amb la 
Mare de Déu i l’infant envoltats d’un rosari o cer-
cle de roses. La rosa fou sempre la flor típica dels 
confrares i eren beneïdes i repartides entre ells 
pel Roser de Maig. 

En moltes cultures, la rosa és el símbol prima-
veral per excel·lència. Vinculada als conceptes 
d’amor i de bellesa (especialment la femenina) 

no ha d’estranyar doncs, que el cristianisme as-
sociés la rosa amb el personatge femení que en-
carna aquestes màximes virtuts per als cristians, 
la Mare de Déu. La devoció a la rosa i el roser ve 
de molt antic i ha estat una de les més esteses 
a tot el país. De fet és una devoció anterior al 
cristianisme, en les creences més antigues, tant 
aquí com en altres cultures, aquests símbols 
ja es trobaven relacionats a les divinitats que 

Mare de Déu de Roser (arxiu Mas) Talla en fusta s.XIV-
XV cremada el 1936 a Sant Genís de Plegamans.
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veneraven o invocaven i a les quals també els 
ofrenaven roses. Posteriorment, el cristianisme, 
que va recollir i recrear moltes de les antigues 
creences que va trobar a cada indret, també ho 
va fer en aquest cas, associant-ho a la Mare de 
Déu.

Antigament la Festa del Roser se celebrava so-
bretot el primer i segon diumenge de maig i tam-
bé per Pentecosta, el Roser de Maig. A molts llocs 
hi havia confraries del Roser, comandades per 
dones, encarregades d’organitzar les celebra-
cions, caracteritzades pel cants dels goigs. Els 
goigs del Roser són uns del més antics i d’abast 
més general i conegut. Tradicionalment, s’invo-
cava: “Verge Santa del Roser, féu que en aquesta 
casa no hi hagi ni poc ni massa, però si el just 
per viure bé”. El delicat sentit místic i teològic de 
tan populars goigs, s’atribueix a la ploma del seu 
autor, Sant Vicenç Ferrer, que els escrigué pro-
bablement a Barcelona l’any 1410 ó 1411. És per 
tot això que la imatge que representa la Mare de 
Déu del Roser porta normalment un rosari a les 
mans i també sol anar guarnida de roses. 

HISTÒRIA DE LA FESTA DEL ROSER A 
PLEGAMANS

En el nostre poble, concretament a Plegamans, 
aquesta és una de les festes de l’antigor que en-
cara es conserva ben viva com a bell exponent 
de la gran devoció sentida per tot Catalunya en-
vers la Mare de Déu del Roser.

Se celebra el diumenge de l’octava de Pasqua, o 
sigui, el diumenge després de Pasqua. L’aspecte 
més típic de la festa és la benedicció i distribució 
dels rams constituïts per un pom de flors (repre-
sentant els misteris de Goig) amb una poma al 

centre (el fruit és símbol del triomf, representa 
els misteris de Glòria), i cinc ametlles clavades 
en ella (representen les cinc llagues de Crist, per 
tant els misteris de Dolor). I tot ell envoltat de 
branques verdes. 

Abans, aquest ram era lluït en la dansa que es 
feia a la placa de l’església, prèvia subhasta de 
la toia per veure qui seria el que iniciaria el ball 
amb la parella escollida. L’última toia subhasta-
da que es recorda la va adquirir l’Aberci de Can 
Padró. 

A la tarda es feia el ball, en que els “primers” 
(primera tanda de 4 ballades) es feien habitu-
alment amb la balladora de la dansa del matí. 
Curiosament a l’hora del ball de rams, el ram 
era substituït per una capseta de trufes. Els nois 
estalviaven tot l’any perquè no sempre en podi-
en comprar, i no volien deixar perdre l’ocasió de 
regalar-la a la noia escollida. Aquestes capsetes 
de trufes les encarregava especialment mossèn 
Salvador a una confiteria molt anomenada de la 
plaça Urquinaona de Barcelona.
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Els músics, habitualment de l’orquestra “Els 
Fonts” de Manlleu, com que tocaven matí i tar-
da, es repartien per les cases a l’hora de dinar. 
Les cases on hi havia noies joves sempre volien 
escollir els músics més joves. El director sempre 
anava a dinar a ca l’Arimon per que eren bons 
amics.

La part mes folklòrica de la festa era organitzada 
pels administradors de la parròquia. N’havien si-
gut en Joan Riera, en Joan Rocabruna, en Jaume 
Solà, en Ramón Llanes, en Joan Malla, en Tomàs 
Castells, l’Antoni Cerdà....

Any 1932-1933. La dansa.

Al matí es feia la processó del Roser per diver-
sos carrers del poble i era participada per molta 
gent. En acabar es feia la missa solemne cantada 
per la coral, en la que gairebé sempre es convi-
dava a Mn Llorenç Castells a fer l’homilia.

A la vigília, els minyons passaven per les cases a 
cantar les Caramelles del Roser i eren convidats 
per la mestressa a berenar. 

Copla orquestra Les Fonts.

La Coral: Jaume Torres, Antoni Cerdà, Joan Riera, 
Ramón Llanes, Joan Expósito, Pere Vilardell, Jaume 
Solà, Rosita Martí, Francesca Casajuana, Carmeta 
Estrada, Mª Rosa Malla, Maria Solà, Tresina Castells, 
Josefina Malla, Srta. Mª Dolors, Maria Serra.
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Les cases pairals encarregades de guardar la 
Mare de Déu i organitzar la festa d’aquell any, 
demanaven a les noies del poble per passar les 
bacines. Un cop a la setmana es feia la col·lecta 
per les cases del poble i un cop al mes per les 
cases de pagès. La Joanita de Cal Peixater havia 

Les Caramelles del Roser: Ramón Llanes, Joan 
Expósito, Pere Vilardell, Jaume Torres, Joan Riera, 
Antonio Cerdà, Jaume Solà.

Les Caramelles del Roser a Can Cerdà: Gregorio 
Hernández, Pere Vilardell, Jaume Solà, Joan Riera, 
Josep Castells, ?, ?, Antonio Cerdà, Llorenç Soley, ?, 
Pujalt, Jaume Torres, Jaume Sampera, ?, ?, Isidre 
Llargues, Jaume de la torre groga, ?.

passat la bacina per Can Malla, la Júlia de Can 
Teodoro ho havia fet per Can Periquet, Ca l’Ari-
mon i Can Padró, la Maria Dolors de Can Teodoro 
també l’havia passada per Can Padró, la Maria 
Rosa i la Josefina del Castell la passaven per 
casa seva... La mestressa de la casa amfitriona 
acompanyava a la noia el primer i darrer dia de 
la col·lecta, el primer per presentar-la i el darrer 
per donar-ne les gràcies. 

Acabada la festa, la casa entrant anava a recollir 
la Mare de Déu a la casa sortint per guarda-la 
i preparar la festa de l’any següent. A canvi hi 
deixaven un ciri.

Any 1944: Mn Josep Girona.

Any 1947.
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La confraria encarregada de la festa en el nostre 
poble se la coneix com a Estadal del Roser.

Durant molts anys l’Estadal estava constituït 
per deu cases de Plegamans: Can Padró, Can 
Puig-Oriol, Can Malla, El Castell (per què la famí-
lia d’en Joan Malla s’estava de masovers al cas-
tell), Can Cortés, Ca l’Arimon, Can Cerdà, Can 
Falgareta, Can Garrofaire i Can Carreter (ò Ca 
n’Abundàncies). Anteriorment també en formava 
part Can Periquet.

Any 1952: Joan Rocabruna, Jaume Solà, Joan Riera, 
Antonio Cerdà. En segon terme: Peret de la llet, 
Bonifaci López, Jaume Nualart, Cayo Manent, Jaume 
Guardia, Jaume Carol...

Any 1853: Angelina Rocabruna, Antonia Casañas, 
Montserrat Sans, Quimeta Llargues, Maria Truyols, 
Antonieta Solà, Lola Truyols. Al fons la Pepeta Font.

Conxita de la fàbrica, Joan Rocabruna, Bonifaci López, 
Jaume Nualart, Jaume Solà, Jaume Guardia, Pere 
Vilardell, Joan Riera, Felip Pujalt,  Josep Castells, 
Antoni Cerdà, Tomàs Farnés, Buenaventura Massip.

Joan Riera, Jesús Diaz, Llorenç Soley, Pere Cerdà, 
Ramón Palou, Josep Llargués.
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La confraria es va anomenar Estadal per què la 
Mare de Déu feia estada durant l’any a la casa 
que li tocava organitzar la festa. Els rams es con-
feccionaven a la casa amfitriona on la Mare de 
Déu havia fet estada amb la col·laboració de la 
casa on s’estaria l’any vinent. Inicialment es re-
collien les flors per les cases que tenien jardí, 
posteriorment les flors per confeccionar els rams 
eren pagades per la parròquia. Eren encarrega-
des per mossèn Salvador i arribaven amb trans-
port (amb el camió del Llorenç de la llet) des de 
Barcelona del barri del Born, d’una floristeria de 
Santa Maria del Mar.

Any 1953: Josep Malla, Joan Malla, Joan Riera, Pere 
Cerdà, Santi Poch, Angelita Padró, Antonia Sala, Maria 
Carol. Al fons: Sadurní Llargués, Quimet Tauleria, 
Antoni o Cerdà, Cayo, Sisco Llargues de Can Cortés 
nou.

Maria Casajuana, Maria Serra, Carme Oliveras, Isabel 
Sampera, Quimeta Rocabruna.

Mn. Salvador Bonet i Mn Llorenç Castells.
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Cap a començament dels anys 80, quan Mn. 
Joan Roca Escolà va substituir Mn. Salvador Bo-
net Punsoda, semblava perillar la Festa del Ro-
ser. Amb la sortida de l’Estadal d’algunes cases 
pairals, Mn. Llorenç Castells de Ca l’Arimon va 
demanar al Joan i l’Àngela del Castell que no dei-
xessin perdre aquesta festa tant nostra. Aquests, 
prenen el compromís i s’obre l’Estadal a altres 
col·laboradors com en Pepito García i la Teresa, 
en Joan Carol, en Teodoro Expósito, la Josefina 
i en Josep de Can Vilardell... A partir d’aquest 
moment els rams passen a confeccionar-se a 
l’església, les flors les porta l’Àngela, les pomes 
a Can Falgareta i els confits a Can Garrofaire, i 
el verd es recollit al bosc. Actualment, degut a la 
protecció forestal, els rams es compren fets i s’hi 
afegeixen les pomes i els confits.

Més endavant les despeses han anat a càrrec 
dels diferents col·laboradors que té la festa, for-
min part o no de l’Estadal. Hi ha molta gent en 
aquest poble que s’estima la festa i encara hi 

Santiago Poch, Tomàs Castells, Ferran Cañadó, Joan 
Malla, ?. Al fons Mn Salvador amb en Josep Expósito.

col·labora per a què aquesta pugui ser ben llu-
ïda. En els últims temps també s’ha d’agrair la 
col·laboració del nostre Ajuntament. I és gràcies 
a tots ells que la festa continua endavant. 

RECUPERACIÓ DE LA PROCESSÓ DEL ROSER

Fins ara la festa del Roser constava d’una Missa 
solemne i la Benedicció dels Rams, representació 
dels tres misteris més antics, i d’un concert de 
tarda, evocant aquells actes populars que s’or-
ganitzaven com les danses, les caramelles i la 
subhasta de la toia.

Enguany s’ha pogut recuperar una altre tradició 
religiosa, la Processó del Roser.

Any 2015: preparació de la processó.

Gràcies a la bona predisposició de Mn. Prakash 
Chukka Meriga i a la implicació dels catequistes 
i dels pares dels infants de la catequesi, s’ha 
pogut organitzar una processó amb la partici-
pació dels nens com a principals protagonistes. 
Han estat ells els portadors de l’encens, la creu 
processal i els cirials formant la capçalera de la 
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Any 2015: encapçalament de la processó.

Any 2015: els estendards.

Any 2015: portadora amb mantellina.

processó, seguits dels estendards: els dos de la 
catequesi (estrenats per l’ocasió) portats també 
pels vailets, el de les filles de Maria, i els dos de 
Sant Genís que degut al seu pes i volum, van ser 
portats per adults, tot i que els cordonistes van 
ser la canalla més petitona. Els seguien un parell 
de nenes portant les bacines amb la Mare de Déu 
evocant la col·lecta que es feia per les diferents 
cases del poble. Continuava la comitiva, un nom-
brós grup de nens i nenes portadors dels tradici-
onals rams i dels ciris. Acompanyats pel grup de 
gralles del poble, El Ramat, tot tocant els goigs 
tradicionals del Roser entre altres melodies. 

Any 2015: les bacines de la Mare de Déu.

Any 2015: portadors dels rams i dels ciris.
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El tabernacle amb la Mare de Déu del Roser és 
tasca dels mes grandets de la colla. Seguits per 
una escolaneta portadora de l’ofrena de l’Estadal 
a la seva Mare de Déu. I tancant la comitiva el 
mossèn, escoltat per dos membres de l’Estadal 
portant les “atxes”, els representants del consis-
tori i tot el públic assistent. 

Any 2015: El Ramat grup graller.

Any 2015: Mare de Déu del Roser.

Any 2015: ofrena de l’Estadal.

Any 2015: representants de l’Estadal amb les atxes.

Val a dir, que si els estendards de Sant Genís i el 
de les filles de Maria, el tabernacle, els cirials i 
algunes creus van poder lluir-se a la processó ha 
estat gràcies a la bona voluntat de persones de la 
nostra comunitat que els han restaurat desinte-
ressadament. Així com la incorporació del primer 
estendard de la catequesi.
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A continuació es va celebrar la missa solemne, 
en aquesta ocasió cantada per la Societat Coral 
La Unió i a la tarda es va poder gaudir del con-
cert, enguany a càrrec de Palau Grup Vocal  i 
de la Societat Coral la Unió amb la col·laboració 
especial dels artistes locals Montserrat Costa i 
Daniel Mas. 

Per finalitzar la festa tots vàrem poder compartir 
un refrigeri a la plaça de l’església. 
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Palau Grup Vocal
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És responsabilitat de tots transmetre a les 
properes generacions els coneixement de la 
nostra cultura i religió, per tal que el culte i la 
devoció a la mare de Déu del Roser i la festa del 
Roser pròpiament com a tradició, perduri durant 
els segles. Una devoció estesa arreu del món i en 
especial als Països Catalans. 

L’Estadal del Roser de Sant Genís de Plegamans 
anima a tot el poble a gaudir d’aquesta festa tan 
nostra. Aprofitem doncs, per compartir-la amb la 
família, amb els amics i sobre tot amb els infants 
i joves, futurs transmissors de la devoció a la 
Mare de Déu del Roser.

Societat Coral La Unió

Soprano: Montserrat Costa

Baríton: Daniel Mas

“Que la Verge del 
Roser ens preservi 
cada dia, no tan sols 
als confrares del Roser, 
si no a tots nosaltres 
també”.

Any 2015: Imatge actual de la Mare de Déu del Roser 
de Sant Genís de Plegamans.
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Temps era temps: 
Imatges 1910-1970

Història

El passat mes d’abril va presentar-se el llibre que descric més amunt, 
amb el patrocini del nostre Ajuntament.

És una recopilació d’imatges del dia a dia del nostre municipi i que va 
des de l’any 1910 fins el 1970.

En aquest Qu4trepins podreu contemplar algunes de les imatges que 
apareixen a l’esmentat llibre, així com algunes de noves que van 
quedar pendents a més de les que des de la publicació he pogut re-
cuperar.

Jaume Ventura Nualart
venturabusquets@gmail.com
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Any 1920. Can Gordi i Sant Genís de Plegamans. 
[HDTV (1080)].

Any 1920-25. Ball a l’era de Can Jan Arxiu de Can Jan 
[HDTV (1080)].

Any 1922. Can Cladellas Arxiu MPSMPS [HDTV (1080)].

Any 1923. Futbol a Can Gordi. Arxiu Josep Acosta 
Viaplana [HDTV (1080)].

Any 1924. Can Folch des del Camí del Castell. Arxiu 
Fundació Folch i Torras [HDTV (1080)].

Any 1924. La casa Folch amb el castell i la via. Arxiu 
MPSMPS [HDTV (1080)].
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Any 1926. Can Jan. Arxiu de Can Jan [HDTV (1080)].

Any 1928. A l’era de Can Balagué de Polinyà. Arxiu 
Josep Acosta Viaplana [HDTV (1080)].

Any 1930. La carretera, la Pedra Llarga i el Pont a 
Sabadell. Arxiu Escola Folch i Torras [HDTV (1080)].

Any 1930-1935. Era de Can Jan. Arxiu de Can Jan 
[HDTV (1080)].

Any 1932. L’era de Can Durán. Arxiu Isidre Estrada 
LLargués. [HDTV (1080)].

Any 1932. Les Cases Noves. Arxiu MPSMPS [HDTV 
(1080)].
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Any 1933. El Carnestoltes. Arxiu MPSMPS [HDTV 
(1080)].

Any 1934. En Pau 
Ginestós i la Carme 
Rocabruna amb uns 
amics per anar a Sant 
Valerià. [HDTV (1080)].

Any 1935. L’Avia Quima de Boada Nou. Arxiu Jaume 
Olivé Butjosa [HDTV (1080)].
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Any 1940. Aplec de Sant 
Valerià Arxiu MPSMPS D 
[HDTV (1080)]. ?, Maria 
Ballbé, Maria Sampera, 
Teresa Rocabruna, Pilar 
Mas, Rosa Ballbè, Mercè 
Ballbè.

Any 1941. Vista del poble des de la Serra de Can Riera. 
Arxiu Escola copia [HDTV (1080)].

Any 1943. Aplec de Sant Valerià Arxiu Jaume Ventura 
Nualart [HDTV (1080)]. Joan Carol, Mercè Nualart, 
Teresa Nualart, Joan Sampera, Mª Rosa Riera, Ramon 
Torras, Maria Carol, Maria Sampera, Maria de Can 
Felivà de Gallecs.
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Any 1952. Escola de noies. Arxiu Antoni Rovira Barquet [HDTV (1080)]. Senyoreta Maria, Anita Garcia, Maria Vila, 
Roser Sans, Conxita Ponsa, Matilde Bellavista, Mercè Ballbè, Enriqueta Rosell, Antònia Rocabayera, Maria Farnés, 
Teresa Truyols, Francisca Soley, Margarita Estrada,  Josefina Vilardell, Pilar Diaz, Maria Noguera, Núria Ferrandiz, 
Teresa Carol, Quimeta Acosta, Maria Rocabayera, Teresa Mas, Maria Casajuana, Josefina Riera, Núria Brunés, 
Maria Coderch, Assumpció Riera, Pepita Banús, Pilar Mas, Julia Expósito, Gloria Garcia, Maria Esmatges, Núria 
Dalmau, Mª Dolors Argemí, Pepita Sampera, Maria Ciurans, Josefina Soley, Antònia Busquets, Mercè Vilardell, 
Maria Ventura, Mª Rosa Viaplana, Paquita Arnau, Teresa Acosta, Maria Guillem, Maria Mas, Mercè Rabassó, 
Pilar Corominas, Maria Pladevall, Núria Mañosa, Hortensia Garcia, Mª Teresa Torras, Conxita Argemí, Francisco 
Manent, Lluisa Sañudo, Teresa Rabassó, Mª Carmen Zapater, Celia Diaz, Antònia Vilardell, Angelina Puig, Maria 
Campabadal, Mª Rosa Font, Francisco Argemí, Carme Tramunt, Mª Teresa Cruells, Mercè Sampera, Asunción 
Comadran, Maria Tramunt, Mª Carme Llobet, Neus Mas, Emilia Cruells, Mª Rosa Ventura.    
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Any 1953. Festa de Sant Antoni Arxiu Francesc 
Serracanta Llacuna [HDTV (1080)].

Any 1954-55. Grup a les muntanyes de Montserrat 
a Santa Maria. Arxiu Can Jan. [HDTV (1080)]. Pere 
Vilardemm, Pere Puigdomenech, Àngel Marsal, 
Angelina Puig.

Any 1955. Quima Oliveras, Presentació Pujasdas i Maria 
Mas a la Sagrera Arxiu Montserrat Oliveras  Rodriguez 
[HDTV (1080)].

Any 1956. Festa Sant Antoni. En Josep i en Francesc 
LLargués, amb en Pere Vilardell. Arxiu Francesc 
Llargués Manent [HDTV (1080)].
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Any 1956. Arxiu MPSMPS [HDTV (1080)]. Maria Casañas, Salvador Ballbè, Bernardo Hernandez, Joan Valls, 
Baldiri Vilardell, Joan Soley, Josep Perramon, Pere Malla, Josep Costajussà, Joan Olivé, Joan Martínez, Lluis Roca, 
Joan Sampera, Agustí Fàbregas,  Josep Castellvell, Mercè Vilardell, Antònia Busquets, Conxita Argemí, Maria 
Noguera, ? Soley, Assumpció Reche, Montserrat Costajussà, Josefina Vilardell, Antònia Rocabayera, Mercè Ballbè, 
Anna García, Maria Farnés.



Jaume Ventura Nualart

29

Any 1957. Esola nois. Arxiu Can Jan [HDTV (1080)]. Teodoro Expósito, Joan Ventura, Benet Soley, Florènci 
Rocabruna, Pere Puigdomenech, Joan Rocabayera, Salvador Poruna, Ricard Malla, Senyor López, Antoni Vilana, 
Josep Expósito, Pere Aguilà, Antoni Perramon, Pere Soley, Miquel Corominas, Pere Serrats, Francesc Vallicrosa, 
Ernest Marco, Josep Planellas, Pere Vilardell, Josep Grau, Jaume Costajussà.
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Any 1959. L’era de Can Jan. Arxiu de Can Jan [HDTV 
(1080)].

Any 1960. Can Cortes Nou. Arxiu Francesc Llargués 
Manent [HDTV (1080)].

Any 1960. En Jaume Boix i en Francesc Llargués 
llaurant al Pla de l’Alzina. Arxiu Carme Boix [HDTV 
(1080)].

Any 1960. La verema Alfons i Ventura Roicabayera 
i Josep Mas  Arxiu Josep Rocabayera Brunés [HDTV 
(1080)].
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Any 1961. Arxiu de Can Jan [HDTV (1080)].

Any 1962. Arxiu Escola Folch i Torras [HDTV (1080)].

Any 1962. Arxiu Josep Rocabayera Brunés [HDTV 
(1080)].

Any 1962. La Carrerada. Arxiu MPSMPS [HDTV (1080)].
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Any 1962. Plaça Sant Genís. Arxiu MPSMPS [HDTV (1080)].

Any 1962. Plana de Can Jan i l’era. Arxiu de Can Jan 
[HDTV (1080)].

Any 1963. Construcció nou pont. Arxiu MPSMPS [HDTV 
(1080)].
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Artistes del nostre poble: 
Quimet Estrada Sors, maquetista

Artistes

Jordi Pagès Montagut
jordipages11@hotmail.com

Nasqué el 16 de març de 1937.

Ens acostem al seu Taller del carrer Comerç i ens rep encantat d’ex-
plicar-nos històries i anècdotes de la seva afició. Diu que mai es podia 
imaginar que un cop jubilat es passaria hores i hores dedicat a fer 
treballs de marqueteria, per “culpa” de la seva dona. Ella li va rega-
lar un primer lliurament de la construcció del vaixell Juan Sebastián 
Elcano, per a que s’entretingués i li va agafar el gustet, i al cap d’un 
mes, el segon lliurament i així durant dos anys que era el temps que 
duraven els fascicles. Al final, feina feta i en Quimet ja tenia la prime-
ra d’una llarga llista de meravelles que té exposades en un quartet 
molt ben arranjat, dins del seu taller. Allí s’hi passa un munt d’hores.

Nascut a Barcelona el 
27 d’abril de 1958. Viu 
a Palau des de l’any 
1990, on de seguida es 
va incorporar a realitzar 
tasques associatives: 
primer com a membre de 
l’APA de l’escola Patufet; 
més tard es va afegir al 
Club de Bàsquet de Palau, 
com a entrenador, delegat i 
anotador de taula; s’integrà 
a la revista QU4TREPINS 
molt aviat per la que ha fet 
diversos treballs i articles; 
forma part de l’Agrupació 
Sardanista i també està 
molt vinculat a l’Associació 
Pessebrista de Palau-Solità i 
Plegamans. A més, li agrada 
l’excursionisme, anar amb 
bicicleta i llegir.
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Ens diu que no té antecedents familiars que es 
dediquessin a fer treballs d’aquestes caracterís-
tiques, però a la seva època d’estudiant ell ja 
s’entretenia fent manualitats. Va estudiar lam-
pisteria i electricitat a l’Escola Industrial de Bar-
celona però, al començar a treballar, ja no tenia 
temps i, després al formar una familia, encara 
menys i va deixar les seves manualitats aparca-
des durant uns quants anys. 

Després de 65 anys en actiu, torna a recuperar 
el seu esperit creador i amb molta paciència es 
passa hores i hores muntant maquetes. Té una 
certa debilitat pels vaixells de tota mena:

El veler Sant Ildefonso (és el més gran) fou un 
veler espanyol del S.XIII que està a escala 1/70. 
Canons, veles, caps, cordes, tots els detallets. És 
un treball de “xinos”.

Les tres carabel·les que van portar Colom a des-
cobrir Amèrica. 

El Mississipi, el clàssic vaixell que tots coneixeu i 
que navega pel riu del mateix nom. 

Trobem el Carmen II, pesquer especialitzat en la 
pesca de tonyina.

Ulisses, un remolcador.

Jabeque Cazador.

També ha muntat:

Màquina de tren de carbó. Actualment s’està 
construint el vagó que l’acompanyarà, però s’ha 
trobat que ha d’allargar la via perquè si no no hi 
cap. 
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Màquina de tren ADLER, molt antiga, de les pri-
meres que es van fer. L’autèntica es va fabricar 
a Irlanda, i ens diu que després la van vendre a 
Holanda.

El tramvia de Sòller.

Un cotxe Mercedes, descapotable.

La Masia del Barça 

Ens ensenyava la última feinada que ha acabat 
fa molt poc, el Castell de Loarre.

De feina i de projectes no n’hi falten.

Ens diu que mai havia ensenyat a ningú els seus 
treballs, només coneixien aquest hobby la gent 
més propera, fins que un dia en Jesús Díaz, fun-
dador i membre de l’Associació Pessebrista de 
Palau i gran amic seu, li va proposar que exposés 
les seves maquetes al primer pis de la Masia de 
Can Malla, el dies de l’exposició de Pessebres. 
Això va ser l’any passat. Li va agradar la idea 
i va pensar que era una bona oportunitat per 
ensenyar els seus treballs. Va agafar els estris 

i, mentre uns acabàvem el pessebre, ell anava 
col·locant acuradament els vaixells a les vitrines 
del primer pis.

Va tenir molt d’èxit i esperem que això el segueixi 
animant a continuar fent crèixer el seu “museu” 
de maquetes. 
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Entrevista a Teresa Nualart Rocabruna

Vivències

TERESA NUALART ROCABRUNA 
“Tereseta de Can Faló”
Nascuda el 23 de març del 1923 
a Palau Solità i Plegamans

Jordi Pagès Montagut
jordipages11@hotmail.com

Nascut a Barcelona el 
27 d’abril de 1958. Viu 
a Palau des de l’any 
1990, on de seguida es 
va incorporar a realitzar 
tasques associatives: 
primer com a membre de 
l’APA de l’escola Patufet; 
més tard es va afegir al 
Club de Bàsquet de Palau, 
com a entrenador, delegat i 
anotador de taula; s’integrà 
a la revista QU4TREPINS 
molt aviat per la que ha fet 
diversos treballs i articles; 
forma part de l’Agrupació 
Sardanista i també està 
molt vinculat a l’Associació 
Pessebrista de Palau-Solità i 
Plegamans. A més, li agrada 
l’excursionisme, anar amb 
bicicleta i llegir.
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Al  número 15 de la revista Quatrepins, el nostre 
benvolgut Manel Zorrilla Giné ja va entrevistar al 
seu marit Lluis Ventura Vila.

És un dia calorós del mes de juny, el Sol entra 
de ple a l’habitació i les vistes de l’església de 
Caldes i la muntanya Farell són espectaculars. 
Em trobo a una dona alegre i amb moltes ganes 
d’explicar coses.

- On va néixer Sra. Teresa?

Vaig néixer a Palau i tota la vida hi he viscut, a 
diferents cases però sempre al mateix poble.

La primera família van venir de França (sembla 
que dos germans) i es van establir a Can Ral. Un 
d’ells es va fer frare i l’altre germà, o sigui, el 
meu avi, és el que va construir Can Faló. Jo sóc 
filla d’allà, la família també. Sempre hi vaig viure 
fins que em vaig casar.

Amb el meu marit varem anar a viure a Cal Si-
dro, on ara hi ha el Restaurant.

- I com es guanyava la vida?, suposo 
que en aquells temps era molt difícil

Hi havia molta pobresa, després de la guerra no 
teníem de res, per sort a Palau hi havia moltes 
cases de pagès i la gent menjàvem,però de feina 
res. 

- Expliqui’m coses de la seva infante-
sa?

Vaig anar a l’escola. Primer ens feien classe a 
Can Durán, ja que els propietaris tenien una fa-
miliar que era mestra i en una sala ens ensenya-
va. Això va ser fins els 10 anys perquè aquella 

senyora es va fer gran i va plegar. Després, men-
tre construïen l’Escola Pública de la Carrerada, 
aquella tan maca que encara hi és, fèiem classe 
on ara hi ha l’Ajuntament, els nois en una banda 
i les noies a l’altra. 

- Quanta canalla estudiàveu?

De nois no ho sé perquè estàvem separats, però 
entre nois i noies potser uns 60 o 65. La pro-
fessora era la Srta. Maria, aleshores era diferent 
que ara, els més important era aprendre a llegir 
i a escriure i les 4 regles, l’arrel quadrada i la 
cúbica. 

Quan vam passar a l’escola nova... Mare de deu! 
que bé que estàvem en aquella escola quanta 
llum! I les aules eren amples i espaioses.

Vaig estudiar fins els 16 anys, m’agradava molt, 
moltes altres noies ho deixaven abans, però jo 
no. Després ja vaig anar a treballar a la fàbrica, a 
Ca l’Estruch com tothom. A mi m’hauria agradat 
seguir estudiant però les necessitats familiars 
van impedir-ho.

I també cantava al Cor. M’ho passava molt be!

- I fins quan hi va treballar? 

Doncs fins que em vaig casar als 24 anys, la casa 
era molt gran i hi havia molta feina. El Lluis, el 
meu marit, treballava la terra i per viure ja anà-
vem fent però era molt dur i mai sabies si aniria 
bé la collita. Volia buscar alguna cosa que fos 
més segura i al final va sortir una oportunitat a 
la Sagrera ,es traspassava una botiga i la vam 
agafar.

-  Carai, quin canvi ! Era una feina 
completament diferent. De que era 
la botiga ?
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La terra no la va deixar però només conreava un 
trosset d’hort. La botiga era una carnisseria però 
veníem tota mena de comestibles, teníem una 
mica de tot perquè ens ho demanava la gent.

Pensa que en aquella època hi feia molt fred. 
Feia unes glaçades i unes nevades tremendes. 
Les noies quan anaven a treballar a Ca l’Estruch 
i passaven per davant de la botiga la feina que 
tenien a caminar pel gel. L’any pitjor fou el de les 
riuades, el 62. L’aigua es va emportar el pont i 
vam quedar incomunicats. Nosaltres anàvem a 
buscar el pa al forn per vendre’l a la botiga pels 
veïns de la Sagrera i no vam poder anar-hi.

La vam tenir durant 9 anys però després la vam 
traspassar.

Teníem ganes de fer altres coses i em vaig dedi-
car més a les feines de casa i del jardí, i en Lluis 
ja es va ficar de ple en la recopilació de peces pel 
Museu i buscant llibres per omplir la Biblioteca.

- Tornem a la infantesa, que més em 
pot explicar d’aquells temps sense 
tanta gent ni cotxes?

De petites jugàvem sempre al carrer. No hi havia 
els perills que hi ha ara. Tenia moltes amigues. 
Sempre he tingut moltes amigues. Quan treba-
llava a Ca l’Estruch, quan plegava a quarts de 
dues anava a Cal Miqueló a aprendre a cosir i 
després fins a casa, em feia un fart de caminar 
amunt i avall, però m’agradava molt.

- Tinc entès que tenia molta família a 
Palau, molts cosins per tot arreu. És 
veritat?

I tant! El meu pare eren 6 germans, 2 nois i 4 

noies i per part de mare també, però eren 2 no-
ies i 4 nois. Tots estaven a Palau, o sigui que fi-
xi’s amb tots els fills i nets ja són una bona colla. 
I a casa tenien per costum posar el nom de Rafel 
i de Teresa com si no hi hagués més noms. 

- Deu ser divertit amb tanta colla. I 
quan sortíeu de Palau on anàveu 
habitualment?

A Mollet no hi anàvem gaire perquè hi havíem 
d’anar amb Sagalés i ens deixava a la carretera, 
normalment anàvem a Caldes. 

A l’Aplec del Remei sortíem amb carros i a peu 
tothom carregats amb el menjar, fèiem molta 
xerinola i ens divertíem molt. També per la Fes-
ta Major. I després venien els calderins a la de 
Palau.

També per anar a comprar, aquí només hi havia 
una merceria, i allà hi havia moltes botigues i 
tenien de tot.

- I com va viure vostè l’arribada de 
tanta gent de fora i tanta construc-
ció?

Va venir molt de cop, al principi quan es va co-
mençar a construir estàvem contents perquè do-
nava feina a gent del poble, però va ser tot mas-
sa de pressa i va canviar la fesomia del poble. 
Abans quan anava a cosir, anava pel “Matadero” 
fins a Can Miqueló i tot eren camps, no hi havia 
cap casa pel camí. Ara tots són cases i Can Mi-
queló tampoc hi és. 

- Aquest comentari que acaba de fer 
crec que resumeix molt be el can-
vi que ha representat per la gent 
de “tota la vida”. La massificació 
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que ha sofert el poble els últims 20 
anys. Expliqui’m alguna anècdota 
que recordi?

Quan tenia 9 anys, un gos dels masovers de Can 
Durán em va mossegar. En tenien tres o quatre 
que sempre estaven per allà i els acariciàvem, 
però l’amo, l’avi de Can Durán va comentar que 
aquell gos no li agradava. I un dia el masover 
em va preguntar si havia mossegat a algú i jo li 
vaig dir que sí, a mí mateixa a la cama. I el van 
matar de seguida. Jo en principi no li havia do-
nat cap importància a la mossegada però aviat 
la ferida es va posar pitjor. Allà va començar el 
meu calvari. Em portaven amb taxi a un metge a 
Barcelona, em posaven una agulla cada dia i em 
feia un mal horrorós! I així fins a 13 punxades. 
Vaig perdre la gana i vaig quedar com una velle-
ta, sense força. Però em vaig anar recuperant. 
Sóc viva gràcies al Peret de Can Durán. 

També n’hi ha un altre que em va marcar molt:

Un dia, després de la victòria del “nacionals” 
l’any 39 anava passejant per Barcelona amb 
dues amigues, vestides amb un jerseiet, amb 
un fred que feia, i de cop s’ens planta un ho-
menot ben vist “entrajat” i ens diu; SEÑORITAS 
HABLEN USTEDES EL CASTELLANO, després de 
la sorpresa continuem caminant i un tros més 
avall se’ns torna a plantar davant insistint que 
parléssim castellà o OS METO A LAS TRES EN LA 
CÁRCEL. Encara me’n recordo de la mala “som-
bra” d’aquell home i de la ràbia que tenia.

- Tot això es molt interesant, s’enre-
corda d’alguna cosa més pels lec-
tors?

El seu fill, en Jaume li fa memòria que a Can 
Durán, davant on està situat el Museu hi ha un 

arbre, un ginjoler molt gros. L’any 1.930 quan 
la Teresa anava a escola ja donava fruits i les 
noies es barallaven per veure quina agafava més 
gínjols.

- Jo sé que hi havia una època de 
l’any que durant molt de temps l’es-
perava amb angoixa, era quan es 
feia la sega, oi?

I tant! Quan estàvem a Cal Sidro de pagès 
conreàvem camps a dalt de la serra de Can Valls, 
i quan tocava segar-los venien colles a fer la fei-
na, molts eren de Castellterçol i no et pots ima-
ginar la feina que tenia tot el temps que durava 
la sega.

Abans de sortir el Sol ja marxaven a segar. A les 
9 del matí ja els hi pujava el cistell amb menjar i 
beure, carregada fins dalt de tot. Tornava a bai-
xar i a les 12 els hi pujava el dinar. A la tarda hi 
tornava a pujar el berenar.

Era molt dur perquè quan plegaven a la nit tam-
bé sopaven. Una vegada fins i tot em van dema-
nar que els hi puges un sifó, tant com pesava.

Quan venia l’època de la sega ja tremolava!

Després es va anar mecanitzant el camp i aques-
ta feina va quedar per la història.

Estaria hores xerrant i explicant vivències d’al-
tres temps però es fa tard i és hora de sopar. 
M’ha agradat molt haver tingut l’ocasió d’escol-
tar i aprendre una mica més de la història de 
Palau i agreixo la paciència que ha tingut la Tere-
seta de Can Faló.
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Els treballs de recerca de l’IES Ramon 
asas i Carbó

Ciències

IES Ramon Casas i Carbó QU4TREPINS publica novament una selecció de treballs de recerca 
realitzats per dos alumnes de segon curs de batxillerat de l’Institut 
d’Ensenyament Secundari Ramon Casas i Carbó de Palau-solità i Ple-
gamans.

La selecció dels treballs ha estat realitzada pels professors i el direc-
tor de l’IES, Xavier Roig, atenent a la seva qualitat.

Els treballs de recerca tenen un alt interès pel que representen de 
tasca pedagògica. Estan constituïts per un conjunt d’activitats realit-
zades per l’alumne, estructurades i orientades a la investigació.

L’objectiu del treball de recerca és que l’alumne consolidi les seves 
capacitats de recerca i argumentació i en desenvolupi de noves, tot 
aplicant-les de manera interdisciplinària a les diferents àrees del cur-
rículum.

D’aquesta forma es contribueix a què l’alumne s’adapti a situacions 
semblants a les de la seva vida acadèmica o professional posterior, 
en les quals hagi d’aplicar diferents procediments i mostrar determi-
nades actituds.
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INTRODUCCIÓ

El meu nom és pau Pérez i sóc estudiant de segon 
de Batxillerat artístic. El que hi ha a continuació 
és un treball de recerca que té la creació d’un 
curt cinematogràfic low cost com a eix transver-
sal. La veritat és que la idea del curtmetratge 
no va ser la original, la original no era ni tan 
sols artística, sinó que radicava en les telecomu-
nicacions. Però un cop començat el treball sobre 
aquest camp vaig veure que no hi tenia el més 
mínim interès, i que, per tant, no podria obtenir 
un treball d’una qualitat suficient. Sent així, vaig 
decidir donar un canvi radical tant al treball com 
a la meva idea de futur per arribar al present tre-
ball de recerca. Dic també un canvi en la meva 
idea de futur perquè en començar el treball volia 
estudiar telecomunicacions, però aquest em va 
servir per adonar-me que no era la meva pas-
sió. Aquí tenim, per tant la meva motivació per a 
fer aquest treball. Aquesta és el fet que sempre 
m’ha apassionat el cinema, i la meva aspiració és 
la de convertir-me en cineasta, començant per 
intentar estudiar a l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), a Terrassa. 

L’objectiu d’aquest treball era principalment cre-
ar un curtmetratge amb un pressupost pràcti-
cament nul, i aconseguir que tingués una certa 
qualitat. La qualitat artística no era la part di-
fícil, ja que que un film tingui qualitat artística 
no ha d’anar necessàriament lligat a que tingui 
molt pressupost. El repte, però, era aconseguir 
la qualitat tècnica, concretament aconseguir ma-
terial per al rodatge. Òbviament aquest material 
no podria ser professional, però potser si que po-
dria ser semi professional, basant-nos sempre en 
la gravació de cinema amb tecnologia rèflex. El 
fet és que aquest tipus de material és extrema-
dament car, i en molts casos és també extrema-

dament necessari per a la gravació. Per exemple, 
els plans amb poca profunditat de camp són bà-
sics per en cinematografia. Per a dur-los a terme 
no en tindríem prou amb el típic objectiu que 
ve amb les càmeres reflex, normalment un 17-
55mm de diafragma 5.6, que és sovint insufici-
ent. No cal nombrar cada tipus d’objectiu, però 
per fer diferents tipus de plans calen diferents 
tipus d’objectius, i això té un cost molt alt (a part 
de tots els aparells d’estabilització de la imatge). 

De tot això, obtenim la hipòtesi següent:

“És possible obtenir un curtmetratge d’una certa 
qualitat, tant tècnica com artística, amb un pres-
supost molt reduït?”

En aquest treball, referint-me a la memòria, 
m’he centrat en la teoria del cinema, en les no-
cions bàsiques per a fer cinema, des dels oficis 
que hi trobem fins als diferents passos en què 
es desenvolupa un film. M’ha semblat conve-
nient centrar-me especialment en l’apartat de la 
producció, per tres raons. Per començar, és un 
dels apartats del cinema que més m’interessa 
personalment, potser fins i tot més que la di-
recció. Per altra banda, crec que el productor és 
l’etern oblidat en la creació d’una pel·lícula, ja 
que com veurem en el seu corresponent apar-
tat no és sempre només el senyor que posa els 
diners per fer la pel·lícula, així que aquesta és 
la meva petita reivindicació envers la figura del 
productor. Finalment, trobo que la producció i, 
dins d’aquesta, el finançament, és l’apartat que 
més diferencia una producció normal d’una pro-
ducció low cost, i fins i tot un llargmetratge d’un 
curtmetratge, així que m’ha semblat convenient 
donar-li un pès major. 

Si bé la producció és un apartat en el que m’he 
estès més que en els altres, també es veritat 
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que he decidit donar-li menys importància a la 
història del cinema. Tot i que és una apartat que 
m’interessa molt, no he considerat que fos de 
gran interès per a aquest treball, així que hi he 
passat una mica per sobre fent parada en els 
inicis, que són, en la meva opinió, una part molt 
interessant de la història del cinema, i en alguns 
punts que podien ser interessants de per sí o per 
la seva relació amb el treball. 

La recerca d’informació per a aquest document 
s’ha basat sobretot en l’estudi de llibres extrets 
de la biblioteca Xavier Benguerel, a Barcelona, 
que s’especialitza en cinema. Bàsicament el tre-
ball està estructurat (en quant a l’ordre respec-
ta) a la facilitat amb què trobava la informació 
sobre un tema o l’altre, encara que després hi ha 
hagut diverses modificacions. El problema més 
“seriós” que he trobat ha sigut el de trobar llibres 
sobre el low cost explícitament, donat que, bàsi-
cament, no n’he trobat cap. Així doncs, la recer-
ca sobre els finançaments low cost ha consistit 
buscar llibres sobre producció i en l’esperança 
que en algun d’ells hi hagués algun apartat sobre 
el low cost.  

On he tingut més problemes, per això, ha estat 
en la creació del curt, des de la creació del guió 
fins al rodatge i la postproducció. S’ha de tenir 
en compte que és el primer producte audiovisual 
amb cara i ulls que produeixo, i si bé tinc certes 
nocions sobre teoria cinematogràfica i sobre com 
ha de ser visualment un film per ser atractiu, en 
la pràctica anava totalment a les palpentes, ac-
tuant quasi per instint, i improvisant més del que 
m’hauria agradat. 

Malgrat tot, crec que he aconseguit un produc-
te cinematogràfic decent, pitjor del que m’hau-
ria agradat però millor de que m’esperava. No 
obstant, no sóc jo qui ha de jutjar-lo, sinó els 

espectadors. 

1. EL CINEMA: TEORIA INTRODUCTÒRIA

1.1. Concepte de cinema

El concepte de cinema es basa en el principi de 
seqüencies de fotografies contínues, en què una 
sèrie de fotografies posades una rere l’altra cre-
en la il·lusió de moviment. En el cas del cine-
ma, acostumarem a parlar de 24 fotografies per 
segon, o fps (frames per second). En televisió, 
per exemple, s’acostuma a treballar a 25 fps, i 
en altres usos com per exemple la càmera lenta 
en cinema s’acostuma a treballar a uns 60 fps, 
encara que aquests són variables depenent de 
la velocitat de reproducció que es vulgui obtenir.

El curtmetratge

L’únic apartat que diferencia un curtmetrat-
ge d’un llargmetratge, com els seus respectius 
noms bé indiquen, és la seva extensió. I aquest 
límit se situa concretament en els trenta minuts, 
ja que qualsevol pel·lícula que superi els trenta 
minuts de llargada, serà considerada un llargme-
tratge. Tot i així a vegades es fa servir també la 
denominació de migmetratge per a aquelles pro-
duccions que superen els trenta minuts d’exten-
sió, però que tot i així no arriben a les llargades 
fílmiques a les que estem acostumats. Donat el 
fet que pràcticament tot allò aplicable al cinema 
de llarga duració es pot aplicar als curts, la teoria 
és quasi la mateixa, tenint sempre en compte 
que els recursos seran en general més escassos.
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1.2. Història del cinema

Aparició

Donat que la història del cinema és extrema-
dament extensa, i necessitaríem llibres sencers 
per relatar-la detalladament, faré un petit esbós 
d’aquesta des dels seus inicis, parant atenció 
en certs punts que considero importants per a 
aquest treball en concret. 

Imatge 1. L’arribada del tren dels germans Lumière. 

Com és popularment conegut, el cinema en sí va 
començar amb la invenció del cinematògraf per 
part dels germans Lumière. Aquest consistia en 
un mecanisme que permetia projectar diverses 
diapositives una rere l’altra, creant una il·lusió de 
moviment. El primer cop que aquest va ser mos-
trat en públic va ser el 28 de desembre del 1895, 
a París, i consistia en la projecció de diverses 
“seqüències” de tipus documental, de les quals 
són molt recordades aquella en què es veuen els 
obrers sortint de la fàbrica (propietat dels propis 
germans Lumière) i aquella en què es veu un 
tren abraonant-se cap els espectadors, el qual 
va provocar en aquests un gran esglai. Tot i que 
els Lumière són els creadors reconeguts del cine-
matògraf, ja va haver-hi altres intents abans de 

capturar el moviment, com va ser el kinetoscopi, 
creat per creat per William Dickson al laboratori 
de Thomas Alba Edison, i patentat per aquest se-
gon. Aquest, però, no va prosperar com el cine-
matògraf, donat que permetia la visualització per 
part d’un sol espectador a la vegada. 

Imatge 2. Kinetoscopi

Algunes de les causes socials i tècniques que van 
impulsar el cinema van ser les següents:

- Aplicació de l’electricitat a usos indus-
trials, que va permetre la projecció públi-
ca dels metratges.

- Aparició de nous medis de transport 
com el ferrocarril, que van permetre una 
difusió massiva de la informació molt 
més ràpida.

- Consolidació de les ciutats, que va per-
metre a la seva vegada l’aparició d’un 
públic de masses.

Hollywood

Hollywood és actualment i des de fa molt de 
temps una de les fonts de cinema més impor-
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tants. Això ha sigut possible donat que des dels 
seus inicis, el cinema ha tingut una gran accep-
tació al continent americà. L’èxit més primigeni 
del cinema als Estats units va venir donat per 
una peculiar circumstància social: al ser un país 
d’immigrants, una gran part de la població no 
parlava l’anglès, així que les activitats lúdiques 
com el teatre i la lectura estaven descartades 
per a ells. Així, l’aparició del cinema mut va te-
nir una gran acceptació allà perquè no implicava 
una necessitat de llegir o entendre l’idioma. Amb 
el cinema mut va arribar, per tant, un idioma 
universal.

Veient les possibilitats econòmiques del cinema, 
Thomas Alba Edison, que com hem comentat va 
patentar el kinetoscopi, va voler prendre les reg-
nes de la producció cinematogràfica als Estats 
Units. Veient que a la zona est dels Estats Units, 
concretament a Nova York, Edison era conegut 
i, per tant, poderós en el panorama cinemato-
gràfic, altres productors anomenats “lliures” van 
decidir emigrar a l’oest, on Edison no arribava. 
Allà van trobar una zona molt amplia, amb bo-
nes locacions per a gravar i sol la major part de 
l’any. Aquesta zona era un petit poblat anomenat 
Hollywood. 

Dogma 

Des de l’aparició de Hollywood, el cinema va 
anar evolucionant de forma paral·lela a Europa 
i Amèrica, amb una obvia influència d’un con-
tinent a l’altre. Això va arribar a crear una certa 
rivalitat (vigent avui en dia), en la qual van sor-
gir certs moviments cinematogràfics europeus 
en contra del poder cinematogràfic de Hollywood 
i dels convenis en quant a l’estètica del cinema 
que aquest imposava. Així va ser com es va crear 

el “Dogme 95” (En danès. A Espanya és cone-
gut simplement com a “Dogma”), un moviment 
fílmic avantguardista creat per Lars Von Trier i 
Thomas Vinterberg que tenia com a objectiu fu-
gir de la complexitat tècnica de les pel·lícules de 
Hollywood i introduir un model de cinema sim-
ple, sense postproducció i amb especial èmfasi 
en l’apartat dramàtic. Von Trier i Vinterberg van 
crear el “Manifest del Dogma 95” i el “Vot de cas-
tedat”. En aquest segon relataven les pautes que 
s’havien de seguir per filmar una pel·lícula per 
tal que aquesta seguís la seva ideologia. Eren les 
següents: 

1. Els rodatges s’han de fer en locacions re-
als. No es pot decorar ni crear un set. Si 
calgués un article o objecte per al desen-
volupament de la història, s’hauria de 
buscar una localització en que hi hagués 
aquest article o objecte. 

2. El so no es podrà gravar separadament 
de la imatge. No es podrà introduir mú-
sica a no ser que aquesta sigui gravada 
mentre es roda l’escena. 

Imatge 3. Document que acreditava que una pel·lícula havia 
estat gravada seguint el Dogma.
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3. La càmera s’haurà de dur a la mà.
4. La pel·lícula ha de ser en color i sense 

llums especials o artificials. Si no hi ha 
prou llum per gravar una escena, aques-
ta haurà de ser eliminada o, en el seu 
defecte, rodada amb un simple focus 
muntat sobre la càmera.

5. Els efectes òptics i els filtres estan pro-
hibits.

6. El film no pot tenir una acció o desen-
volupament superficial. No poden mos-
trar-se armes ni crims a la història. 

7. Prohibida l’alineació espacial o temporal 
(la pel·lícula té lloc aquí i ara).

8. No s’accepten pel·lícules de gènere.
9. El format de la pel·lícula ha de ser de 

35mm (1:1,85)
10. El director no haurà d’aparèixer en els 

crèdits.
El dogma va caure el 2005 per la imprecisió d’al-
guns punts del “Vot de castedat”. No obstant, 
m’ha semblat important incluir-lo perquè és un 
precedent, o si més no una espècie d’impulsor, 
del cinema low cost.  

1.3. Apartats del cinema

Direcció

El director o realitzador en el cinema és aquell 
que dirigeix totes les fases de la pel·lícula, i in-
tervé en la creació del guió, el càsting d’actors 
i la planificació del rodatge. Després, durant el 
rodatge s’encarrega de supervisar els enquadra-
ments, els moviments de càmera, els decorats i 
el vestuari i dóna instruccions als actors. Final-
ment, en la postproducció, supervisa també el 

muntatge i la mescla del so.

Tot i que actualment el director està considerat 
l’autor d’una pel·lícula, no sempre ha tingut la 
mateixa importància. De fet, a l’època d’or del 
cinema a Hollywood, la persona més important 
en la realització d’un film era el productor, i el 
director no era més que un home que super-
visava el rodatge dia a dia. No va ser fins més 
tard, primer a Europa i posteriorment als Estats 
Units, que el director va rebre la importància 
que té avui. 

Imatge 4. Alfred Hitchcock rebent el seu únic Òscar, títol ho-

norífic.

Guió

El guionista es la persona encarregada de con-
feccionar el guió per a una producció cinemato-
gràfica. Això ho podrà fer ja sigui confeccionant 
un guió original, adaptant un guió anterior o 
adaptant qualsevol altre tipus d’obra. La profes-
sió de guionista ha estat moltes vegades recone-
guda com a la més dura del cinema, ja que en 
molts casos el director modifica o interpreta el 
guió, fent-lo diferent de com el guionista l’havia 
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ideat originalment. D’aquest fet es deriva l’apa-
rició de l’“auteur”, generalment un guionista que 
s’acaba convertint en director per tal de protegir 
la seva obra. Com a exemple de guionistes des-
contents amb la interpretació que els directors 
han fet dels seus guions trobem a Frederic Ra-
phael. Raphael va elaborar el guió de “Eyes Wide 
Shut”, dirigida per Stanley Kubrick, i en el seu lli-
bre “Eyes Wide Open” (en clara al·lusió a Kubrick 
i la seva pel·lícula), va escriure el següent: 

Imatge 5. Portada del llibre 

“Eyes Wide Open”.

“Sovint els directors son assassins en sèrie im-
punes que s’apropien del mèrit de guionistes dels 
que s’han desfet o el treball dels quals, segons 
els directors, han millorat”.                                                                                                   

Direcció de fotografia

En cinema, el director de fotografia és l’encarre-
gat de crear la posada en escena de la pel·lícu-
la, a través, òbviament, de les imatges. Podrí-
em dir que serà el que configurarà visualment 
el film. Els apartats que supervisarà seran els de 
la il·luminació, les òptiques, l’enquadrament i la 

composició dins d’aquest, i les textures. L’objec-
tiu del director de fotografia, al que arribarà en 
col·laboració amb components com el director, el 
director artístic i els maquilladors, serà arribar al 
tipus d’imatge que requereixi la història, tenint 
també en compte el gènere cinematogràfic en el 
que estiguem treballant. 

Tot i això, amb qui més haurà d’estar en contacte 
serà amb el director, que serà qui li digui quin 
ambient i, per tant, quina il·luminació, vol per 
a la escena en qüestió. Per tant, un bon direc-
tor de fotografia haurà de ser capaç d’interpretar 
allò que li digui el director, donat que no tots 
els directors tenen un gran coneixement de la 
tècnica de la il·luminació. No serà el mateix que 
et demanin “una llum més aviat florida”, que et 
demanin “una llum de baix contrast, suau, lleu-
gerament tintada de verd”.

Per a aconseguir això el  director de fotografia 
comptarà amb tot un seguit de tècnics al seu 
servei, dirigint així els següents professionals:

- Operador de càmera o segon operador: S’en-
carrega d’operar la càmera i composar el pla.

- Ajudant de càmera o foquista: Assegura el bon 
funcionament de la càmera i s’encarrega de con-
trolar la profunditat de camp.

- Meritori de càmera: Duu a terme tasques de 
suport a l’equip de càmera. Un meritori és nor-
malment algú amb poca experiència, un “apre-
nent” que treballa en una pel·lícula a canvi d’una 
suma de diners reduïda o nul·la. En les grans 
produccions és molt comú que el meritoris treba-
llin a les pel·lícules a canvi dels menjars durant 
el rodatge, una còpia de la pel·lícula i aparèixer 
als crèdits (Copy-Credit-Meals, com sol anome-
nar-se als estudis de Hollywood).
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- Gaffer: S’encarrega de la part tècnica de la il-
luminació al cap d’un equip d’electricistes, creant 
la il·luminació que hagi dissenyat el director de 
fotografia.

- Cap de maquinistes: Coordina els maquinistes 
que manipulen el tràveling, la grua, etc. 

- Fotografia fixa: Realitza fotografies per al re-
gistre documental del rodatge, com per exem-
ple el making off, o també amb fins publicitaris. 
Encara que s’inclogui aquí per el fet que treballa 
amb imatges, també se’l podria considerar part 
de l’equip de producció. 

Muntatge

El muntador, o editor, és l’encarregat d’editar to-
tes les seqüencies filmades en el rodatge per tal 
de transmetre allò que el director consideri ne-
cessari transmetre en cada pla. Per fer-ho, i so-
vint al capdavant d’un equip d’editors, corregirà 
l’ordre i la durada dels plans, i afegirà diferents 
tipus d’efectes, ja siguin efectes especials afegits 
digitalment, o també correccions de color a la 
imatge, entre d’altres.

Com a exemple de la importància que té un bon 
muntatge en una producció cinematogràfica te-
nim el de la pel·lícula “Psicosis”, d’Alfred Hitch-
cock. Aquesta, amb un pressupost molt inferior 
a l’usual per a aquest director i desacreditada 
per tots els inversors als qui se’ls va proposar 
finançar-la, va poder ser finalment rodada. Ara 
bé, un cop fet el tall inicial de la pel·lícula (mun-
tatge preliminar), no va agradar a absolutament 
ningú. No va ser fins que Alma Hitchcock, dona 
del director, va agafar les regnes juntament amb 
aquest i George Tomassini, el muntador, per fer 
un nou muntatge, que va triomfar. 

Imatge 6. George Tomassini

So

El dissenyador de so d’una pel·lícula serà, com el 
seu nom indica, l’encarregat de dissenyar quina 
serà la sonoritat del metratge en trets generals, 
de manera que dirigirà un grup d’especialistes 
perquè duguin a terme les seves idees. A més, 
no s’encarregarà només de la  gravació direc-
ta del so, sino també del so indirecte, és a dir, 
el que no es grava a la vegada que la imatge 
sino que s’afegeix posteriorment en un estudi. 
Finalment, també supervisarà la banda sonora 
per tal d’aconseguir l’ambient que precisi per a 
la pel·lícula.

Direcció artística

El director artístic serà l’encarregat de dirigir els 
equips de disseny artístic i de disseny de produc-
ció, per tal d’aconseguir l’aparença artística que 
el director vulgui per al seu film, creant així el 
disseny visual de la pel·lícula. Per a dur a terme 
la seva tasca, el director artístic moltes vegades 
treballarà amb el director de fotografia, ja que 
aquest s’encarrega de la il·luminació i aquesta 
va molt lligada al disseny artístic que es vulgui 
aconseguir. 
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La direcció artística està molt lligada a les belles 
arts, donat que s’ocupa de la creació de superfí-
cies, plànols tècnics, textures i accessoris d’am-
bientació, de la construcció de decorats, de les 
pròtesis de maquillatge i del vestuari, entre d’al-
tres. És molt important per a l’ambientació de 
la pel·lícula el fet de “vestir” el decorat, és a dir, 
afegir objectes que, encara que no estiguin di-
rectament relacionats amb l’acció, donaran una 
major sensació de realisme al set. 

Finalment, l’apartat de la direcció artística, con-
cretament els seus il·lustradors, també està molt 
relacionat amb l’Storyboard. En general, això pot 
succeir de dues maneres diferents: Per una ban-
da, si el director no maneja gaire bé els estris 
de dibuix, demanarà directament a un o varis 
il·lustradors que creïn un storyboad segons les 
seves indicacions; per altra banda, també és 
possible que el director faci un storyboad preli-
minar que sigui posteriorment perfeccionat per 
il·lustradors. Aquesta segona possibilitat és molt 
més freqüent. 

Imatge 7. Storyboard de Pulp Fiction, dibuixat pel propi Quen-

tin Tarantino

Producció

Podríem dir que el productor cinematogràfic és 
l’encarregat de convertir la idea en pel·lícula, i 
s’encarrega sobretot d’organitzar-la. S’ocuparà 
sobretot de la contractació del personal (no no-

més els actors, sino també la resta d’especialis-
tes, com el director de fotografia, de so, l’editor, 
etc.) , d’administrar el pressupost que se li hagi 
assignat i de contactar distribuïdors per a la difu-
sió del metratge, a la vegada que administrarà a 
quins festivals es presenta la pel·lícula. 

S’ha de tenir clar que no hi ha productors només 
de curts o només de televisió. El productor es 
dóna d’alta en una activitat empresarial com a 
productor d’obres audiovisuals, i a partir d’aquí 
podrà produir el que vulgui. Parlarem del pro-
ductor més extensament més endavant. 

1.4.- Fases d’una producció cinematogràfi-
ca

En aquest apartat veurem els apartats en que es 
divideix la realització de la pel·lícula en general, 
encara que més endavant veurem que en la pro-
ducció n’hi ha que són més extensos. 

Desenvolupament

El desenvolupament és la fase en què s’elabora 
la idea del film, per fer després el primer guió. 
Després es comprova si la gravació de l’esmen-
tada producció és viable amb la recerca d’inver-
sors, i si es troben, es contracta el personal, per 
tal de passar a la preproducció. 

Preproducció

En la preproducció l’objectiu és deixar-ho tot 
llest per al rodatge. Per a això, es faran el guió 
tècnic i l’storyboard, es desenvoluparà el disseny 
artístic de la pel·lícula, s’establiran les locacions 
en què es dugi a terme el rodatge i es farà el 
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càsting d’actors. Després d’això, i per acabar la 
preproducció, es faran assaigs amb els actors 
per assegurar-se que el rodatge duri el menys 
possible, per fer ús d’un pressupost menor. 

Rodatge

El rodatge és probablement la fase més impor-
tant en la realització d’una pel·lícula, ja que un 
cop està fet ja no hi ha gaire res a canviar, és a 
dir, si la gravació és bona tindrem, en general, un 
bon metratge, però si no ho és, per molt que in-
tentem arreglar-ho a postproducció, no podrem 
assolir una bona qualitat. 

Imatge 8. Stanley Kubrik i Jack Nicholson al rodatge de “El 

Resplandor”.

Postproducció

La postproducció és una de les fases del cinema 
que s’allarga més, ja que condensa molts pro-
cessos. Per començar, s’ha de fer un muntatge 
preliminar de la pel·lícula, i a partir d’aquest, fer-
ne la sonorització, introduir-hi la banda sonora, 
els efectes visuals i els efectes especials, entre 
d’altres. Per acabar, amb tot això es farà el mun-
tatge final, aquell que s’exhibirà, amb sort, a la 
gran pantalla.

S’acostuma a cometre l’error de creure que qual-
sevol cosa o error pot arreglar-se a la postpro-
ducció. La gravació és molt important. Si la cà-

mera tremola, per exemple, això no serà gaire 
difícil d’arreglar en postproducció, però si l’en-
quadrament està fora de focus, és a dir, que no 
està ben enfocat, no hi podrem fer res. 

Distribució

La distribució és l’últim pas en una producció 
cinematogràfica, que consistirà en, com el seu 
nom indica, distribuir la pel·lícula. No obstant, la 
distribució no es limita als cinemes, sino també 
als diferents festivals on es podrà exhibir el film 
i a on, amb sort, obtindrà algun reconeixement 
en forma de premi. Més endavant també es 
procedirà a la distribució del film per a la seva 
venta, ja sigui de forma material o digital, a part 
de vendre els drets de la pel·lícula a diferents pa-
ïsos per a la seva emissió. També s’han de con-
siderar part de la fase de distribució la difusió de 
tràilers i spots publicitaris.

Imatge 9. Cartell de Vertigo, 

de Hitchcock.
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2. LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA

2.1. Els dos productors

Tot i que la paraula productor es fa servir in-
distintament en dos oficis del cinema, s’ha de 
tenir molt clara la diferencia entre aquests dos. 
Per una banda, tenim el productor financer, que 
és, bàsicament, aquell qui finança la pel·lícula. 
Aquest, delegarà en un director de producció (el 
segon productor) per a organitzar el film sense 
sortir-se del pressupost que el productor finan-
cer li ha assignat. 

Tot i així, també es dona el cas del que Begoña 
Gutiérrez denomina al seu llibre “Oficios de cine” 
com a productor creatiu. En aquest cas serà el 
productor qui treballi amb el guionista per crear 
la pel·lícula que ell vulgui, i també qui contrac-
ti el director que consideri més adequat per a 
rodar el seu metratge. L’hauríem de considerar, 
per tant, el real creador del film. N’és un clar 
exemple David Puttnam, productor de la pel·lí-
cula “Carros de fuego”, dirigida per Hugh Hudson 
i estrenada el 1981. 

Imatge 10. Una de les seqüències més emblemàtiques de la 
pel·lícula “Carros de fuego”.

2.2. El projecte per al productor

Per al productor (en aquest cas sempre parlarem 
del productor creatiu, donat que és el que real-
ment intervé en la pel·lícula) les fases de la pro-

ducció cinematogràfica que hem nombrat abans 
no són tan simples, sino que es subdivideixen 
per a ell, donada tota la planificació i tràmits que 
ha de dur a terme. A continuació els explico:

Finançament

El finançament és el primer pas per a dur en-
davant una pel·lícula, ja que, com diu Antonio 
Dyaz al seu llibre “Cine Independiente: Cómo 
producir i dirigir películas sin ir a la cárcel”, “Una 
pel·lícula hauria d’estar totalment pagada abans 
de començar-la, i a poder ser, ja hauria d’haver 
començat a donar beneficis”. No obstant, aquest 
és un apartat molt extens en el que entraré en 
profunditat al posterior apartat “Finançament 
Tradicional”. 

Imatge 11.

Preproducció 

La preproducció, ja explicada anteriorment, es 
divideix per al productor en tres fases, les se-
güents:
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- Desglossament del guió: El productor i el direc-
tor de producció agafaran el guió i faran l’extrac-
ció de les necessitats econòmiques de la història 
per escenes per treure’n un pressupost prelimi-
nar.
- Pla de treball: Aquí el director de producció 
elaborarà un calendari del rodatge, precisant les 
hores a les que es farà cada cosa i procurant 
que el rodatge duri el menys possible, donat que 
cada dia de més, és un dia més de despesa. En 
aquest apartat és molt important el fet de no 
gravar la pel·lícula cronològicament, sino frag-
mentar-la per aprofitar, sobretot, les localitza-
cions. Tot i així, a aquesta altura, aquest serà 
només un pla de treball preliminar.
- Pressupost: Un cop fet el desglossament i el 
pla de treball, el productor ja podrà elaborar un 
pressupost bastant aproximat del cost del film.

Preparació del rodatge

Per a la preparació del rodatge, el productor 
s’haurà d’ocupar dels següents apartats: 

- Contractació de l’equip tècnic.

- Recerca de locacions.

- Contractació de l’equip artístic (actors).

- Contractació de serveis (Amb serveis ens re-
ferim a la llum, els estudis de gravació i d’edició, 
la seguretat, el càtering, l’equip de rodatge...).

- Creació del guió tècnic (En què es completa el 
guió artístic amb totes les indicacions tècniques 
necessàries per dur a terme el rodatge).

-Creació del pla definitiu de rodatge.

Rodatge

En el rodatge el productor no hi té gaire pes, ja 
que és el director qui se n’ocupa. L’únic paper del 
productor seria assegurar-se que tothom com-
pleixi amb el pla de treball, però d’això se’n sol 
ocupar el director de producció, així que és bas-
tant usual que el productor no hi sigui present, 
durant el rodatge.

Promoció

En la promoció el productor supervisarà els 
camps que enumero a continuació, encara que 
en els tres primers casos no serà ell l’encarregat 
directe de dur-los a terme. Tots els apartats de 
la promoció tenen com a objectiu crear en l’es-
pectador una necessitat, la de veure la nostra 
pel·lícula:

- Disseny i difusió del cartell promocional.

- Creació d’un Making Of .

- Creació de la web oficial de la pel·lícula.

- Promoció de la pel·lícula dels actors i el direc-
tor: Aquelles entrevistes que tots hem vist als 
actors i el director d’una pel·lícula parlant-ne i 
creant-ne una bona expectativa. 

- Promoció de la pel·lícula en festivals internaci-
onals. Això, a part de cert prestigi, pot donar a la 
nostra pel·lícula premis i, en tal cas, normalment 
beneficis. 
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Imatge 12. Naomi Watts en una entrevista per al Making Of de 
“Lo Imposible”, de J.A. Bayona.

Explotació

Aquest és l’apartat en què la pel·lícula generarà 
o hauria de generar beneficis de veritat, encara 
que, com hem comentat anteriorment, abans de 
rodar-se ja hauria d’haver produït beneficis per 
anar bé.  Les diferents vies d’explotació del film 
són les següents:

- Exhibició nacional: Consisteix bàsicament en la 
recaudació que es faci en taquilla de la pel·lícula, 
de la qual rebrem un percentatge. 

- Distribució estrangera: Consisteix en vendre 
els drets de la pel·lícula a un altre país perquè 
pugui reproduir-la a les seves sales de cinema. 
No es treuen tants diners de vendre una pel·lí-
cula a un altre país com de l’exhibició nacional, 
per això són tant convenients les coproduccions 
internacionals. Per exemple: Si fem una pel·lícu-
la només espanyola i la venem a França, només 
tindrem el percentatge de l’exhibició nacional a 
Espanya i allò que haguem cobrat per vendre els 
drets a França. En canvi, si coproduïm aquesta 
pel·lícula amb França, rebrem el percentatge de 
l’exhibició nacional dels dos països, el qual són 
més beneficis. 

- Festivals i premis: Com hem comentat abans, 

El fet de dur la nostra pel·lícula a un festival, 
a part de donar-li certa tirada internacional pot 
guardonar el nostre film. Això ens beneficia en 
dos aspectes, econòmicament parlant: Per una 
banda, sortirem beneficiats per la pròpia dotació 
econòmica del premi. Per l’altra, el fet que la pel-
lícula tingui, posem per cas, un Ós d’or de Berlín, 
farà que aquesta guanyi “valor”, i que tingui més 
tirada en la venta de DVD i en la venta dels drets 
a la televisió. 

- Televisió i DVD: Consisteix en la venta dels 
drets de reproducció de la pel·lícula als canals de 
televisió que vulguin posar-la i en allò que es re-
caudi del percentatge que tinguem assignat per 
la venta dels DVD.

2.3. Finançament: El low cost

A continuació veurem els principals tipus de fi-
nançament, i com s’adapten aquests a les condi-
cions de baix pressupost.

Finançament tradicional

En aquest apartat tractarem el finançament fíl-
mic com ha sigut en els últims anys, i com se-
gueix sent ara sempre que el teu film tingui un 
cert pressupost. Les vies de finançament que po-
dem seguir són les següents (s’ha de tenir clar 
que aquestes vies no són exclusives, és més, la 
majoria de pel·lícules estan finançades amb una 
combinació d’aquestes):

- Recursos propis: Aquesta potser és la via en 
la que aconseguirem un finançament més baix, 
però pel fet que no es pot accedir a més. Per 
altra banda, també és l’única exclusiva, ja que 
si pots accedir a qualsevol de les altres vies no 
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accediràs a aquesta. Consisteix en Sol·licitar un 
crèdit bancari per a produir el film. No el podem 
demanar així com així, haurem de presentar 
unes certes garanties de que la pel·lícula gene-
rarà beneficis suficients per a sufragar el crèdit, 
tals com acords de preventa i explotació amb 
distribuïdors, que és allò que s’obté més aviat. 

- Coproduccions: Es tracta d’un pacte amb una 
altra societat o productora per assegurar la vi-
abilitat econòmica del projecte. Molt sovint les 
coproduccions es fan entre dos països per a po-
der obtenir les subvencions dels dos, a la vegada 
que, com hem comentat abans, els percentatges 
corresponents a l’exhibició nacional dels països 
cooperants. Mate Cantero ho resumeix molt bé 
en unes poques línies: “Les coproduccions ser-
veixen per a que, quan no és possible aconseguir 
diners per a fer un producte digne en un sol país, 
se n’ajuntin uns quants. És una forma d’aconse-
guir finançament i una garantia de que la pel·lí-
cula es veurà a dos o tres països. 

- Drets de televisió: Consisteix en concedir a un 
o varis canals de televisió l’exclusiva de poder 
exhibir la pel·lícula un cop s’estreni, a canvi d’un 
ajut considerable en el finançament. Són molt 
freqüents a Espanya, i és bastant fàcil trobar 
pel·lícules que, al començament, diguin: “Con la 
colaboración de Canal+”, o “Amb la col·laboració 
de TV3”. 

Imatge 13. “No llores, vuela”, és un clar exemple tant de 
coproducció com de venta dels drets de Televisió, ja que és una 
coproducció entre Espanya, França i Canadà. A més, a Espanya 

ha estat produïda en part per TVE, Canal+ i TV3.

- Ajudes públiques: N’hi ha a dos nivells, a nivell 
nacional i a nivell europeu. Les ajudes europe-
es són escasses i difícils d’aconseguir, però quan 
són concedides són bastant abundants. Les aju-
des que podem obtenir a nivell nacional són les 
donades pel ministeri de cultura, però més con-
cretament són donades pel govern de cada co-
munitat autònoma. Això fa que a cada comunitat 
autònoma els ajuts per a producció cinemato-
gràfica siguin diferents, ja sigui en la manera de 
demanar-los i tramitar-los o en la quantitat de 
diners que tingui el govern en qüestió assignada 
per a tal finalitat. És per aquesta raó que hi ha 
tantes pel·lícules basques, perquè el País Basc 
inverteix més en cultura cinematogràfica que les 
altres comunitats. S’han donat diversos casos en 
què un productor s’ha empadronat al País Basc 
per tal de poder obtenir la subvenció per a la 
seva pel·lícula en aquella comunitat autònoma. 

- Acords de distribució amb distribuïdores es-
trangeres: Ja s’ha comentat parcialment ante-
riorment, bàsicament aquesta via es pot fer de 
dues maneres: Bé demanant que els diners que 
costaran els drets de la pel·lícula per a l’altre país 
se’t paguin abans de rodar-la, o bé demanant 
que se’t paguin després. Si és abans parlem de 
finançament i si és després parlem d’explotació. 

- Marge de risc: Podríem dir que és una mena de 
versió del finançament per recursos propis, però 
en una producció més gran i en combinació amb 
les altres vies de finançament. El marge de risc 
són els diners que el productor (o, en defecte, la 
seva productora) aporta a la pel·lícula com a in-
versió personal. En general es creu que aquesta 
és la única funció d’un productor o una producto-
ra, però, com acabem de veure, és molt més que 
això. Un clar exemple és Alfred Hitchcock amb 
la seva pel·lícula “Psicosis”, en que va fer una 
gran inversió personal que quasi el duu a la ruï-
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na. No obstant, com que cap productor li donava 
finançament, va oferir a “Shameley Productions” 
un acord poc convencional que consistia en re-
nunciar al seu sou directe canviant-lo per més 
del 50% dels beneficis en taquilla que produís 
el film. Com que s’esperava que “Psicosis” fos 
un fracàs, aquest contracte de finançament fou 
acceptat, i Hitchcock va recuperar així la seva 
habitual solubilitat econòmica.

Imatge 14. Seqüència final de Psicosis, en què veiem el perso-
natge Norman Bates (Anthony Perkins) amb una sutil superpo-

sició de la cara de la seva mare.

Finançament Alternatiu

En produccions petites i low cost, donat el seu 
caire de baix cost financer, no s’acostuma a re-
córrer a les vies financeres descrites en el finan-
çament tradicional. Més aviat, donat que no es 
pot accedir a gaire més, els films de molt baix 
pressupost estan finançats amb recursos pro-
pis. No obstant, hi ha dues vies de finançament 
“alternatiu”, per dir-ho d’alguna manera, perquè 
una pel·lícula o un curtmetratge de baix cost, 
però no suficientment baix com per a poder-ho 
sufragar amb recursos propis, pugui tirar enda-
vant: 

El finançament indirecte

Consisteix en el fet que Totes aquelles 
persones que treballaran en el projecte 
s’abstenen de rebre el seu sou fins que la 

pel·lícula generi beneficis, i accepten que 
aquests sous seran en funció al benefici 
que hagi generat la pel·lícula. Aquesta 
via és la més “antiga” de les dues que 
comentem, i també és molt comú en el 
teatre de petit format. 

El crowdfunding

Literalment, finançament de masses. És 
un tipus de finançament bastant jove que 
està agafant força en els medis de distri-
bució alternatius com Youtube, i més que 
per a curtmetratges únics, es fa servir bé 
per sèries de curtmetratges o per sèries 
directament. Consisteix en que serà el 
propi públic qui financi el projecte. Fun-
ciona de la següent manera: L’especta-
dor pot donar diferents quantitats eco-
nòmiques, i cadascuna d’aquestes rebrà 
una “recompensa” diferent, depenent de 
quant hagis donat. Aquests “premis” van 
des de sortir als crèdits fins a poder apa-
rèixer en un episodi. Aquesta manera de 
fer-ho és una evolució de la forma origi-
nal, en que les donacions no rebien cap 
tipus de recompensa, però està clar que 
la nova via de fer-ho pot resultar més 
atractiva que l’anterior. Tot i així, el mo-
del original segueix vigent encara per a 
la seva funció inicial, la de produir curt 
o llargmetratges professionals. La nova 
via, en canvi, és més usada per a plata-
formes com Youtube, com hem mencio-
nat unes línies enrere, i no es dona tant 
en curt i llargmetratges com en altres ti-
pus de produccions ja mencionades, que 
poden no ser tant atractives per al públic 
i necessiten, per tant, alguns incentius 
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per a ser finançades seguint aquest mè-
tode. 

Imatge 15.

3. TREBALL DE CAMP

Diari de la producció: 12 Minuts

En aquest apartat veurem com ha sigut tot el 
procés de realització, producció i postproducció 
de la pel·lícula, pas per pas des del moment en 
què es va originar la idea fins que el curt ha es-
tat llest per a la seva visualització. Els passos no 
tenen per què haver sigut exactament els que 
s’han comentat anteriorment, ni en aquell ordre, 
ja que això és una generalització de mètodes de 
treball, encara que cada director tindrà el seu 
mètode particular. 

La idea primigènia per a aquest treball de recer-
ca no va ser la de fer un curt, ni molt menys. No 
era ni tan sols artística, sino que radicava en les 
telecomunicacions com a tema central. Comen-
çat aquest treball, i donat l’absolut desinterès 
que em provocava el tema, vaig fer el canvi a un 
treball sobre la simbologia en el cinema, concre-
tament sobre els “easter eggs” (Ous de Pasqua, 
que en cinema són aquells símbols amagats que 
fan referència a qualsevol tema curiós, tingui o 
no a veure amb la pel·lícula) a “El Resplandor”. 
Aquest treball va ser també descartat per la poca 
credibilitat empírica que tenia i per l’alta possibi-
litat de caure en teories conspiratòries i llegen-
des poc creïbles.  Arribats a aquest punt va sor-

gir l’idea més simple i més òbvia per al treball de 
recerca d’algú que es vol dedicar al cinema: la de 
fer una pel·lícula, o més aviat, un curtmetratge.

El guió

El guió ha estat, sens dubte, la part més difícil 
i sobretot llarga de la realització de la pel·lícula, 
ja que ha portat mesos (Molt, considerant que el 
guió té 5 pàgines). En les primeres idees per al 
curt abundaven històries de robatoris i assassi-
nats, i gran varietat de clixés sense gaire origi-
nalitat, tots sorgits d’un pla en concret que em 
venia a la ment, o d’una paraula, una frase, un 
nombre, etc. Donada aquesta gran proliferació, 
i el seu enorme desinterès cinematogràfic, vaig 
consultar diversos llibres de guió cinematogrà-
fic i de cinema en general, tals com “La parado-
xa del guionista”, de Daniel Tubau, o “On Film 
Making”, d’Alexander Mackendrick. Després de la 
consulta va sorgir el títol del curt: “12 Minuts”. 
Només el títol.

 A partir d’aquí no va ser gaire difícil crear un cert 
esquelet de la història al voltant d’aquest títol. 
El més difícil, considerant que és el meu primer 
guió, va ser donar forma a una història que en 
el moment tenia moltes carències. Al llarg d’uns 
dos mesos vaig anar lligant coses, per tal que la 
història tingués més sentit, però el més difícil va 
ser crear una identitat als personatges, sobre-
tot al protagonista. Això és degut a que aquest 
s’enfronta a la mort, i davant d’aquesta situació 
les reaccions són imprevisibles, així que no tenia 
cap referent real per a aquesta reacció. No sabia 
com fer que reaccionés l’Àlex. Després d’un gran 
encallament en aquest punt del guió, vaig arribar 
a la conclusió que, si jo no sabia com reacciona-
ria ell, potser ell tampoc sabria com reaccionar, i 
en això es basa el seu discurs quan s’adona que 
ha de morir, en la incertesa de què fer davant la 
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mort. Superat aquest problema, acabar aquest 
problema, acabar el guió no ca tenir gran com-
plicació. A més, després d’això el procés de fer 
la pel·lícula es va accelerar i, en qüestió de dues 
setmanes estava llesta per gravar-se.

Imatge 16. Fragment del guió de 12 Minuts. 

Preproducció

Ja fet el guió calia preparar el rodatge, i aques-
ta preparació consistia bàsicament en buscar els 
actors, en aconseguir tot el material necessari i 
trobar les locacions. 

Comencem per la selecció d’actors. Aquest pro-
cés ja havia començat abans d’acabar el guió, 
donat que ja tenia clar qui seria l’actriu. Aquesta 
actriu, la Carlota, havia de trobar els altres ac-
tors, donat que com que estudia art dramàtic en 
coneix varis. Arribada la finalització del guió, i 
donat que no s’havia aconseguit cap actor per 
aquesta via, vaig buscar pel meu compte, fins 
trobar una web de càstings on es pengen convo-
catòries amb el teu projecte perquè aquells qui 
vulguin t’enviïn el seu currículum i així puguis fer 
un càsting.

El que jo vaig proposar va ser una mica diferent. 
Donat que no disposava ni del temps ni de l’espai 
adequat per fer un càsting presencial, vaig de-
manar a aquells actors que em semblaven ade-
quats per al paper d’Àlex que es gravessin un 
video representant un petit fragment del guió. 

Concretament el fragment en què l’Àlex es plan-
teja què fer davant la mort, ja que és un dels 
més importants i amb més tensió (o aquesta és 
la intenció) del curt. Gràcies a aquest “mètode” 
vaig trobar l’Adrià, que faria el paper d’Àlex. Més 
endavant em va arribar un currículum d’un noi 
que s’ajustava molt millor al paper, però el càs-
ting ja estava tancat. En quant a la dona del cot-
xe, i donat que el paper era molt curt i no valia 
la pena penjar un càsting vaig escollir a la meva 
mare. Així, l’elenc d’actors ja estava complert!

Ara, passo a comentar l’aconseguiment del ma-
terial: contant que vaig començar sense cap 
mena de material, el primordial era la càmera. 
Així doncs, i comptant que la càmera és allò que 
segur que utilitzaria en altres ocasions, ja sigui 
per fer cinema o fotografia, la vaig comprar. Con-
cretament una Canon EOS 600D, amb la pantalla 
LCD abatible per tal de fer més fàcil la gravació. 
A part, i com que també em seria molt útil per 
al futur i tenia un preu bastant assequible, vaig 
comprar també el micròfon. És clar, amb això se 
me’n va anar gran part del pressupost. Arribats 
a aquest punt, hi havia tres opcions: Comprar 
tot el material, cosa totalment inviable; llogar-lo, 
més viable però molt car igualment; o buscar 
la forma d’aconseguir-lo sense haver de pagar. 
Tot i que era la que requeria més esforç i el més 
difícil, i donat el baix pressupost que tenia, vaig 
optar per la tercera. Com comenta David Suárez 
en una conferència a la UIJC, “A vegades és mi-
llor ser molt i molt pesat i buscar-se la vida, que 
tenir un gran pressupost”. 

Presa aquesta decisió, vaig buscar entre amics i 
coneguts per tal d’obtenir objectius de fotografia 
per a la meva DSLR, per no haver de gravar amb 
un objectiu de 18-55mm, el qual té una quali-
tat bastant dolenta. M’interessava molt obtenir 
un gran angular i un objectiu 50mm f/1.8 per a 
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plans amb poca profunditat. De fet, vaig acabar 
aconseguint aquests i un parell més (hi ha el llis-
tat de tot el material al final d’aquest apartat). 
A part d’això, vaig aconseguir també un reflec-
tor per evitar els contrallums massa bruscos i 
un trípode bastant adequat per a la gravació. A 
aquestes altures ja era factible gravar el curt, 
però volia aconseguir alguna cosa més per donar 
un punt més professional al rodatge. Va ser així 
com, a través de la meva germana, vaig contac-
tar amb un realitzador audiovisual que em dei-
xaria material a canvi de fer d’ajudant de càmera 
en un “making of” per a l’Orquestra Simfònica de 
Catalunya. Va ser així com vaig obtenir l’slider*  
i l’estabilitzador de càmera. 

* Un slider és el que en el cinema professional 
coneixem com a “travelling”, encara que amb un 
recorregut més curt, manipulable en general per 
una sola persona (el travelling en requereix com 
a mínim tres, un que controli la càmera, un que 
controli el focus, i un que controli el propi mo-
viment) i molt més assequible econòmicament. 

Llistat de material:

- Càmera DSLR: Canon EOS 600D
- Micròfon: Rode VideoMic Go
- Reflector: Lastolite 5:1
- Trípode: Manfrotto Compact Action 
- Estabilitzador: KietaCAM3 Pro
- Slider: XliderCAM Pro
- Objectius:  -Canon EFS 18-55mm 

f/3.5-5.6
-Canon EF 55mm f/1.8
-Canon EF 15-300mm 
f/4.5-5.6
-Tokina 11-16mm f/2.8
-Mamiya 55mm f/1.4

Imatge 17

Per acabar aquest apartat, he fet un quadre de 
la producció del curt. En aquest, comparo el que 
m’ha costat a nivell econòmic amb el que m’hau-
ria costat si hagués llogat tot el material i el 
que m’hauria costat si l’hagués comprat tot. En 
l’apartat de lloguer no es compten els objectius, 
ja que en general no es poden llogar, a no ser 
que siguin d’un preu molt elevat.

Cost Lloguer Cost Compra Cost Real

Càmera 80 450 450

Micròfon 60 65 65

Reflector 32 40                -   

Trípode 70 69 -                       

Estabilitzador 120 635 -                       

Slider 160 756 -                       

Objectius -                          735 -                       

Transports 40 40 40

Dietes 50 50 50

Total 612€ 2850€ 605€

Finalment s’havien de trobar les locacions. Per 
començar tenia molt clar que volia gravar les es-
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cenes de les reflexions de  l’Àlex i alguns dels 
punts en que camina o corre en un carrer trans-
versal al Passeig de Sant Joan, un carreró de via-
nants i poc transitat. Sempre havia visualitzat el 
guió a Barcelona, com l’escena en què l’Àlex co-
menta que és molt estrany veure algú totalment 
immòbil en mig del carrer, en què el veiem a les 
Rambles, donat que calia un lloc molt transitat. 
En quant al bar, està clar que per pressupost no 
era viable llogar-ne un durant unes hores, com 
es faria en produccions més grans, i tampoc po-
dia anar a un bar i posar-me a gravar sense cap 
mena de permís. Així doncs vaig parlar amb el 
propietari del bar Mozart, a l’Avinguda Icària de 
Barcelona, local en el que ja m’havia fixat ante-
riorment i en el que m’havia basat per escriure 
l’escena del bar. Malauradament, el propietari es 
va tancar en banda, així que vaig buscar més 
locals per la zona, fins trobar el bar esportiu Do-
cemasuno, el propietari del qual no va tenir cap 
problema en cedir-me un parell de taules per a la 
gravació. Així teníem cobertes totes les escenes 
de Barcelona.

L’altra escena de carrer, aquella en què l’Àlex 
està a punt de ser atropellat per una motocicle-
ta i s’estira al pas de zebra, no es podia gravar 
a Barcelona donada la gran densitat de trànsit, 
així que ens vam traslladar a Palau per filmar-la, 
concretament a un carrer en un polígon industri-
al proper a la meva residència, on es va gravar 
també l’escena del cotxe de la mare de la noia. 

Finalment, els plans al tren esta gravats en dife-
rents trajectes. Per començar, llançant-nos una 
mica a l’aventura, vam agafar un tren qualsevol 
des de Plaça Catalunya i vam gravar els plans 
dels peus i del mòbil del principi. Aprofitant 
aquest trajecte vam establir que conforme avan-
céssim buscaríem una estació adient per gravar 

el tros de l’andana, i així ho vam fer, concre-
tament a La Floresta. La resta de plans al tren 
,aquells en què es veu l’Àlex mirant per la fines-
tra, de cara perquè se li han posat els ulls negres 
i està tenint una visió , i fins i tot aquella en què 
veiem el paisatge anar passant des del tren, es-
tan gravats en un trajecte de Barcelona a Gavà, 
que vam fer amb l’actor per aprofitar i deixar-lo 
allà, que és on resideix. 

Rodatge

El rodatge estava organitzat en dos caps de set-
mana. El primer, i més intens, era el del rodatge 
en si i el de la captació del so directe. El segon, 
per gravar el so indirecte, és a dir, la veu en off i 
el doblatge. A més, va haver-hi un dia entre set-
mana per a gravar les escenes del cotxe, ja que 
només requeria aquella actriu. 

En el primer cap de setmana s’havia de gravar el 
dissabte a Barcelona i La Floresta i el diumenge 
a Barcelona i Palau. Tot estava preparat des de 
feia una setmana, però el dijous va aparèixer la 
possibilitat d’obtenir l’slider i l’estabilitzador de 
càmera, així que el rodatge va durar més del que 
estava esperat, ja que ens havíem de familiarit-
zar amb el nou material.

Imatge 18.
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A més, en l’equip havia d’haver-hi una maquilla-
dora i una assistent de càmera, que van fallar a 
l’últim moment. No obstant, com Sidney Lumet 
va dir: “Tota gran obra consisteix en preparar-se 
per aquell accident que, sens dubte, ocorrerà”. 
No és que aquesta sigui una gran obra, però no 
ens vam fer enrere. Així doncs, encara que amb 
menys ajuda de la prevista, el rodatge va tirar 
endavant i va ser un èxit. En la meva opinió, 
aquesta és la part més estimulant del procés 
cinematogràfic, pel que he viscut en aquest pro-
jecte. 

En la segona setmana l’actor i l’actriu es van 
desplaçar fins a palau per a fer el doblatge, en 
un procés bastant més llarg del previst, i en el 
qual van haver-hi algunes incidències de no con-
cordança entre el text i el video, però es van 
solucionar. 

Postproducció

La postproducció ha estat sens dubte la pitjor 
etapa de la realització de la pel·lícula. Per co-
mençar, pel fet que ha estat l’últim pas, i havent 
hagut de fer-ho pràcticament tot jo, cada cop 
era més carregós treballar-hi. A més, les meves 
nocions de postproducció són molt bàsiques, i la 
gran majoria del temps l’he invertit buscant per 
internet com fer aquest o aquell efecte. 

Les parts probablement més tedioses d’editar 
han estat aquelles en què s’havia de crear l’efec-
te dels ulls negres. Per resumir, això es fa selec-
cionant un punt contrastat de la cara de l’actor, 
que el programa (Adobe After Effects) seguirà 
automàticament. Llavors, es crea un objecte in-
tel·ligent amb la forma de la pupil·la i de color 
negre, que en vincular-se amb aquell punt de 
rastreig de moviment es mantindrà sempre a so-

bre de l’ull. El problema és que no sempre es pot 
trobar un punt suficientment contrastat (com va 
ser el cas del moment en què el veiem amb els 
ulls negres al tren), en què s’ha de canviar la 
posició de l’objecte intel·ligent manualment fo-
tograma per fotograma. 

La resta, per això, totes les escenes de veu en 
off o converses, sense una gran complicació en 
quant a edició, eren bastant simples de fer. És un 
treball bastant mecànic, i més considerant que  
cada clip d’audio s’havia de passar per l’Adobe 
Audition (programa d’edició de so) i fer els ajus-
taments necessaris per eliminar el so de fons, ja 
que encara que tota la veu està gravada a part, 
la qualitat de so del micròfon deixava bastant a 
desitjar.

En resum, la postproducció és un procés molt 
llarg, i encara més si no pots obtenir música per-
sonalitzada, perquè te les has d’enginyar per fer 
lligar la imatge que tens amb una música que 
no pots canviar (si les meves nocions d’edició de 
vídeo són bàsiques, les meves nocions d’edició 
de so són nul·les).

No obstant, no tot és dolent, ja que és reconfor-
tant veure com tot allò que porta mesos al teu 
cap comença a prendre forma i, a més, tenir la 
oportunitat de començar a modelar-ho. 

Imatge 19
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CONCLUSIONS

Aquest treball m’ha dut a diverses conclusions, i 
no només pel que estrictament concerneix al tre-
ball en si. Per començar, m’ha fet veure quines 
són les professions del cinema que prefereixo 
a priori, o aquelles que se’m donen millor. Per 
exemple, el rodatge em va semblar una experi-
ència apassionant, pel que la direcció em va 
semblar molt interessant, però també m’ho va 
semblar la confecció del guió. 

Per altra banda, realitzant aquest curt he viscut 
la necessitat de delegar en altres persones per 
fer la feina. Encara que en aquest cas no he tin-
gut la oportunitat de fer-ho, he vist la falta i el bé 
que m’hagués fet. 

Finalment, i pel que a la conclusió es refereix 
estrictament com a resposta a la hipòtesi, crec 
que la resposta és: si. Crec que he aconseguit (i 
per tant es pot aconseguir) un film entretingut 
que, si bé no és cap genialitat, es deixa veure 
amb fluïdesa i la història del qual, encara que 
sigui per un moment, atrapa. A més, en l’apartat 
tècnic, crec que he complert les meves pròpies 
expectatives i fins i tot les he superat, fent ús de 
material que mai hagués imaginat per a aquest 
curt. No obstant, el creador d’una obra mai és el 
més adequat per a jutjar-la. Per tant, crec que la 
resposta a la meva hipòtesi no l’hauria d’establir 
jo. 

L’haurien d’establir vostès. 

Gràcies.

ANNEXOS

Guió:

12 MINUTS
per

 Pau Pérez

Negre. Fos a:

EXT. Terrassa d’un bar – DIA

Se la sent a ella cridar l’Àlex, però no se sent bé, 
i tampoc està enfocada. Finalment, just abans 
que se l’enfoqui, la sentim bé.

ELLA

Ei! Ei! Segueixes aquí?

El veiem a ell, desconcertat i una mica pàl·lid. 
Es frega els ulls amb una mà i es pinça el pont 
del nas.

ÀLEX

Em... Si, si, estic bé... 
Tranquil·la.

ELLA

(Escandalitzada, incrèdula)

Però tu saps què vol dir 
“bé”?! Els ulls... se t’han 
posat tots negres i... i 
t’has quedat immòbil! 
Això no és bé! No és nor-
mal! 

Veiem el peu de l’Àlex sacsejant-se de nervio-
sisme.
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ÀLEX

(Clarament nerviós)

Deixa-ho, deu haver si-
gut una baixada de sucre 
o... No... no tinc temps 
per això, ho sento,  he 
de marxar...

S’aixeca i surt corrents, sense perdre més 
temps.. Ella es queda on era, sense saber ben 
bé què fer, palplantada, però el pla se n’ha anat 
amb ell.

En cert punt, ell creua per davant la càmera, 
molt a prop, de dreta a esquerra, i amb ell el pla 
canvia a:

EXT. Estació de tren rural – DIA

Veiem una estació de tren pràcticament deserta, 
buida. A sobre l’andana, o a la paret, es llegeixen 
unes lletres que resen “12 MINUTS”. Al moment 
passa un tren que no para a l’estació. Quan mar-
xa les lletres ja no hi son. 

INT. Tren – DIA (+EXT. Estació – DIA)

Ell és assegut al tren, amb la finestra a la dreta. 
Sona musica. Es van alternant: Pla general d’ell 
assegut, pla detall d’un iPod amb el que escolta 
musica, amb poca profunditat de camp, que està 
fora de focus però hi entra, pla dels peus recol-
zats al seient de davant (portant el ritme?), pla 
del que es veu per la finestra i primer pla de la 
cara, amb els auriculars i mirant per la finestra. 
Mentrestant:

ÀLEX (OFF)

Què normal tot no? Un 
noi, al tren, escoltant 
música, res fora de lloc. 
Ningú diria que té res 
d’especial, oi? Ningú es 
pararia a mirar-se’l.

El veiem sortir de l’andana, i baixa una vorera 
somrient. 

Ningú no es fixaria en 
que quan ha baixat 
aquesta vorera, ho ha fet 
amb un somriure. 

El veiem sortir de l’andana, ensopegant.

Ningú endevinaria que, 
si somreia, era perquè 
fa exactament dotze mi-
nuts, s’ha vist a si mateix 
ensopegant-s’hi. Ningú 
diria...

Primer pla de la seva cara, els ulls ben oberts. 
Tot l’iris dels ulls es torna negre.

Que veig el futur. 

El tornem a veure al tren. 

ÀLEX (OFF)

Si, deu semblar molt im-
pressionant, deu semblar 
que tingui un gran poder 
a les meves mans, però 
no és així. Com podeu 
comprovar, ni viatjo en 
un cotxe de luxe ni pre-
sideixo la casa blanca, 
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res més lluny. De fet, la 
meva condició et canvia 
la vida, però no gaire. La 
pura realitat és que veu-
re algunes coses dotze 
minuts abans que passin 
no et dona gaire mar-
ge de canvi, i sovint és 
massa tard. Per no parlar 
de les vegades que veig 
coses sense cap mena 
d’importància, com jo di-
nant (el veiem dinant), o 
fins i tot dormint (el ve-
iem dormint).

Tot i això, el fet de veure 
el futur, té un gran incon-
venient, i és que no ho 
puc controlar. 

El veiem caminant pel carrer, entre molta gent.

De fet, us asseguro que 
és realment estrany veu-
re una persona (de cop 
es para, amb els ulls ne-
gres) en mig del carrer 
dreta, immòbil i amb els 
ulls negres. 

EXT. Terrassa d’un bar – DIA

L’Àlex i la noia tornen a estar asseguts al bar, 
mantenen una conversa distesa, riuen. Plans: 
Primer tenim un pla general dels dos des d’una 
distància mitja, però després van alternant-se 
entre plans mitjos o primers plans de cadascun. 
No els sentim a ells, sino:

ÀLEX (OFF)

Però què passaria si un 
dia tot això canviés? Què 
passaria si un sol instant 
capgirés la teva vida? 
Què passaria si, en una 
de les meves visions

Primer pla frontal de la seva cara, té una visió. 

tot fos... 

El pla es fica dins dels seus ulls, i tot és negre.

res. 

Es veu com desperta de nou, des d’un pla gene-
ral bastant llunyà. Aquest cop el pla no se’n va 
amb ell, sino que es queda amb ella, que està 
palplantada, sola. Treu el mòbil i truca. Sentim 
una veu de noia:

AMIGA

   Diga’m

ELLA

Em pots venir a buscar 
ja? L’Alex se n’ha anat de 
cop i m’ha deixat aquí... 
  

Veiem l’amiga, que està en (INT. Cotxe – DIA)

AMIGA

Que dius... bueno ja es-
tava al cotxe, et recullo 
en un moment. Estàs be?
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Veiem la noia de nou.

ELLA

Si, si, tu... vine val?

AMIGA

Si, tranquil·la. Fins ara.

Ella no respon i penja. Se la veu afectada. 

EXT. Carrer - DIA

Veiem l’Àlex corrents, afectat, mig en trànsit.

ÀLEX (OFF)

Corre, corre, corre... Què 
més puc fer? Com esca-
par, si no saps de què es-
capes? Com saber si he 
de córrer...

De cop comença a frenar, davant d’un poral. Ho 
veiem des de l’altra banda del carrer.

   o he d’estar-me quiet

Primer pla de la part inferior del portal, on imme-
diatament veurem aparèixer l’Àlex, asseient-se. 
Es frega els ulls i ajunta les mans davant la cara. 
Gest cansat, pensatiu. 

molt quiet... És desespe-
rant. Com reacciona una 
persona davant la mort? 
Què se suposa que s’ha 
de fer davant d’allò que 
és inevitable? Si alguna 
cosa m’ha ensenyat el 
meu... do, és que l’uni-

vers no és més que cau-
salitat, que tota acció té 
una repercussió, i que tot 
el present no és més que 
el fruit d’aquestes reper-
cussions.

S’aixeca i comença a caminar. Està insensible. 

El que em pregunto és 
quina acció del passat 
m’ha dut fins aquí. Pro-
bablement si no veiés el 
futur, no em veuria així 
ara mateix... Les reflexi-
ons s’apoderen del meu 
cap i perdo la meva hu-
manitat. Em convertei-
xo en un sac d’ossos i 
músculs que es mouen 
per inèrcia. Es veu que 
al final m’he decantat pel 
moviment. 

Es dirigeix a un pas de zebra.

Suposo que és el que ca-
lia, deixar de pensar en 
el que buscaves...

Una moto ve i està a punt d’envestir-lo. Ell surt 
del seu trànsit a temps i es tira a terra cap a l’es-
querra per esquivar-la. 

Per trobar-ho.

Es queda estirat al terra, al pas de zebra, eufòric. 
Gaudint del moment.

I és just en aquest mo-
ment, quan la vida et 
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somriu. És just en aquest 
moment, quan sembla 
que per fi tot s’ha arre-
glat.

Veiem l’amiga de la noia al cotxe (INT. Cotxe – 
DIA)

 És just ara, que tot co-
bra sentit...

L’amiga veu l’Àlex estirat a terra, però és massa 
tard. Posa cara d’esglai. 

Veiem la cara de l’Àlex en primer pla des de so-
bre. Tot passa a negre i sentim el so de l’accident 
de cotxe. 

ÀLEX (OFF)

    Que l’univers s’acaba 
per a tu.
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RESUM 

Estudi del desenvolupament de pesoleres (Pisum 
sativum) tractades amb aigües contaminades

El meu treball de recerca es basa en l’estudi de 
la viabilitat de cultius de pesoleres regades amb 
aigües contaminades. Per a dur a terme la part 
pràctica, primer exposo la part teòrica en el tre-
ball, aquesta està dividida en diversos apartats, 
aquests són: aigua, aigües contaminades, pro-
cessos de depuració i potabilització i la planta del 
pèsol (Pisum sativum). Els he dividit d’aquesta 
forma perquè volia conèixer les característiques 
de l’aigua i de tots els components que s’estudi-
en o es tenen en compte a l’hora de classificar-la 
com a no apta pel consum. Així doncs, també 
parlo de la depuració perquè una de les idees del 
treball fou plantejar-me si seria eficaç regar un 
cultiu determinat amb aigua contaminada, po-
dent-la aprofitar altre cop i si no es  podia tornar 
a aprofitar m’interessava conèixer si hi ha pro-
cessos eficaços que aconsegueixin treure-li les 
impureses i que així aquesta recuperi les seves 
característiques fisicoquímiques adients. Final-
ment, a la part teòrica parlo de les pesoleres, 
planta amb la que he realitzat el cultiu, per tant, 
era convenient tenir-ne un coneixement teòric 
per a poder afrontar possibles problemes durant 
el treball experimental.

Aquest darrer, es troba en la segona part de la 
recerca i hi expresso la metodologia que he se-
guit, així com també els resultats que he obtin-
gut i la conclusió que n’he extret.

Per concloure, també hi ha una part amb anne-
xos on un agricultor em va donar consells per al 
cultiu de pèsols.
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1. Introducció 

El ràpid desenvolupament econòmic durant 
aquests darrers cent anys ha posat al descobert 
un problema, que no s’havia tingut present fins 
la dècada dels 70: el de la limitació dels recur-
sos naturals degut a un augment de la pobla-
ció mundial, com poden ser: els combustibles, 
aliments, minerals i l’aigua, aquest darrer és el 
més crític per a la variabilitat i complexitat de 
les societats actuals altament industrialitzades i 
centrades en grans urbs . 

L’agricultura continua demanant la seva part 
d’aigua amb requeriments fisicoquímics i mi-
crobiològics, és per aquest fet que em plante-
jo realitzar un estudi sobre el desenvolupament 
d’un cultiu d’una determinada planta durant els 
mesos d’estiu, portant un control rigorós sobre 
les variables dependents que seran diferents per 
a cada plantació. D’aquesta manera vull estudi-
ar quines modificacions o canvis provoca en el 
vegetal el reg amb aigües amb característiques 
fisicoquímiques que no compleixen els requeri-
ments d’aigua potable. 

A més, em proposo a estudiar els processos per 
mitjà dels quals l’home és capaç de reutilitzar 
aquelles aigües malmeses o no aptes pel con-
sum en aigua potable, és per això, que el meu 
treball també se centrarà en aquest procés de 
depuració o recuperació de l’aigua que es fa per 
mitjà de processos químics, biològics o per una 
combinació d’ambdós.

2. L’aigua 

L’aigua és el compost més abundant sobre la su-
perfície terrestre i cobreix un 70% del planeta. 

A la natura l’aigua existeix en els tres estats: 
líquid, sòlid i gasós. Es troba en equilibri dinà-
mic entre el líquid (aigua líquida) i el gas (vapor 
d’aigua) a la temperatura i pressió estàndards, 
és a dir, a 1 bar i a temperatura ambient, gene-
ralment, 298K. A temperatura ambient és una 
substància inodora i insípida i gairebé incolora 
amb un lleuger color tenyit de blau. 

Moltes substàncies es dissolen en l’aigua i a 
aquesta se l’anomena sovint com el solvent uni-
versal. Per això l’aigua en la natura i en el seu 
ús estranyament és pura i algunes de les seves 
propietats poden variar lleugerament respecte 
les de la substància en estat pur. Tanmateix hi 
ha molts compostos que són essencialment, si 
no completament, insolubles en l’aigua. Aquests 
compostos solen ser de tipus orgànic, lipídic, etc. 

L’aigua és l’única substància comuna que es tro-
ba de forma natural en els tres estats de la ma-
tèria i és essencial per a la vida a la Terra, un 
exemple n’és el cos humà, compost del 55% al 
78% d’aigua. 

2.1 Història del descobriment de la compo-
sició de l’aigua 

William Nicholson va ser el primer en descom-
pondre per mitjà de l’electròlisi l’aigua en hidro-
gen i oxigen al 1780. 

No va ser fins al 1805, quan Joseph Louis 
Gay-Lussac i Alexander von Humboldt demos-
traren que l’aigua està composta per dues parts 
d’hidrogen i una part d’oxigen. 

Gilbert Newton Lewis aïllà la primera mostra 
d’aigua pesant pura (els àtoms d’hidrogen que la 
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formen presenten uns isòtops enriquits amb un 
neutró per H) el 1933. 

Les propietats de l’aigua històricament s’han uti-
litzat per definir diverses escales de temperatura. 
Notablement l’escala Kelvin, Celsius, Rankine, i 
Fahrenheit que es basaven en valors que depe-
nien del punt de congelació i ebullició de l’aigua.

2.2 Característiques químiques de l’aigua 

L’aigua és la substància química amb la fórmula 
química H2O: una molècula d’aigua té dos àtoms 
d’hidrogen enllaçats covalentment amb un sol 
àtom d’oxigen. 

L’aigua és principalment un líquid sota condi-
cions estàndard, és a dir, a 273K i 1.013x105 
Pa (Pascal= unitat de pressió), la qual cosa no 
es prediu d’acord amb les seves relacions amb 
híbrids anàlegs de la família de l’oxigen dins la 
taula periòdica dels elements que són gasos com 
el sulfur d’hidrogen. Els elements que envolten 
l’oxigen en la taula periòdica, nitrogen,fluor, fòs-
for, sofre i clor, tots ells es combinen amb hidro-
gen per produir gasos en les condicions estàn-
dards. El motiu pel qual l’aigua forma un líquid 
és perquè l’oxigen és més electronegatiu que 
tots aquests elements citats anteriorment amb 
l’excepció del fluor. L’oxigen atrau els electrons 
amb més força que l’hidrogen, d’aquesta manera 
la molècula queda carregada parcialment dins de 
la pròpia molècula, la presència d’una càrrega en 
cadascun d’aquests àtoms dóna a cada molècu-
la d’aigua un moment dipolar. L’atracció elèctri-
ca entre les molècules d’aigua per aquest dipol 
empeny les molècules individuals a estar molt a 
prop entre elles, fent més difícil separar-les i per 
tant arribar al punt d’ebullició. Aquesta atracció 

s’anomena pont d’hidrogen. 

Les molècules d’aigua constantment s’estan mo-
vent les unes respecte les altres, i els enllaços 
d’hidrogen contínuament es trenquen i es re-
fan a l’escala de temps de 2x10-13. Tanmateix 
la suma de molts ponts d’hidrogen en un volum 
d’aigua, fa que el resultat final sigui una força su-
ficientment gran com per tenir una gran cohesió 
interna i com a conseqüència tenir un estat líquid 
a temperatures entre 0 i 100oC gràcies a aques-
tes unions per càrregues elèctriques. 

Gràfic (1) Dipol elèctric

Una important característica de l’aigua és la seva 
naturalesa polar. La molècula d’aigua forma un 
angle de 104.45o amb els àtoms d’hidrogen a les 
puntes i els àtoms d’oxigen als vèrtexs. L’atracció 
que proporciona l’enllaç d’hidrogen explica mol-
tes de les propietats de la molècula d’aigua com 
la seva acció com a dissolvent.

Gràfic (2) Molècula H2O



Albert Rocabruna Carazo

71

2.2.1 Dissolvent universal 

L’estructura i la polaritat de l’aigua fan que 
aquesta sigui un dissolvent capaç de reduir les 
forces d’atracció entre partícules de càrrega opo-
sada, o de disminuir la força de repulsió entre 
partícules de càrregues similars. La constant di-
elèctrica és la quantificació d’aquesta capacitat i 
es defineix de la manera següent: 

Constant
dielèctrica
 
Aquesta constant és superior a 1 si el medi redu-
eix la força entre les dues càrregues. El valor de 
la constant augmenta si disminueix la interacció 
entre càrregues en un medi diferent al buit. 

El valor de la constant dielèctrica de l’aigua és de 
78.5, és una de les més altes ( comparant amb 
altres líquids a 20oC)*, i és aquesta capacitat 
per a reduir les forces d’atracció entre partícules 
amb càrregues oposades la que li permet dissol-
dre un gran nombre de substàncies. 

*Constant dielèctrica d’alguns líquids (número 
adimensional) 

Aigua 78.5
Metanol 33
Etanol 24
Benzè 2.3
Hexà 1.9

Taula (1) Constants dielèctriques

Els compostos polars, com el clorur de sodi 
(NaCl), es dissolen amb facilitat en l’aigua, però 
són insolubles en dissolvents apolars com el ben-
zè (constant dielèctrica 2.3). Els cristalls del NaCl 

(força entre dues càrregues al buit)

(força entre les dues càrregues al medi)
=

es troben units mitjançant fortes interaccions 
electrostàtiques, entre ions positius i negatius. 
A l’exposar-se a l’aigua, les molècules d’aquesta 
envolten per solvatació iònica tant al Na+ com al 
Cl-, formant ions hidratats. Així és com els ions 
queden incorporats dins l’estructura de l’aigua. 

Gràfic (3) Solvatació iònica

Altres compostos no posseeixen una càrrega 
real, però tenen grups químics com OH-, SH-, 
NH2-, que els hi proporcionen la capacitat d’inte-
racció amb l’aigua i així poder formar ponts d’hi-
drogen. Per tant, són solubles en un medi aquós.

En canvi, els compostos apolars o hidròfobs, en 
comparació als dos grups esmentats, no interac-
cionen realment amb l’aigua, sinó que aquesta 
forma una espècie d’embolcall al voltant del so-
lut; la coberta es denomina clatrat. La tendèn-
cia dels grups hidròfobs a unir-se entre ells, en 
presència de l’aigua, s’anomena interacció o unió 
hidròfoba. Aquesta unió no és resultat de l’atrac-
ció entre grups hidròfobs, sinó que és degut a 
la inexistent interacció de l’aigua amb ells, i els 
rebutja. De tota manera sempre hi ha enllaços 
entre molècules, les forces de Van der Waals.

Gràfic (4) Molècula amfipàtica
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Els compostos que tenen dins la mateixa mo-
lècula grups polars i apolars, reben el nom de 
compostos amfipàtics. 

Aquests últims poden interactuar amb l’aigua a 
través dels seus grups polars (cap), mentre la 
part hidròfoba ( cua) queda atrapada per un em-
bolcall del tipus dels clatrats. Entre els compos-
tos amb aquestes característiques es troben els 
fosfoglicèrids, els àcids nucleics i les proteïnes, 
que tendeixen a formar estructures on les parts 
hidròfobes queden ocultes de l’aigua. A l’aug-
mentar la concentració del solut amfipàtic, les 
molècules tendeixen a unir-se entre elles per in-
teraccions hidròfobes entre les cues del compost, 
això provoca un rebuig dels caps polars entre ells 
per posseir càrregues del mateix signe. Aquest 
fet dóna lloc a micel·les, acumulacions de subs-
tàncies amfipàtiques en un medi aquós. Les mi-
cel·les tenen forma esfèrica, i la seva superfície 
consta de zones polars del solut que interactuen 
amb l’aigua; grups o zones apolars constitueixen 
el centre hidròfob.

Gràfic (5) Micel·les

2.2.2 Tensió superficial 

Quan la superfície de l’aigua entra en contacte 
amb l’aire es comporta com si la seva superfície 
fos una membrana elàstica. Les forces d’atracció 
de les molècules d’aigua es dirigeixen cap a totes 
les molècules del voltant, però com que a la su-
perfície no hi ha més molècules d’aigua, les mo-
lècules d’aigua de la zona no estan subjectes a 
forces d’atracció de característiques similars pro-
vinents de totes direccions, per la qual cosa, ten-
deixen a acumular-se més en aquesta part que 
en altres zones del líquid. El resultat és quelcom 
semblant a una membrana prima i elàstica que 
cobreix la superfície, es degut a aquesta caracte-
rística que alguns insectes o la pols puguin flotar 
sobre l’aigua tot i ser més densos que aquesta.

Gràfic (6) Tensió superficial

2.2.3 Capil·laritat 

Les molècules d’aigua, a l’entrar en contacte 
amb alguna superfície com l’endoteli dels vasos 
o el vidre d’un tub capil·lar, s’uneixen a la super-
fície d’aquest i atreuen cap a elles altres molè-
cules, generant així un ascens del líquid. Gràcies 
a la capil·laritat, la saba que nodreix les plantes, 
va des de l’arrel fins a la tija i fulles. El mateix 
succeeix a la sang; composta principalment per 
aigua, pot completar el cicle circulatori en els pe-
tits vasos gràcies a aquest tret del compost.
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Gràfic (7) Capil·laritat

2.3 Característiques físiques de l’aigua 

L’H2O pot formar un màxim de quatre enllaços 
d’hidrogen, altres molècules que formen enlla-
ços d’hidrogen (per exemple la de metanol) no 
tenen el comportament termodinàmic, cinètic o 
propietats estructurals anòmales que sí té l’aigua 
perquè només l’aigua pot formar quatre enlla-
ços d’hidrogen. Una d’aquestes propietats és l’alt 
punt de fusió i punt d’ebullició de l’aigua. 

L’aigua és un líquid que en condicions estàndards 
no té gust ni color quan es presenta en petites 
quantitats però té intrínsecament un lleuger co-
lor blau, el gel pur també és incolor i el vapor és 
essencialment invisible ja que és un gas.

Gràfic (8) 4 ponts d’hidro-
gen en l’H2O

2.3.1 Calor específica i calor de vaporització 

La calor específica fa referència a la quantitat de 
calor necessària per a augmentar la temperatura 
d’1 oC d’1g d’aigua. El valor de la calor específica 
de l’aigua és 1kcal. 

La calor de vaporització o calor latent, és la quan-
titat d’energia necessària per a vèncer les forces 
d’atracció entre les molècules d’aigua i transfor-
mar-la en gas. El valor de la calor de vaporització 
de l’aigua és de 540cal/L. 

L’H2O té la segona capacitat més alta de calor 
específica de totes les substàncies conegudes, 
després de l’amoníac, i també la calor de vaporit-
zació té un punt d’ebullició més alt que el d’al-
tres substàncies amb enllaços covalents(40.65 
kJ/mol o 2257 kJ/kg), tots dos són el resultat 
de l’extens enllaç d’hidrogen entre les molècu-
les. Aquestes dues inusuals propietats moderen 
el clima de la Terra amortint les fluctuacions de 
la temperatura, estabilitzen la temperatura dels 
organismes a uns 37oC, sempre que aquest la 
puguin regular de manera adequada. 

D’acord amb Josh Willis, del Laboratori de Pro-
pulsió jet de la NASA, els oceans terrestres ab-
sorbeixen unes mil vegades més calor que l’aire 
atmosfèric i sostenen un 80 a 90% de la calor de 
l’escalfament global. 

2.3.2 Densitat 

La densitat de l’aigua és aproximadament d’un 
gram per centímetre cúbic. De manera més 
precisa això depèn de la temperatura però no 
de manera lineal: l’aigua pura assoleix la seva 
màxima densitat a 4oC i si se segueix refredant 
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s’expandeix i passa a ser menys densa. Aquesta 
inusual expansió tèrmica s’atribueix a interacci-
ons intermoleculars fortes que depenen bàsica-
ment de l’orientació. L’aigua quan es congela té 
una estructura més ordenada de quan és líquida 
de manera que deixa més espais buits en l’es-
tructura. Això explica la densitat menor quan 
l’aigua és sòlida. 

Densitat de l’aigua líquida
Temp (ºC) Densitat (kg/m³)

+100 958.4
+80 971.8
+60 983.2
+40 992.2
+30 995.6502
+25 997.0479
+22 997.7735
+20 998.2071
+15 999.1026
+10 999.7026
+4 999.9720
0 999.8395

-10 998.117
-20 993.547
-30 983.854

Taula (2) Densitat de l’aigua líquida

La majoria de substàncies sòlides s’enfonsen dins 
d’un líquid, però un bloc de gel flota per la seva 
menor densitat. Després de glaçar-se la densitat 
de l’aigua disminueix en un 9%. La raó d’això 
és el ‘refredament’ de vibracions intermoleculars 
que permet que les molècules formin pausada-
ment enllaços d’hidrogen amb les seves veïnes 
i es bloquegin gradualment a posicions estables 

del sistema hexagonal assolit en la congelació 
del gel. Com que els enllaços d’hidrogen són més 
curts en el cristall que en el líquid, aquest efec-
te de bloqueig redueix el nombre de coordinació 
mitjana de les molècules. 

Altres substàncies que s’expandeixen en con-
gelar-se són el silici,gal·li, germani, antimoni, 
bismut, plutoni i altres compostos que formen 
xarxes de cristalls amb coordinació tetraèdrica.

2.3.3 Punt crioscòpic i d’ebullició 

Quan un líquid es refreda, disminueix l’energia 
cinètica de les seves molècules, desapareix el 
moviment i adquireix l’aspecte d’un sòlid. Aquest 
canvi es denomina cristal·lització i la conversió 
de sòlid a líquid es denomina fusió. El punt de 
congelació i el punt de fusió d’un líquid és el ma-
teix i passa a la temperatura a la qual la pressió 
de vapor del sòlid és igual a la del líquid. L’aigua 
pura es congela a 273.15K. Una solució que con-
té un mol d’un solut com NaCl que no es dissocia 
en 1 kg d’aigua es congela a -1.86oC, anome-
nant-se solució osmolar. El plasma sanguini es 
congela a uns -0.553oC, degut a aquest fet, la 
seva concentració osmolar és de 0.297osm/kg. 

Tant el punt de fusió com el d’ebullició són alts 
i es modifiquen si s’agreguen soluts a l’aigua: 
el punt de fusió disminueix i el d’ebullició aug-
menta. 

2.3.4 Pressió osmòtica 

Tota solució amb aigua conté soluts. Les molè-
cules del solut exerceixen pressió sobre les pa-
rets del recipient que les conté. Aquesta pressió 
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susceptible de ser mesurada s’anomena pressió 
osmòtica i és definida com la pressió que exer-
ceix un mol d’una substància no dissociada en 1L 
de solució. 

Es considera que la dissolució està en equilibri 
quan l’aigua deixa de desplaçar-se de la part hi-
potònica a la hipertònica, és a dir, des d’on hi ha 
menys concentració a on n’hi ha més, sempre i 
quan es consideri una membrana semipermea-
ble que deixa circular l’aigua però no el solut. 

Això succeeix en el cas particular on la pressió 
externa sobre la dissolució i la pressió que exer-
ceix el dissolvent sobre la membrana són idèn-
tiques, aquesta pressió es coneix com a pressió 
osmòtica i es representa amb la lletra grega Π. 
La pressió externa sobre la dissolució és en prin-
cipi l’atmosfèrica, però podem modificar-la, per a 
forçar un equilibri, aplicant una pressió addicio-
nal, en aquest cas, per a Π, es considera la suma 
de la pressió atmosfèrica existent més la pressió 
exterior aplicada. Es pot arribar a una situació 
d’equilibri contrarestant aquesta tendència mit-
jançant l’aplicació d’una certa pressió sobre la 
dissolució. Per a dissolucions diluïdes i situacions 
d’equilibri es compleix l’equació de Van ‘t Hoff:

Π = R · T · c

• Π és la pressió osmòtica, en atmosferes (atm). 

• R és la constant dels gasos, 0,082 atm·l/K·mol. 

• T és la temperatura absoluta en kèlvins (K). 

• c és la concentració molar, molaritat, (mol/l) de la dissolució. 

Gràfic (9) Osmosi

Al gràfic anterior, s’observa una solució concen-
trada separada d’una dissolució diluïda per una 
membrana semipermeable. Les molècules de 
dissolvent passen de la dissolució diluïda a la 
dissolució concentrada, de manera que el volum 
de la dissolució concentrada augmenta al mateix 
temps que es dilueix. L’excés de dissolvent es 
deixa pujar per dins d’un tub capil·lar, impedint 
el pas de més dissolvent cap a la dissolució con-
centrada. Si s’atura el moviment de líquid d’un 
lloc a un altre significa que a ambdues cares de 
la membra semipermeable es dóna la mateixa 
concentració de solut. 

2.4 Dissociació de l’aigua 

La constant d’equilibri per a la dissociació de 
l’aigua es representa mitjançant l’equació: 
K= (H+)*(OH-)/(H2O) i a 25oC té un valor de 
1.8*10-16. 

Degut que l’aigua està molt poc dissociada, se 
sol prendre a H2O com una constant on la seva 
concentració és de 1000/18 = 55.5 mols/L. A 
més, es pot incorporar la constant de dissociació 
per a donar KW=(H+)*(OH-). La constant KW es 
denomina d’ionització de l’aigua. Si la força iòni-
ca es baixa, els coeficients d’activitat poden ser 
presos com la unitat i KW s’iguala al producte de 
las concentracions de protons i hidroxils. Per tant 
substituint 55.5 mols/L on l’H2O i 1.8*10-16 a 
K trobem que KW=(H+)*(OH-)=10-14, això in-
dica que a 25oC la concentració de protons és 
de 10-7g/L, la mateixa concentració que d’ions 
hidroxils.
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2.5 Escala de pH 

El pH és una mesura quantitativa de l’acidesa o 
basicitat d’una dissolució aquosa, les solucions 
amb un pH inferior a 7 són solucions àcides i les 
d’un pH major a 7 que són bàsiques o alcalines. 
L’aigua pura té un pH molt prop de 7.

Gràfic (10) Escala pH

Per a donar a lloc l’escala de pH usem el producte 
iònic de l’aigua. En aquesta escala només es va 
considerar la concentració dels protons 1*10-7, 
i per a que així fos més senzill expressar aques-
ta concentració, es pren l’exponent del logarit-
me negatiu de la concentració d’H+. Per tant, el 
pH és el logaritme negatiu de la concentració de 
protons: pH= -log (H+) 

D’acord amb la darrera equació, el pH de l’aigua 
pura és 7 a 25oC, ja que pH = -log(H+) i -lo-
g(10-7H+)= 7. 

El valor de pH= 7, que s’obté amb l’aigua a 
25oC, es considera neutre, donat que en aquest 
punt la concentració d’ions hidroxils i protons és 
quasi idèntica.

A l’augmentar la concentració de protons, el pH 
és més àcid i a l’expressar-ho mitjançant l’equa-
ció logarítmica, els valors del pH són inferiors a 7 
(0 a 7), mentre que si disminueix la concentració 
de protons, el pH és més bàsic i a l’expressar-ho 
mitjançant l’equació logarítmica, els valors del 
pH són superiors a 7 (7 a 14). 

Cada diferència d’una unitat en l’escala de pH, fa 
referència a una diferència de 10000 vegades la 
concentració real de protons. 

2.5.1 Mesura del pH 

La valoració del pH s’efectua mitjançant indica-
dors, que són àcids o bases dèbils, els quals can-
vien de color o proporcionen una certa coloració 
a la dissolució quan hi ha el canvi de pH. 

Gràfic (11) Escala pH amb exemples
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És possible usar aquests indicadors en una solu-
ció de pH desconegut, i comparar posteriorment 
la coloració del compost amb la d’un compost 
conegut. Alguns exemples son el vermell de fe-
nol, el tornassol i la fenolftaleïna. Un altre proce-
diment per a la mesura del pH és l’ús d’elèctro-
des que mesuren la quantitat de protons. Aquest 
aparell anomenat potenciòmetre, permet identi-
ficar el pH d’una solució de manera senzilla i amb 
més certesa. 

En la medicina clínica, és molt important la me-
sura del pH del plasma, sèrum sanguini, orina, 
etc., perquè proporciona informació sobre l’estat 
que manté el metabolisme de l’aigua i els elec-
tròlits en els diversos compartiments de l’orga-
nisme.

3. Aigües contaminades 

Les aigües contaminades són majoritàriament 
fruit de l’activitat humana, a més de ser més 
perjudicials per a l’ecosistema que les origina-
des de forma natural ja que aquestes darreres 
són molt disperses i no provoquen concentraci-
ons altes de pol·lució, excepte en alguns llocs 
molt concrets. La contaminació d’origen humà, 
en canvi, es concentra en zones concretes. 

La contaminació és l’alteració de les propietats 
d’un medi per incorporació, generalment deguda 
a l’acció directa o indirecta de l’home, de materi-
als, ones o radiacions que introdueixen modifica-
cions de l’estructura i la funció dels ecosistemes 
afectats. 

Segons la Llei d’aigües, “l’acció i l’efecte d’intro-
duir matèries o formes d’energia o induir condi-
cions a l’aigua que, de manera directa o indirec-

ta, impliquen una alteració perjudicial de la seva 
qualitat en relació amb els usos posteriors o amb 
la seva funció ecològica”. 

En aquest projecte tractarem amb 4 tipus dife-
rents d’aigua per al reg de les plantes: 

• Aigua potable 
• Aigua salobre 
• Aigua de piscina 
• Aigua residual (constituïda principalment per 
substàncies fecals i orina) 

3.1 Efectes en l’ecosistema 

Els efectes en l’ecosistema es produeixen quan 
les fonts d’aigua, ja siguin rius, llacs, aqüífers, 
mars, etc., són contaminades per diferents tipus 
de contaminants físics o químics, per exemple: 

• Temperatura (si augmenta, redueix la quantitat 
d’O2 dissolt en aigua). 
• Partícules en suspensió ( sorres i llims com ve-
getals i animals). 
• Radioactivitat (minerals que poden produir tu-
mors en éssers vius). 
• Substàncies químiques inorgàniques ( p.ex. 
Hg, Pb). 
• Nutrients vegetals inorgànics (nitrats i fosfats 
que en grans quantitats indueixen el creixement 
d’organismes i quan aquests moren, al ser des-
compostos pels microorganismes, s’esgota l’oxi-
gen i impossibilita la vida d’altres éssers vius, 
donant com a resultat una aigua inutilitzable i 
pudent). 
• Proteïnes, glúcids, greixos, ceres, quitrans, de-
tergents i pesticides ( produeixen el mateix efec-
te que els nitrats i fosfats. 
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• Microorganisme patògens ( bacteris, virus, 
protozous i altres organismes que transmeten 
malalties com hepatitis,còlera, tifus...). 

Aquests contaminants donen lloc a efectes diver-
sos en l’ecosistema com la disminució de l’oxigen 
dissolt, ja que si hi ha una quantitat elevada de 
substàncies orgàniques degradables, els micro-
organismes que les degraden consumeixen oxi-
gen per la seva oxidació. 

Si la demanda d’oxigen és superior a la ventilació 
per dissolució d’oxigen atmosfèric, es pot arri-
bar a un cicle anaeròbic: es consumeix oxigen de 
molècules orgàniques en lloc de l’oxigen mole-
cular, creant un ambient reductor, amb l’aparició 
d’amoníac, nitrogen i àcid sulfhídric, i la reducció 
de sulfats a sulfurs; l’aigua es torna fosca, d’olor 
desagradable i amb gèrmens patògens. 

També es pot donar una aigua amb una presèn-
cia elevada de fertilitzants, pesticides o nutri-
ents vegetals orgànics que produeixen un efecte 
d’eutrofització de l’aigua, aquest procés presen-
ta 3 fases: 

• Proliferació del fitoplàncton (l’abundància de 
nitrats i fosfats afavoreix un creixement excessiu 
d’algues i plantes aquàtiques, donant lloc a una 
aigua tèrbola). 
• Degradació aeròbia: al morir el fitoplàncton, 
els bacteri aerobis usen l’oxigen dissolt per a de-
gradar la matèria disminuint la quantitat d’oxi-
gen dissolt i la DBO, produint-se en casos greus 
anòxia. 
• Degradació anaeròbia: els bacteris anaerobis 
fermenten la matèria orgànica (putrefacció) i es 
desprèn H2S (pudor d’ous podrits), NH3 (olor 
d’orina) i CH4. 

Finalment, l’eutrofització de les aigües les deixa 
inutilitzables. 

Altres possibles efectes són: 

• La incorporació de compostos tòxics, tant or-
gànics com inorgànics, eliminen els organismes 
depuradors, o bé inhibeixen el seu desenvolupa-
ment impedint reaccions enzimàtiques; d’aques-
ta manera, intoxiquen també a diversos nivells 
de la cadena tròfica, des de microorganismes fins 
a animals superiors, en alguns casos es produ-
eix una bioacumulació (capacitat d’un teixit viu 
d’acumular contaminants procedents del medi o 
d’un altre organisme, de manera que, en passar 
d’un nivell tròfic a l’altre, es produeix successi-
vament una concentració més gran del contami-
nant) d’aquestes substàncies en els organismes 
de l’ecosistema. 
• La incorporació de matèria en suspensió, que 
redueix l’entrada de llum i s’encalla els òrgans 
respiratoris i filtradors de molts animals. 
• L’alteració de l’equilibri salí (balanç en sodi, 
calci, etc ...) i del pH. 
• L’augment de la temperatura que produeix una 
disminució de la solubilitat de l’oxigen en l’aigua 
fet que provoca la mort dels éssers aquàtics ja 
que no poden respirar. 
• La presència de compostos de sofre i nitrogen 
acidifiquen l’aigua, afectant a la majoria de plan-
tes aquàtiques. 
• La abundància de lípids com olis, s’estenen 
per la superfície de l’aigua, reduint l’oxigenació 
d’aquesta, afectant a la fotosíntesi per la reduc-
ció de l’absorció de la llum solar, etc. 
• La presència d’éssers patògens pot desenca-
denar una malaltia per a l’organisme que hagi 
consumit l’aigua contaminada. 
• L’augment de fenols en l’aigua produeix una 
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bioacumulació de la substància en peixos com el 
salmó o les anguiles. 
• Presència de marees negres. 

• Augment d’escumes i increment de la toxicitat 
del 3,4-benzopirè (hidrocarbur aromàtic d’alta 
acció cancerígena, malgrat la seva enorme solu-
bilitat dels lípids, tot just s’acumulen en el teixit 
gras ja que es metabolitzen aviat, sent un dels 
seus metabòlits l’agent cancerigen). Si es vol eli-
minar per filtració i oxidació, la quantitat d’aigua 
resultant és molt poca. 

Gràfic (12) Nivells d’eutrofització

3.2 Terbolesa 

La terbolesa és la falta de transparència de l’ai-
gua, deguda a la presència de partícules en sus-
pensió. Quants més sòlids en suspensió hi hagi 
en l’aigua, més bruta sembla i el valor de terbo-
lesa és més alt. Per al desenvolupament de les 
plantes és millor que l’aigua sigui el més trans-
parent possible, encara que una aigua tèrbola 
no significa necessàriament que estigui contami-
nada, ja que la terbolesa pot estar ocasionada 
per fenòmens naturals, per exemple la presèn-
cia d’argiles o llims procedents de l’erosió dels 

terrenys del voltant o bé la descomposició de la 
vegetació de ribera, en el cas dels rius.

La terbolesa pot estar ocasionada per partícules 
vives que habiten en l’aigua, per exemple el fi-
toplàncton. També, els materials procedents de 
la descomposició dels éssers vius causen terbo-
lesa, a més, per partícules inerts de naturalesa 
inorgànica, com els llims que redueixen la trans-
parència de l’aigua. Finalment, els abocaments 
d’aigües residuals industrials o urbanes poden 
augmentar la terbolesa. 

Les partícules suspeses en l’aigua absorbeixen 
calor de la llum del sol, fent que les aigües tèr-
boles es tornin més calentes, i reduint així la 
concentració d’oxigen dissolt en l’aigua. Les par-
tícules en suspensió dispersen la llum, impedint 
l’activitat fotosintètica de les plantes i algues, i 
contribueixen a baixar la concentració d’oxigen 
més encara. 

La Formazin Turbidity Unit (FTU) és la unitat de 
terbolesa usada amb més freqüència. Per a la 
International Organization for Standardization 
(ISO) s’anomena Formazin Nephelometric Units 
(FNU). El FNU depèn de: 

• Longitud d’ona de la llum infraroja (780-
900nm) 
• Angle d’incidència del feix de llum (90º) 

Entre els sistemes més usats hi ha el de l’atenu-
ació, és a dir, la mesura de la reducció de la llum 
que passa en mostra de columna d’aigua. Un ne-
felòmetre és un aparell que detecta la terbolesa 
mitjançant la mesura de la dispersió de la llum 
que fan les partícules en suspensió, les unitats 
de mesura obtingudes amb al nefelòmetre s’ano-
menen Nephelometric Turbidity Units (NTU). 
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La terbolesa en grans superfícies d’aigua, que si-
guin prou profundes, es pot mesurar mitjançant 
l’estri anomenat disc de Secchi de color blanc i 
negre que s’introdueix dins l’aigua fins a la pro-
funditat en la qual ja no es pot veure el disc.

Gràfic (13) Nefelòmetre

Per realitzar la prova de terbolesa s’utilitza el re-
cipient de l’equip. Adherim l’adhesiu del dibuix 
del disc Secchi en el fons del recipient. 
• Retirem la làmina protectora de l’adhesiu del 
disc Secchi. 
• Adherim l’adhesiu en el fons del recipient blanc 
gran per la part de dins. 
• Omplim el recipient fins a la línia de terbolesa 
situada a l’etiqueta externa del recipient.
• Mantenim el gràfic de terbolesa a l’aresta su-
perior del pot. Mirant cap a l’interior del pot i 
comparem l’aspecte del dibuix del disc. 

Gràfic (14) Secchi del recipient amb el del gràfic

3.3 Oxigen dissolt 

L’Oxigen Dissolt (OD) és la quantitat d’oxigen 
gasós que està dissolt en l’aigua. L’oxigen lliure 
és fonamental per a la vida dels peixos i altres 
organismes vius, per això, des de sempre, s’ha 
considerat com un indicador de la capacitat d’un 
riu per mantenir la vida aquàtica. 

La concentració d’aquest element és el resultat 
de l’oxigen que entra en el sistema i el que es 
consumeix pels organismes vius. L’entrada d’oxi-
gen en l’aigua procedeix de moltes fonts, però 
les principals són: 

• Oxigen absorbit de l’atmosfera. 
• Plantes aquàtiques que el produeixen com a 
rebuig en reaccions fotosintètiques. 

L’oxigen de l’atmosfera es dissol amb facilitat en 
l’aigua fins que aquesta se satura. Una vegada 
dissolt en l’aigua, l’oxigen es difon molt lenta-
ment i la seva distribució depèn del moviment 
de l’aigua. Les plantes aquàtiques, les algues i el 
fitoplàncton, produeixen també oxigen com un 
subproducte del procés de fotosíntesi. 

L’absorció d’oxigen de l’aire és un fenomen na-
tural i continu, de manera que contínuament 
existeix intercanvi d’oxigen entre l’aigua i l’aire. 
La direcció i velocitat d’aquest moviment depèn 
del contacte entre ambdós. Normalment en les 
aigües turbulents, com un torrent de muntanya 
o un llac amb onatge, l’absorció de l’oxigen és 
gran, ja que la major part de la superfície de l’ai-
gua està exposada a l’aire. Al contrari, les aigües 
estancades retenen i absorbeixen menys oxigen. 

La temperatura i la salinitat també condicionen 
la quantitat d’oxigen dissolt, per tant, quant més 
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calenta i més salobre sigui l’aigua, menys oxigen 
dissolt contindrà. A més,

l’aigua en zones de muntanya no podrà dissoldre 
tant oxigen ja que l’altitud determina la pressió 
atmosfèrica i a menys pressió, més oxigen con-
tindrà l’aigua. 

En condicions normals de pressió (1 atm) i tem-
peratura (273.15K), l’aigua es troba saturada per 
oxigen, és a dir, la concentració màxima d’oxigen 
que permet dissoldre l’aigua és igual a l’atmos-
fèrica, i és per tant el valor que es pren com a 
referència i d’aquesta manera el percentatge de 
saturació de l’oxigen és del 100%. 

L’aigua a 8°C pot tenir fins 12 partícules per milió 
(ppm) d’oxigen, mentre que a 28°C se satura 
amb 8 ppm. El percentatge de saturació d’oxi-
gen es refereix a la quantitat d’oxigen de l’ai-
gua en relació amb la quantitat màxima d’oxigen 
que pot tenir a la mateixa temperatura i pressió. 
D’aquesta manera podem obtenir el percentatge 
de saturació de l’oxigen combinant la temperatu-
ra observada amb els mg/l d’oxigen dissolt. Per 
exemple, si l’aigua està a 8oC i es mesuren 4 
ppm d’oxigen, ja que la saturació és de 12 ppm, 
el percentatge de saturació és del 33,3%. 

Si l’aigua presenta un valor inferior a 100%, de-
duïm que alguns microorganismes estan utilit-
zant l’oxigen per tal d’oxidar la matèria orgànica 
amb una taxa superior a la normal. 

D’altra banda, la sobresaturació de l’aigua ( amb 
valors superiors al 100%), indica una presència 
superior a la normal de productors primaris ( al-
gues i fitoplàncton) desenvolupats gràcies a un 
excés de nutrients i a la disponibilitat de llum. 
Quan els microorganismes morin, augmentarà 
la matèria orgànica que al ser descomposta per 

processos d’oxidació, donarà a lloc a un consum 
de l’oxigen dissolt, fet que es traduirà amb un 
dèficit d’oxigenació, conseqüència de l’eutrofit-
zació, per exemple. 

Per a mesurar l’oxigen dissolt en aigua hem de 
seguir els següents passos: 

• Anotem la temperatura de la mostra d’aigua. 
• Submergim el tub petit en la mostra d’aigua. 
Traiem amb compte el tub de la mostra, 
mantenint-lo ple fins a dalt. 
• Posem al tub dues pastilles per mesurar l’oxi-
gen 
dissolt. 
• Tanquem el tub i ens assegurem que no quedin 
bombolles a la mostra. 
• Dissolem les pastilles agitant el tub. 
• Esperem 5 minuts fins que la mostra d’aigua 
prengui color. 
• Comparem el color de la mostra amb la carta 
de 
colors per a l’oxigen dissolt. 
• Anotem el resultat com ppm d’oxigen dissolt. 

Gràfic (15) Anàlisi O2 
dissolt en aigua



Estudi del desenvolupament de pesoleres tractades amb aigües contaminades

82

Temperature-Oxygen Solubility (mg/L)
Temperature (ºC) Oxygen Solubility (mg/L)

0 14.6
5 12.8
10 11.3
15 10.2
20 9.2
25 8.6
100 0

Taula (3) Relació solubilitat O2

3.4 Salinitat 

Conceptualment la salinitat és la quantitat de 
contingut de sal dissolt en l’aigua. Les sals són 
compostos com el clorur de sodi , sulfat de mag-
nesi , nitrat de potassi , i bicarbonat de sodi que 
es dissolen en ions. L’aigua de mar té una sali-
nitat al voltant de 35 g/l, encara que els valors 
més baixos són les costes properes típics on els 
rius entren a l’oceà. Els rius i llacs poden tenir 
una àmplia gamma de salinitats, des de menys 
de 0,01 g / kg a uns pocs g/l, encara que hi ha 
molts llocs on es troben altes salinitats 

La quantitat i el tipus de sals dissoltes en l’aigua 
de reg i el seu valor es determina mitjançant la 
mesura de la conductivitat elèctrica de la solució. 
La conductivitat elèctrica augmenta a l’augmen-
tar la salinitat de la solució. 

L’ús domèstic produeix un increment en el con-
tingut en sals propi de l’aigua d’abastament usa-
da que sol estar entre 150-400 mg/l. A mida que 
augmenta la salinitat de l’aigua utilitzada per a 
regar també ho fa la possibilitat de que apare-

guin problemes en el sòl, en l’aigua o en el cultiu 
agrícola com a conseqüència dels efectes osmò-
tics que l’alta concentració salina provoca, en les 
zones radiculars afecta al flux d’aigua en el sis-
tema sòl-planta. Aquests problemes poden guar-
dar relació amb el contingut total de sals, amb 
el contingut d’un o varis tipus de sals, o amb 
concentracions excessives d’un o varis microe-
lements. Per tant,conèixer el grau de salinitat 
de l’aigua és un dels paràmetres individuals més 
important per a determinar la idoneïtat del reg. 

Sempre que es rega s’aporten sals al sòl, el que 
s’ha de tenir en compte és l’acumulació que se’n 
doni d’aquestes, la qual depèn de la quantitat de 
sals aportades per l’aigua de reg i de la quanti-
tat de sals eliminades pel rentat del sòl. A llarg 
termini les sals aportades han d’igualar les sals 
eliminades. L’eliminació es troba facilitada pel fet 
que la majoria de sals que s’aporten amb una 
aigua de reg són solubles i per tant s’arrosse-
guen fàcilment amb l’aigua que el cultiu no utilit-
za d’un reg, i que d’aquesta manera renta el sòl ( 
és important un bon drenatge per a permetre un 
moviment continu de l’aigua i de les sals). 

Establir un flux descendent, tant d’aigua com de 
sals, a través de la zona radicular és l’única ma-
nera de resoldre el problema de la salinitat. La 
gestió del reg i, per tant, la determinació de la 
fracció de rentat adient, variarà molt segons el 
grau de salinitat i la capacitat de drenatge del 
sòl; en casos de salinitat forta la gestió serà in-
tensa i pot donar pas a decisions que suposin 
fins i tot un canvi en el cultiu utilitzat, ja que 
en certs cultius aquestes aigües poden suposar 
reduccions de productivitat importants fins i tot 
utilitzant la millor tècnica de gestió possible. 

En aquest projecte, un dels regs utilitza 35g/l 
de NaCl per a la planta del pèsol; segons un es-
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tudi realitzat per l’Escola Superior d’Agricultura 
de Barcelona (Manual pràctic de reg amb aigua 
residual municipal regenerada, Universitat Poli-
tècnica de Catalunya 1990), el pèsol és un dels 
productes hortícoles considerat sensible a la con-
centració elevada de sals. 

En general, es pot dir que poden presentar-se 
problemes per salinitat de l’aigua de reg quan 
la conductivitat elèctrica és superior a 2 dS/ m. 
Aquesta conductivitat elèctrica correspon a un 
contingut aproximat de sals d’1, 3 g/ l. Valors 
de conductivitat elèctrica superiors a 3 dS/ m*, 
equivalent a uns 2 g/ l, produeixen disminucions 
molt importants de producció en la majoria de 
casos. 

dS= decisiemens 

*S= 1/Ω (inversa de l’Ohm, ja que la conduc-
tivitat és la inversa a la resistivitat que es pot 
calcular també dividint voltatge entre intensitat) 

Les aigües residuals tenen un contingut de sals 
variable que oscil·la, en general, entre 2-4 dS/m. 
Així doncs, es poden presentar problemes per 
salinitat si es fan servir aquestes aigües i no es 
produeix una lixiviació (procés de migració des-
cendent dels elements solubles del sòl) impor-
tant de sals amb el reg o les pluges; en agricul-
tura la lixiviació en el cas de la sal es fa servir 
per aplicar un excés d’aigua de reg que eviti la 
salinització del sòl a través de l’eliminació de la 
sal excessiva o per posar-hi remei quan el ter-
reny ja és salí amb el rentat o lixiviació de les 
sals presents. 

En aquests casos s’ha de combinar amb un dre-
natge eficient ja que l’ús prolongat d’aigua resi-
dual regenerada per a regar no és possible si no 
es disposa d’un drenatge adequat. En les condi-

cions característiques de la majoria de sòls, la 
utilització d’una quantitat d’aigua residual supe-
rior a la necessària tant pel creixement normal 
de la planta com pel rentat del sòl donarà lloc al 
desenvolupament d’una capa freàtica pròxima a 
la superfície que serà una font addicional i im-
portant de sals.

3.5 Nitrats 

Els nitrats són sals de l’àcid nítric, amb un ió 
compost per un àtom de nitrogen i tres d’oxigen 
(NO3-). Els nitrats són components nitrogenats 
i són el resultat final del cicle del nitrogen en 
el qual uns bacteris anomenats Nitrosomones i 
Nitrobàcter s’encarreguen de transformar l’amo-
níac en una substància menys tòxica, els nitrats; 
aquests són compostos presents en el medi am-
bient de forma natural com a conseqüència del 
cicle del nitrogen o com a resultat de diverses 
activitats agrícoles i industrials. 

Els nitrats són àmpliament distribuïts en els ali-
ments, sent la principal font d’exposició humana 
a nitrats el consum de verdures i hortalisses, i 
en menor mesura, l’aigua de beguda i altres ali-
ments. Algunes espècies de vegetals acumulen 
els nitrats en les seves parts verdes. Per tant, els 
cultius de fulla com els enciams i espinacs ge-
neralment presenten majors concentracions de 
nitrats (no tots els nitrats absorbits pels vegetals 
s’acumulen en forma de nitrats, una part dels 
nitrats que absorbeix la planta són transformats 
per a sintetitzar aminoàcids o àcids nucleics), és 
per això que no es recomana el consum d’aquests 
vegetals a nadons ja que el seu aparell digestiu 
és més sensible i el consum de nitrats pot pro-
duir nitrits, aquesta substància té una toxicitat 
molt més elevada que la dels nitrats i en el cas 
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dels bebès poden desenvolupar la Síndrome del 
nadó blau, ja que els nitrits en sang oxiden el 
ferro de l’hemoglobina produint metahemoglo-
binèmia, incapaç de transportar l’oxigen. 

Una altra forma d’ingerir nitrats és a partir d’ai-
gües amb concentracions d’aquesta substància. 

D’altra banda, els nitrats reaccionen amb els 
aminoàcids dels aliments a l’estómac, produint 
nitrosamines, substàncies que han demostrat te-
nir efectes cancerígens. 

L’origen dels nitrats en aigües subterrànies és 
principalment de fertilitzants, sistemes sèptics i 
emmagatzematge de fems. Els fertilitzants nitro-
genats no absorbits per les plantes, volatilitzats, 
o arrossegats per l’escorrentia superficial acaben 
en les aigües subterrànies en forma de nitrats. 
Això fa que el nitrogen no estigui disponible per a 
les plantes, i pot també elevar la concentració en 
aigües subterrànies per sobre dels nivells admis-
sibles de qualitat de l’aigua potable. Els sistemes 
sèptics eliminen només la meitat del nitrogen de 
les aigües residuals, deixant que l’altra meitat 
sigui rentada cap a les aigües subterrànies, així 
augmentant les concentracions de nitrat en les 
aigües subterrànies. A més, el nitrogen és un 
nutrient per a les plantes i la seva presència en 
l’aigua pot accelerar el creixement excessiu del 
fitoplàncton produint eutrofització de les aigües. 

Els paràmetres de referència dels nitrats són els 
següents: 

• 0 mg/l = aigües netes en molt bon estat 
• 5-10 mg/l = aigües en bon estat i concentració 
màxima de nitrats permesa per la OMS 
• 20 mg/l = aigües que permeten el desenvolu-
pament de vida però amb risc d’eutrofització 

• >40 mg/l =aigües amb alt risc d’eutrofització 

Com a curiositat, les bledes són les hortalisses 
amb una quantitat superior de nitrats en l’orga-
nisme (1690mg/kg) mentre que els pèsols pre-
senten la quantitat més minsa d’aquesta subs-
tància (30mg/kg). 

Tot i no poder calcular directament la quantitat 
de nitrats que absorbeixen les plantes ja que 
aquestes substàncies participen en vies metabò-
liques de formació de molècules orgàniques, si 
que podem analitzar la quantitat de nitrats pre-
sents en l’aigua que els vegetals posteriorment 
absorbiran. 

Anàlisi de nitrats utilitzat SERA test de nitrat: 

1. Esbandim la cubeta varies vegades amb l’ai-
gua que s’analitzarà i a continuació omplim la 
cubeta fins a la marca de 10ml. Sequem la cube-
ta per fora. 

2. Apliquem 6 gotes de reactiu 1 i agitem la 
cubeta lleugerament fins que el líquid estigui ben 
repartit. 

3. Apliquem 6 gotes del reactiu 2 i duem a terme 
el mateix procediment que pel reactiu 1. 

4. Utilitzant la cullera dosificadora (vermell), afe-
gim a la cubeta una cullerada rassa del reactiu 3. 

5. Tapem la cubeta amb la tapa i l’agitem amb 
força exactament durant 15 segons. 

6. Obrim la cubeta i afegim 6 gotes de reactiu 4. 
Agitem la cubeta lleugerament fins que el líquid 
estigui ben repartit. 

7. Passats 5 minuts comparem els colors. Col·lo-
quem la cubeta sobre l’escala i observem des de 
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dalt amb llum diürna natural i sense llum solar 
directa. 

8. Abans i després de cada test s’ha de netejar la 
cubeta i la tapa amb aigua d’aixeta. 

Després d’utilitzar els flascons de reactius, els 
tapem altre cop sense intercanviar tapes. El 
tests s’ha de conservar a temperatura ambient i 
protegit de la llum . 

3.6 Nitrits 

L’anió nitrit de fórmula NO2− presenta una es-
tructura angular, a més de poder ser transformat 
en altres substàncies al fer-lo reaccionar amb 
l’ozó (O3). Els nitrits són sals o èsters de l’àcid 
nitrós (HNO2).

A la natura els nitrits es formen per oxidació bi-
ològica de les amines i de l’amoníac, o per re-
ducció del nitrat en condicions anaeròbiques. A 
més, són biofilms, unes capes primes normal-
ment resistents constituïdes per microorganis-
mes, sobretot bacteris, que es formen en diver-
ses superfícies i les recobreixen (en aqüeductes 
per exemple). La raó per la qual els biofilms 
s’esmenten és perquè els nitrificadors apareixen 
predominantment com biofilms adherits a la su-
perfície. Això vol dir que poden haver Nitrosomes 
recobrint l’interior de les canonades d’aigua, i 
per tant produint nitrits que poden estar conta-
minant la aigua que consumim. 

Els nitrats i nitrits s’utilitzen com a additius con-
servadors en aliments, especialment en produc-
tes carnis, on el nitrit impedeix amb eficàcia el 
desenvolupament de les espores de Clostridium 
botulinum, i per tant la formació de la toxina bo-
tulínica. 

Des del punt de vista de la salut pública, els ni-
trits poden produir metahemoglobinèmia per 
oxidació del Fe (II) de l’hemoglobina i redueix 
la capacitat de transportar oxigen, que té espe-
cial significació en els nadons. Però el risc per a 
la salut més important derivat de l’exposició a 
aquestes substàncies es deu al fet que el nitrit 
pot reaccionar amb amines o amides per formar 
compostos nitrosos, molts dels quals són carci-
nògens potents. Les reaccions de nitrosació es 
poden produir durant la maduració o el processat 
dels aliments, o bé en el tracte gastrointestinal, 
a partir dels precursors. D’altra banda, estudis 
recents indiquen que el nitrit té activitat antimi-
crobiana i participa en la defensa de l’organisme. 

Com en el cas dels nitrats, calcular la concentra-
ció de nitrits d’una planta és complicat ja que els 
nitrits participen en vies metabòliques i la seva 
concentració pot variar, però si que es pot analit-
zar la concentració d’aquesta substància en l’ai-
gua que posteriorment absorbeixen els vegetals.

Gràfic (16) Toxicitat dels nitrats en vies metabòliques
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Anàlisi de nitrits amb el test WAVE: 

1. Esbandim la proveta graduada diversos cops 
amb l’aigua per analitzar per a després omplir-la 
fins la marca de 10ml. 

2. Afegim 10 gotes de reactiu. 

3. Tanquem la proveta amb la seva tapa i l’agi-
tem lleugerament. 

4. Passats els 5 minuts, cal comprovar el color 
que apareix col·locant la proveta oberta sobre 
l’escala cromàtica i observant-la des de dalt amb 
llum natural. El contingut de nitrits ve determi-
nat pel color de la mostra comparat amb l’escala 
cromàtica. 

5. Un cop hem detallat el nombre de mg/l de 
nitrits, netegem bé la proveta amb aigua corrent 
abans de cada test. 

3.7 Duresa total 

La duresa total és la que considera la concen-
tració total de cations divalents (Ca2+, Mg2+, 
Sr2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+) i dels trivalents Fe3+ 
i Al3+, en una aigua, i que es redueix general-
ment als cations Ca2+ i Mg2+. La duresa total és 
la causant de la precipitació dels sabons ja que 
impedeix la seva acció netejadora. Se simbolit-
za per Dt i correspon a la suma de les dureses 
permanent Dp (contingut total de cations Ca2+ i 
Mg2+ després d’un temps en estat d’ebullició de 
l’aigua) i temporal Dc (cations Ca2+ i Mg2+ que 
s’uneixen als anions del carboni).

Es pot diferenciar en aquest tipus la duresa càl-
cica i la duresa magnèsica que es corresponen 
amb les concentracions totals del catió Ca2+ i 
del catió Mg2+ respectivament. 

La magnitud de la duresa d’una aigua s’expressa 
en graus francesos o alemanys. Un grau francès 
equival a 10mg/litre de carbonat calci i un grau 
alemany són 10mg/litre d’òxid de calç. L’equi-
valència és:1º alemany= 1,786º francesos. 
D’acord amb la seva duresa, les aigües es poden 
classificar en: 

– Aigües toves, quan la seva duresa sigui inferior 
als 10º francesos

– Aigües semi-dures, aquelles que presentin gra-
duacions entre 10 i 35º francesos

– Aigües dures, totes aquelles que superin els 
35º. 

La presència de calci a l’aigua proporciona sa-
bor el qual dependrà de l’ió majoritari. El calci 
té també una funció fisiològica important en la 
construcció del teixit ossi i la formació de parets 
cel·lulars de les plantes aquàtiques, a més, el 
magnesi és un component de la clorofil·la.

Quan l’aigua és dura els metalls tòxics són 
menys perjudicials per als éssers vius perquè 
quan l’aigua és dura és força salina pel que fa a 
les concentracions d’ions calci i magnesi. Degut 
a aquest fet, alguns autors indiquen que hi ha 
una relació entre el consum d’aigua relativament 
dura i baixa incidència de malalties cardiovascu-
lars i es recomana que per a l’aigua potable no 
se superi els 80 mg/l de calci i els 30 mg/l de 
magnesi. 
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Els punts negatius de les aigües dures és que 
necessiten més quantitat de sabó pels rentats, i 
dificulten la cocció dels llegums. Però el proble-
ma principal es la formació d’incrustacions en les 
olles, escalfadors, rentavaixelles, rentadores...
ja que per efecte de la temperatura precipiten 
aquestes sals obstruint els serpentins i canona-
des. 

Per rebaixar la duresa es fan tractaments d’en-
dolciment o desmineralització. L’endolciment o 
descalcificació redueix la duresa, mentre que 
la desmineralització té per objectiu eliminar-ne 
totes les sals minerals. Les tècniques més em-
prades són a base de resines intercanviadores 
d’ions i l’osmosi inversa, que és una solució més 
perfecta però molt més cara.

Gràfic (17) Procés d’osmosi inversa

Si tant sols volem eliminar els ions de calci i 
magnesi s’utilitzen els descalcificadors, la base 
dels quals són les resines sintètiques intercanvi-
adores d’ions de les quals n’hi ha diferents tipus 
i l’aigua a tractar passa a través seu atrapant 
els ions de calci i magnesi i cedint ions de sodi. 
Un cop esgotat el cicle de treball, s’ha d’intro-
duir una solució saturada de clorur sòdic que re-
genera la resina i es pot iniciar de nou el cicle 

de desenduriment. L’endolciment mitjançant les 
resines intercanviadores incorpora a l’aigua uns 
40 mg de sodi per cada 10 graus francesos de 
duresa eliminada. 

Anàlisi de la duresa total mitjançant el test 
WAVE:

1. Esbandim la proveta graduada diversos cops 
amb l’aigua a analitzar per a després omplir-la 
fins a la marca de 5ml.

2. Afegim el reactiu gota a gota. Es necessari 
sacsejar la proveta després d’afegir cada gota 
fins que el color obtingut variï del vermell al mar-
ró i , amb l’ultima gota, a un verd fosc.

3. El número de3 gotes utilitzades per al canvi 
de color correspon a la duresa total de l’aigua 
en graus alemanys o dGH. 5 gotes de reactiu 
equivalen a 5 dGH, si volem realitzar una major 
aproximació, haurem d’omplir la proveta fins la 
marca de 10ml i per a calcular el grau haurem 
de dividir el nombre de gotes, per exemple, 13 
gotes=6.5dGH.

4. Netegem bé la proveta amb aigua corrent 
abans de cada test.

3.8 Duresa de carbonats

La duresa de carbonats o temporal és la duresa 
deguda als cations Ca2+ i Mg2+ associats als 
anions carbonat, CO32¯ i hidrogenocarbonat, 
HCO3¯. Se simbolitza per Dc. Aquesta duresa és 
la principal causant de les incrustacions de car-
bonat de calci, CaCO3, en els recipients o con-
ductes que contenen o condueixen aigua calenta 
i en les marques blanquinoses que deixa l’aigua 
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damunt les superfícies quan s’evapora.

A vegades KH es coneix com ‘l’alcalinitat total’ i 
també es mesura en una escala diferent a graus 
dKH, el nombre de ppm dividides per 17.86 dóna 
el nombre de graus dKh.

La duresa de carbonats és diferent a la total i la 
de carbonats no és part de qualsevol mesura de 
la total. Per tant la duresa de carbonats i la total 
poden ser més o menys que l’una a l’altra i no 
proporcionen indicació real de l’altra.

KH és una mesura de bicarbonats i carbonats i 
GH de calci total i magnesi.

Un KH superior farà que el pH molt més estable, 
ajudarà a prevenir els accidents de pH i també 
oferirà beneficis per a la salut. La majoria de la 
gent no sap que KH es consumeix de forma con-
tínua per les bacteris beneficiosos i és essencial 
per a la filtració biològica.

Un baix KH farà fluctuar més el pH i permetre 
moviments més ràpids PH. A l’aigua amb un baix 
valor KH, d’uns 2-3dKH (35.7-53.6ppm) causa 
canvis en la respiració de les plantes o els ani-
mals a la nit.

Anàlisi de la duresa de carbonats mitjançant el 
test WAVE: 

1. Esbandim la proveta graduada diversos cops 
amb l’aigua a analitzar per a després omplir-la 
fins a la marca de 5ml. 

2. Afegim el reactiu gota a gota. Es necessari 
sacsejar la proveta després d’afegir cada gota 
fins que el color obtingut variï de blau a taronja. 

3. El número de gotes utilitzades per al canvi 
de color correspon a la duresa total de l’aigua 

en graus alemanys o dGH. 5 gotes de reactiu 
equivalen a 5 dGH, si volem realitzar una major 
aproximació, haurem d’omplir la proveta fins la 
marca de 10ml i per a calcular el grau haurem 
de dividir el nombre de gotes, per exemple, 13 
gotes=6.5dGH. 

4. Netegem bé la proveta amb aigua corrent 
abans de cada test. 

3.9 DBO, DQO i COT 

La demanda bioquímica d’oxigen (DBO), la de-
manda química d’oxigen (DQO) i el carboni orgà-
nic transformat (COT) són indicadors de matèria 
orgànica. 

La presència de matèria orgànica en aigües pot 
ser degut al resultat d’abocaments domèstics o 
agrícoles entre d’altres. Inclou, a més, compos-
tos de composició química variada però que pre-
senten la propietat comuna de reaccionar amb 
l’oxigen en un procés oxidatiu; és per això que 
alguns autors proposen canviar l’expressió ma-
tèria orgànica per matèria consumidora d’oxi-
gen. Així doncs, podem deduir la quantitat de 
matèria orgànica que és present en l’aigua te-
nint en compte la quantitat d’oxigen consumit 
per aquests organismes. 

Aquest procés d’oxidació es pot dur a terme per 
mitjà de mètodes diferents: 

Demanda bioquímica d’oxigen o DBO és la quan-
titat de oxigen dissolt que necessiten els orga-
nismes biològics aerobis (organisme que pot 
sobreviure i créixer en un ambient oxigenat) en 
un cos d›aigua per descompondre la matèria or-
gànica present en una mostra d›aigua donada a 
una temperatura de 20 ° C durant un període de 
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temps de 5 dies, aquesta magnitud s’expressa 
en mgO2/L. La DBO no és una prova quantita-
tiva precisa, encara que aquest mètode és àm-
pliament utilitzat com a indicador de la qualitat 
orgànica d›aigua. El valor de DBO s›expressa en 
mil·ligrams d›oxigen consumits per litre de mos-
tra durant 5 dies d›incubació a 20 ° C, passat 
aquest procés, s’observa la diferència entre el 
volum d’oxigen inicial i el final, això dependrà de 
la quantitat de matèria orgànica present en la 
mostra que haurà estat tancada hermèticament. 

Es va establir el protocol de prova de 5 dies ja 
que la població microbiana variable es desplaça 
a bacteris nitrificants que limiten la prova de re-
productibilitat per períodes superiors als 5 dies. 

Demanda química d’oxigen o DQO és l’indicador 
de la contaminació orgànica i de la inorgànica. 
En aquest cas, els agents oxidants de la matèria 
orgànica no són microorganismes, sinó que són 
unes substàncies químiques estandarditzades: el 
dicromat potàssic (K2Cr2O7) o el permanganat 
potàssic (KMnO4). S’expressa en mil·ligrams per 
litre (mg/l) també coneguts com ppm (parts per 
milió), el que indica la massa d’oxigen consumi-
da per litre de solució. 

La DQO és un mètode aplicable en aigües con-
tinentals (rius, llacs o aqüífers), aigües negres, 
aigües pluvials o aigua de qualsevol altra proce-
dència que pugui contenir una quantitat apreci-
able de matèria orgànica. Aquest assaig és molt 
útil per a l’apreciació del funcionament de les 
estacions depuradores. No és aplicable, però, a 
les aigües potables, ja que en tenir un contin-
gut tan baix de matèria oxidable la precisió del 
mètode no seria adequada. En aquest cas s’uti-
litza el mètode de oxidabilitat amb permanganat 
potàssic, en la resta se sol usar el mètode de 
dicromat potàssic ja que ha demostrat ser el més 

eficaç: és relativament barat, fàcil de purificar, i 
és capaç d’oxidar per complet gairebé tots els 
compostos orgànics. 

La DBO/DQO és un valor que s’utilitza per saber 
si la contaminació en l’aigua és predominantment 
orgànica o inorgànica. Si DBO/DQO és superior 
a 0.6 la contaminació es considera majoritària-
ment orgànica i si és inferior a 0.2 la contamina-
ció és considerada majoritàriament inorgànica. 

El carboni orgànic transformat o COT és un valor 
obtingut per mitjà de l’oxidació del carboni or-
gànic present a la mostra, que es transforma en 
diòxid de carboni (CO2). Segons la quantitat de 
CO2 generat sabem el COT de la mostra. 

En el cas d’aigües naturals, el C orgànic pro-
cedeix tant dels organismes presents com dels 
abocaments; per tant, la magnitud del COT pot 
ser un bon indicador de la contaminació orgànica 
produïda per un abocament si es compara amb 
les mostres d’aigües amunt i aigües avall dels 
punts d’abocament. En aigües naturals, el valor 
del COT és inferior a 10mg/l, mentre que en ai-
gües residuals pot superar els 100mg/l. 

4.Depuració i potabilització de l’aigua 

L’aigua que es deixa anar al clavegueram con-
té substàncies contaminants i residus orgànics 
i, per això, ha de ser netejada abans d’entrar 
al mar, a rius, etc. Totes aquestes activitats es 
realitzen a les plantes depuradores. 

El procés de depuració sotmet les aigües resi-
duals procedents de zones agrícoles, poblacions 
i indústries entre d’altres, que ja han sigut usa-
des, perquè recobrin les seves propietats natu-
rals inicials abans de retornar-les als rius o abo-
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car-les al mar. 

Alguns ecosistemes aquàtics presenten la capa-
citat d’autodepurar-se, gràcies a l’activitat de 
les comunitats d’organismes que hi viuen, això 
vol dir que poden regenerar l’equilibri dels seus 
components físics, químics i biològics quan la 
contaminació no és excessiva. Aquest procés és 
possibles si hi ha prou oxigen per degradar la 
matèria orgànica i bacteris descomponedors que 
descomponguin la matèria orgànica en inorgà-
nica, que servirà com a nutrient a les algues, 
que faran que augmenti l’activitat fotosintètica i 
s’enriqueixi l’aigua en O2. 

El conjunt de processos que transformen les 
aigües naturals en aigües aptes per al consum 
humà s’anomena potabilització, amb aquest pro-
cés el que es pretén és que l’aigua obtingui unes 
característiques físiques, químiques i biològiques 
que no representin cap risc per a la salut i que a 
més tinguin unes propietats que les facin agra-
dables al consumidor. 

4.1 Depuració convencional 

Les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) estan preparades per completar els pro-
cessos d’autodepuració natural quan aquests no 
són suficients. Ho fan mitjançant diferents línies 
( línia d’aigua, de fangs i de gasos). 

Línia d’aigua 

L’aigua arriba a la depuradora a través d’un sis-
tema de col·lectors. És habitual un bombament 
d’entrada per elevar l’aigua a una alçada que li 
permeti circular per gravetat per tots els proces-
sos posteriors de l’EDAR. El tractament s’inicia 
al pou de gruixuts, on s’extreuen, per mitjans 

mecànics, els elements de més pes i mesura; 
d’aquesta manera, si eliminem aquests objectes 
podem prevenir possibles obstruccions. 

Els sòlids més grans es retenen més endavant, 
en les reixes de predesbast. Aquest procés conti-
nua amb el pretractament on mitjançant desare-
nadors es retenen les partícules mitjanes i fines i 
seguidament trobem el desgreixador que permet 
extreure la sorra que hi ha al fons i els greixos 
de la superfície. 

A continuació, se separen les partícules en sus-
pensió en el decantador primari aprofitant la for-
ça de la gravetat, en el fons del qual es pretén 
que es dipositin aquestes partícules que forma-
ran els fangs primaris. En els casos de contami-
nacions industrials fortes s’afegeixen coagulants 
químics per millorar la decantabilitat de les par-
tícules, s’afegeixen floculants (substàncies que 
s’aglutinen a les substàncies col·loïdals) per tal 
d’afavorir la decantabilitat de la matèria en sus-
pensió. La càrrega contaminant restant s’elimi-
na en el denominat reactor biològic on s’injecta 
l’aire perquè els microorganismes existents a 
l’aigua puguin assimilar la contaminació dissolta, 
sedimentin i per decantació puguin ser retirats 
de l’efluent d’aigua que surt pels sobreeixidors, 
això es duu a terme a la decantació secundària . 

Aquesta línia d’aigua conta de tres processos: 

Tractament primari: consisteix en eliminar la 
màxima quantitat possible de partícules en sus-
pensió i disminuir en part la DBO, tot això es 
fa en dues fases; el tamisatge de partícules en 
suspensió ( passa l’aigua per un filtre) i per la 
sedimentació de les partícules que han passat el 
filtre ( sorres i flòculs de greix que suren). 

Tractament secundari: s’aconsegueix l’elimi-
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nació de matèria orgànica i microorganismes per 
la descomposició d’aquesta matèria mitjançant 
bacteris descomponedors en un tanc airejat per 
tal d’accelerar la degradació de la matèria per 
processos d’oxidació i per la desinfecció ( evitant 
així problemes de salut a causa de microorganis-
mes patògens de l’aigua) se solen eliminar per 
cloració (ús de clor) o per ozonització (ús de O3). 

Tractament terciari: amb aquest darrer trac-
tament es volen eliminar substàncies químiques 
i inorgàniques, aquest procés consta de dues 
parts; l’aglutinació de substàncies químiques 
inorgàniques (nitrats, fosfats i metalls pesants) 
per mitjà de coagulants, finalment sedimenten 
al fons del tanc al augmentar de pes. La segona 
part és la decantació del tanc, que permet la sor-
tida de l’aigua neta per la part superior. 

Línia de fang 

L’objectiu principal d’aquesta línia és l’obtenció 
del volum més petit de fang possible que es trobi 
el més estabilitzat possible, és a dir, mineralitzar 
al màxim la matèria orgànica que el compon. 

Els fangs decantats en el tractament primari 
(quasi tots inorgànics) i el secundari, contenen 
un 1% de contingut sòlid que cal concentrar en 
espessidors de fangs per gravetat o per flotació, 
aprofitant la flotabilitat que presenten els fangs 
biològics. Un cop espessit, s’arriba a obtenir del 
3-4% de continguts sòlids. El fang passa a l’eta-
pa de digestió, que pot ser aeròbica o anaeròbi-
ca, segons es faci amb o sense aportació d’oxi-
gen, on es redueix la matèria orgànica present 
fins a un 45% ( es parteix d’un 80% de matèria 
orgànica). 

El fang digerit passa a un dipòsit d’emmagat-
zematge de fans, on s’acumula per alimentar el 

procés de deshidratació( reducció de quantitat 
d’aigua per fer del fang menys voluminós i més 
econòmic de transportar); els principals sistema 
de deshidratació és per centrifugació. 

Si els fangs no són aptes per una revalorització 
degut a la presència d’abocaments, són condu-
ïts a l’abocador però si es poden usar en l’agri-
cultura, jardineria o altres, poden passar per un 
procés de compostatge abans del seu ús, aquest 
procés genera una pasteurització del fang i redu-
eix la presència de patògens. 

Línia de gasos 

La digestió anaeròbia presenta l’avantatge de 
produir, com a residu, gas metà que, en el cas 
de plantes grans, es pot aprofitar com a font 
d’energia.

Gràfic (18) Fases del procés de depuració

4.2 Dessalinització 

La dessalinització consisteix bàsicament a sepa-
rar les sals presents a l’aigua del mar fins a ob-
tenir una aigua de qualitat i apta per al consum 
humà. Actualment el procés més eficaç per des-
salinitzar l’aigua marina és l’anomenada osmosi 
inversa. 

El procés comença amb la captació de l’aigua 
marina a través d’uns pous situats de manera 
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paral·lela a la línia de la costa entre 100 i 150 
m de profunditat. Seguidament, mitjançant ca-
nonades d’impulsió es porta l’aigua de mar a la 
planta dessalinitzadora.

A continuació l’aigua arriba a la primera clora-
ció en dipòsit per a que al recorregut de l’aigua 
no hi hagi presència bacteriana. Un cop realitzat 
aquest procés es duu a terme el pretractament. 

Pretractament 

L’aigua del mar s’ha de netejar d’impureses 
abans d’arribar a l’osmosi inversa. En una prime-
ra etapa de pretractament es fa una depuració 
per flotació. En diversos tancs s’injecta aire pel 
fons i s’afegeixen diversos reactius per a coagu-
lar la matèria en suspensió, fer-la surar i així po-
der-la retirar. En aquesta etapa, l’aigua es desin-
fecta amb diòxid de clor (CCl2)i hipoclorit sòdic 
(NaClO). Més tard, es realitzen diferents tipus 
de filtracions, la filtració de la sorra on l’aigua 
passa per uns filtres que retenen les partícules 
de sorra més grans i la filtració final, en aquest 
darrer procés l’aigua passa uns microfiltres tan-
cats de 20μm que afinen encara més la filtració 
aconseguida. 

Procés d’osmosi inversa 

El pas següent és l’entrada de l’aigua pretracta-
da i filtrada al sistema d’osmosi inversa, la qual 
és impulsada amb una pressió de 70 atmosferes 
a las membranes filtrants, que només deixaran 
passar l’aigua i no pas la sal ni la resta d’ele-
ments que encara contingui. 

Aquests filtres tenen una mida de pas d’una 
mil·lèsima de micròmetre. Una planta amb 10 
bastidors d’osmosi inversa és capaç de produir 
20.000 m3/dia. El rendiment del sistema és del 

45%. De cada 100 litres d’aigua de mar captada, 
45 es convertiran en aigua potable i 55 es torna-
ran al mar, aquí és on sorgeix el problema: Les 
salmorres, els residus procedents de la dessali-
nització, suposen un altre aspecte negatiu per 
aquest mètode d’obtenció d’aigua, ja que a més 
de que les plantes dessalinitzadores necessiten 
una energia de 4kWh/m3, contenen del 50-60g 
de sal per litre i a partir de 40% els prats de Posi-
donia Oceanica es veuen afectats. Tot és degut a 
que l’aigua rebutjada s’envia a l’emissari subma-
rí existent, on es barreja amb l’aigua procedent 
de la depuradora.

Gràfic (19) Procés osmosi inversa
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Tractament final 

L’aigua osmotitzada té un pH baix, el que vol 
dir que és lleugerament àcida. A més, perquè 
es consideri aigua potable, té carència d’alguns 
minerals. Per aquesta raó, s’afegeix a l’aigua os-
motitzada carbonat càlcic (CaCO3) i diòxid de 
carboni (CO2) de manera que s’ajusta la seva 
duresa i la seva acidesa, transformant l’aigua os-
motitzada en aigua potable. 

Per acabar, l’aigua potable torna a passar per 
una cloració perquè així es pugui transportar 
desinfectada. 

4.3 Potabilització 

La potabilització és el conjunt de processos que 
transformen les aigües naturals en aigües aptes 
per al consum humà, és a dir, en aigües que tin-
guin unes característiques químiques, físiques i 
biològiques que no representin cap risc per a la 
salut i que a més tinguin unes propietats que les 
facin agradables al consumidor. 

Les plantes potabilitzadores segueixen proces-
sos molt similars als de les plantes depuradores 
com la captació, el desbast, el pretractament o 
la decantació però alguns processos presenten 
algunes diferències com per exemple la filtra-
ció, en aquest cas s’usen filtres de carbó actiu 
que retenen als seus microporus interns algu-
nes molècules que poden condicionar al gust i 
olor de l’aigua. També presenta processos que 
no es donen en EDAR com la neutralització de 
l’acidesa de l’aigua mitjançant l’addició de reac-
tius químics apropiats (calç) o l’estovament que 
consisteix en eliminar les sals de calci i magnesi 
de les aigües dures; també així es proporciona 

més qualitat a l’aigua pel que fa a la salut, evita 
problemes a la xarxa de distribució, com les in-
crustacions de calç a les canonades. 

5.Característiques biològiques de la planta 
del pèsol 

A la gran família botànica de les lleguminoses 
hi pertanyen nombroses espècies hortícoles cul-
tivades arreu del món, part comestible de les 
quals és el seu fruit o llavor, sent-ho aquests úl-
tims només a la seva fase més jove. 

Característiques: 

El fruit es representa en forma de llegum (terme 
del qual deriva el nom de la família) o beina que 
al estar madura s’obre en dues valves seguint 
dues línies oposades. 

Les flors presenten : 

• 5 pètals disposats en forma d’estendard 
• una quilla i dos laterals, en forma de papallona. 

Gràfic (20) Pesolera
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Les llavors presenten particular propietat nutri-
tiva : 

• elevat contingut proteic ( altres plantes hortí-
coles són principalment riques en glúcids) 

Les proteïnes dels llegums tenen un elevat valor 
biològic i la seva producció és molt més econò-
mica comparada amb altres fonts proteiques. 

Els llegums són un component essencial de la di-
eta general i de la dieta vegetariana en especial: 
la seva difusió i la facilitat de cultiu fan que els 
llegums també siguin coneguts pel nom de carn 
dels pobres. 

Origen dels pèsols 

El pèsol o Pisum sativum és una espècie cultiva-
da a Europa des de temps immemorials: a Ità-
lia, per exemple, tenim constància de que els 
Etruscs ja els cultivaven a la península. Es creu 
que el cultiu es va iniciar a l’Àsia, més precisa-
ment a països com l’Afganistan o al nord de l’Ín-
dia; a través de l’Orient Mitjà van poder assolir 
la conca mediterrània. Els antics romans reco-
neixien aquesta planta, a més de pel valor de 
les seves llavors, per la capacitat d’enriquir el 
terreny i millorar-ne la seva estructura. 

Gràcies als pèsols, a la seva facilitat de cultiu i 
a la rapidesa del seu cicle vegetatiu, varen per-
metre a Johann Mendel ( abat agustí que va viu-
re del 1882 al 1884) anunciar les lleis sobre la 
transmissió dels caràcters hereditaris. 

5.1 Característiques botàniques del pèsol 

Pisum sativum o pèsol, és una planta herbàcia de 
cicle anual, que es presenta durant el desenvo-

lupament vegetatiu amb un aspecte “ de mata”, 
degut a que la tija, herbàcia, subtil i vulnerable, 
desenvolupa estípules bastant voluminoses en 
relació als nusos, a més d’una abundant mas-
sa foliar. El conjunt d’arrels es gruixut inclús si 
la planta produeix nombroses arrels superficials 
immediatament sota el primer estrat del terreny. 
La tija d’un color verd clar, fistulós i sense bor-
rissol, i pot assolir els dos metres d’alçada en 
les varietats trepadores. També existeixen en el 
mercat moltes varietats de mesures més con-
tingudes, anomenades comunament com “de 
mata mitjana”, amb una alçada que no supera 
el metre, i infinites varietats nanes, caracterit-
zades per entrenusos molt retallats, d’aspecte 
de mata. La ramificació bastant desenvolupada 
de la tija depèn sobre tot del comportament cli-
màtic i estacional. Les fulles estan formades per 
dues o més parelles de petites fulles ovalades, 
oposades, part final de les quals es transforma 
en filaments o circells que creixen per afavorir la 
unió de la planta al suport.

Gràfic (21) Estructura pesolera
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Les fulles presenten a la base, com a caracterís-
tica, les estípules, apèndixs foliars que envolten 
la tija per tot al voltant i són visibles. Sovint són 
de dimensions considerables, tant que es poden 
confondre am les fulles, i tenen la finalitat de 
protegir a les gemmes axials de les adversitats 
atmosfèriques. Les flors són peduncles (branca 
de creixement limitat que sosté una inflorescèn-
cia o un fruit després de la seva fecundació) i 
despunten a l’axil·la de les fulles, sovint indivi-
duals o en parella, altres en raïms (tipus d’inflo-
rescència racemosa no ramificada). El color típic 
de les flors del pèsol és el blanc. Las primeres 
fulles basals quasi mai porten flors: aquestes es 
presenten per sobre del setè o octau nus. En al-
gunes varietats de creixement determinades la 
tija acaba amb una inflorescència. La floració pot 
ser simultània (espècies nanes) o escalada. 

El fruit és un llegum de color verd clar i brillant 
i las formes, les dimensions i el nombre de lla-
vors contingues ( que més tard es convertiran 
en la part comestible de la pesolera), són molt 
diverses i depenen de les diferents varietats. Les 
llavors en les dues valves estan sempre disposa-
des de manera alterna. A la beina pot existir una 
membrana transparent que separa les llavors i 
determina el destí del fruit. Aquesta caracterís-
tica és, de fet, específica i identifica als pèsols 
dolços dels quals se’n recullen els fruits quan co-
mencen a engreixar-se les llavors i tant la valva 
com la membrana esclerenquimàtica ( teixit que 
forma òrgans protectors) estan encara tendra i 
carnosa. A les pesoleres de “gra” la llavor és es-
fèrica, de color verd molt clar, fins i tot assolint 
tonalitats groguenques o blanquinoses. En sec 
poden ser llises o es poden tornar rugoses. A 
aquesta característica de la llavor l’acompanya 
una diferent composició química: els pèsols llisos 
presenten un elevat contingut en midó mentre 

que les arrugades, també anomenades ensucra-
des, també contenen altes quantitats de glucosa. 

El cicle evolutiu del pèsol es completa en 80-100 
dies i la recol·lecció pot ser escalada, sobre tot 
en les varietats enfiladisses i en les de mata mit-
jana. Una llavor seca pesa al voltant de 5 grams 
i, respecte a la fresca, posseeix un alt valor pro-
teic i calòric.

Gràfic (22) Beina amb lla-
vor

Gràfic (23) Estats de crei-
xement 

5.2 Rhizobium leguminosarum 

El Rhizobium leguminosarum és un bacteri que 
fixa el nitrogen atmosfèric i viu en simbiosi a les 
arrels del Pisum sativum. Característiques prin-
cipals: 

• Bacil curt algunes vegades pleomòrfic(aparició 
de dues o més formes estructurals d’un organis-
me durant el seu cicle de vida) 

Gràfic (21) Estructura pesolera
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• Gramnegatiu 
• Aerobi 
• No forma espora 
• Mòbil per un sol flagel lateral 

Pertany a la família Rizobiàcia, aquest és un gè-
nere heteròtrof, la seva temperatura òptima de 
creixement en condicions artificials és de 25°C i 
la seva tolerància al pH entra de 5 a 8. La base 
per a la seva classificació és la seva capacitat per 
nodular amb lleguminoses específiques. El nòdul 
és una hipertròfia de l›arrel, un òrgan especialit-
zat on es realitza la fixació del N2. 

Els bacteris del gènere Rhizobium juguen un pa-
per molt important en l’agricultura mitjançant la 
inducció de nòduls fixadors de nitrogen en les 
arrels de les lleguminoses, com pèsols, faves, 
trèvol i alfals. Aquesta simbiosi pot prescindir 
de fertilitzants nitrogenats durant el creixement 
dels cultius de lleguminoses. 

El Rhizobium redueix N2 a amoni (NH4), el qual 
exporta al teixit vegetal per a la seva assimila-
ció en proteïnes i altres compostos nitrogenats 
complexos, les fulles redueixen el CO2 en sucres 
durant la fotosíntesi i el transporten a l’arrel on 
els bacteris el fan servir com a font d’energia per 
proveir ATP al procés de fixació de N2.

Gràfic (24) Acil-homoserina

L’associació s’inicia amb el procés d’infecció, 
quan els bacteris són estimulats per la planta 
,mitjançant senyals químiques basades en un 
aminoàcid modificat, l’homoserina lactona, que 

porta un substituent variable de la cadena d’acil, 
i es diuen acil-homoserina lactones (AHL) que 
dóna lloc a un sistema d’estímuls i respostes cor-
relacionats amb la densitat de població; i prolife-
ren formant una estructura tubular anomenada 
cordó d’infecció al voltant dels capil·lars de la 
planta.

Aquest es desenvolupa a l’interior del punt d’ad-
hesió del bacteri i forma un canal a en interior 
del capil·lar. El Rhizobium és conduït a través del 
cordó fins a la base del capil·lar. El cordó d›infec-
ció travessa la paret de la cèl·lula cortical adja-
cent, aquí en perdre la paret cel·lular, s›estableix 
el bacteri; després s›engloba per la membrana 
plasmàtica de l›hoste formant el nòdul. Els bac-
teris i les cèl·lules de l’escorça radical es dife-
rencien i comença la fixació simbiòtica del N2 i 
l›intercanvi metabòlic de la substància que es 
transporta ràpidament del nòdul a la resta de la 
planta. 

5.3 Condicions ambientals per a viure 

L’època, les tècniques, el temps de cultiu, exi-
gències climàtiques i nutritives , així com les pre-
ferències en quant als substrat són imprescindi-
bles conèixer-les per a poder optimitzar el cultiu 
dels pèsols. 

5.3.1 Clima 

El clima temperat o fresc és el més adient per 
al creixement, desenvolupament i producció del 
pèsol. Aquesta espècie suporta bé el fred típic 
de la primavera d’algunes regions, sempre que 
no s’assoleixin temperatures especialment inten-
ses. Des del punt de vista productiu, les millors 
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condicions s’obtenen als 12-18oC. Les tempera-
tures per sobre dels 25-28oC, que a més siguin 
prolongades, provoquen una maduració mas-
sa ràpida de les beines, fenomen que influeix 
negativament en les qualitats organolèptiques 
(conjunt de descripcions de les característiques 
físiques que té la matèria en general, com per 
exemple el seu gust, textura, olor, color) de les 
llavors. 

Es pot considerar la planta del pèsol com una 
espècie primaveral o de finals de tardor. Entre les 
moltes varietats existeixen algunes precoces que 
demostren una resistència més accentuada pel 
que fa a canvis bruscs de temperatura o el gel 
que poden provocar, inconvenients als vegetals 
i a les beines joves. També les pluges prolonga-
des, en especial durant la floració, a més d’afa-
vorir el desenvolupament dels patògens, influei-
xen negativament en la qualitat i la quantitat del 
producte. Per contra, les pluges lleugeres durant 
la floració augmenten la possibilitat de fecunda-
ció i, en conseqüència, permeten recol·leccions 
més riques. 

5.3.2 Terreny 

El pèsol és una espècie que s’adapta amb facili-
tat a tot tipus de terreny, tot i que obté millors 
resultats productius en aquells terrenys sans, 
frescos, fèrtils, lleugers i profunds. 

Per altra banda, aquesta lleguminosa també té 
alguns enemics: 

• Símptomes de clorosi (condició en la qual les 
fulles no produeixen prou clorofil·la) 
• Escassetat del desenvolupament degut al ter-
reny calcari 

• Creixement minvat per escassetat d’aigua ja 
que necessita un terreny humit 

Els sòls argilosos,freqüentment pateixen un re-
tard en la producció. En canvi, aquesta s’anticipa 
quan el pèsol és cultivat especialment en sòls 
pedregosos. 

El pH òptim per a obtenir la màxima productivi-
tat oscil·laria entre valors compresos entre 5.5 
i 6.5 ( terrenys neutres o lleugerament àcids). 

Tot i que les característiques siguin de bona 
adaptabilitat, sempre són necessàries tasques 
de preparació del terreny que han de ser acura-
des per a afavorir la fase inicial del desenvolupa-
ment de la planta. 

També en el cultiu del pèsol és convenient no 
tornar a plantar la mateixa planta com a mínim 
en tres anys, especialment per a evitar malalties 
que, donada la brevetat del cicle de cultiu, resul-
ten molt perilloses. 

5.3.3 Necessitats hídriques 

Si el terreny en el moment de la sembra, presen-
ta un nivell adequat d’humitat, no és necessari 
subministrar aigua a les plantes. El nivell just 
d’humitat coincideix amb la “capacitat del camp” 
(situació on el sòl no té aigua ni en la superfície 
ni en els macroporus però sí està present i dis-
tribuïda en els microporus. En la pràctica, es re-
coneix aquest nivell just d’humitat estrenyent un 
grapat de terra amb les mans: no pot haver-hi 
cap tipus de degoteig però les mans han de que-
dar humides. 

Generalment les plantes sanes i cultivades en 
terrenys idonis, no presenten necessitats hídri-
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ques importants, al contrari, les varietats preco-
ces, de floració sobre els 50-60 dies després la 
sembra i de recol·lecció als 30 dies posteriors, no 
tenen cap necessitat d’aigua. 

L’absència d’alguna llavor a la beina pot ser re-
sultat d’un desequilibri hídric durant la fase de 
floració. 

En les varietats de cicle més prolongat, es pot 
regar segons l’època d’obertura de les primeres 
flors: tot i que aquesta pràctica pugui semblar 
supèrflua, mitjançant el reg s’obté un nombre 
major de clapes i una major uniformitat en les 
dimensions de les llavors. 

És necessari recordar que quan l’estació és plu-
josa, una quantitat excessiva d’aigua retarda la 
maduració dels fruits i, en conseqüència, el de la 
recol·lecció.

5.3.4 Exigències nutritives 

Les necessitats nutritives del pèsol són molt es-
casses, sobretot degut a la brevetat del cicle de 
cultiu de l’espècie. 

Una característica dels pèsols pel que fa als fer-
tilitzants és que estranyament se’n necessiten ja 
que el nitrogen necessari pel desenvolupament 
de la planta s’obté a partir del Rhizobium i en 
aquest cas la disminució de la producció només 
es veu influenciada per la manca de potassi. 

5.3.5 Cultiu del pèsol 

El pèsol requereix un seguit de tasques a realit-
zar abans i durant el seu desenvolupament.

PÈSOLS
Època de sembra D’octubre a desembre 

i de febrer a maig
Marc de cultiu 30-50*40-60cm
Recol·lecció Als dos mesos
Exposició solar Creix millor a zones 

humides però li 
agrada el sol

Reg Regular, freqüent

Tasques a realitzar durant el conreu de pè-
sols: 

Abans de començar el cultiu s’han de realitzar els 
següents punts: 

1) Preparació del terreny per a la llavor (als pri-
mers estadis del seu desenvolupament, la pre-
sència de grumolls o d’altres partícules sense 
cultivar poden obstaculitzar la floració normal de 
les plàntules en el terreny) 

2) Sembra (el pèsol és una planta de cicle de tar-
dor o primavera, que suporta millor el fred que la 
calor estiuenca ja que amb la calor desenvolupa 
problemes fúngics) 

 a) Època: finals de setembre a desembre 
i de febrer a maig en climes freds. 

 b) Metodologia: sembrem en plena terra 
3 o 4 llavors juntes en forats espaiats uns 25 cm 
i en línies de 40 a 60cm de separació. També s’ha 
de dipositar un pèsol de 1 a 2cm obtenint així 
millors resultats; si es tracta de pèsols enfila-
dissos es recomana separar-los uns centímetres 
més. 
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 c) Terreny: convinent que la terra tingui 
bon saó (terra apta per sembrar-hi després d’una 
pluja) i s’ha de procurar que aquest humitat de 
la terra sigui suficient per a germinar i brotar. No 
se sol recomanar regar just després de sembrar 
per a evitar que les llavors es podreixin. 

Tasques de manteniment que requereix aquesta 
planta durant el cultiu: 

1) Sembra a terra nua 

2) Tasques de birbada ( arrencar males herbes) 
fins que les mates dels pèsols assoleixin de 10 a 
15cm, moment en que podem dipositar sobre la 
terra quelcom de compost madur i cobrir-ho amb 
una capa de palla. 

3) Regs lleugers ( al ser cultius d’èpoques plujo-
ses, no precisen reg, sent preferibles regs lleu-
gers als molt abundants) 

4) Anar recollint els pèsols cop les beines ja han 
acabat de créixer si volem allargar el temps de 
recol·lecció (el temps transcorregut de la sembra 
a collita es de 2 a 3 mesos segons la varietat). 

Recol·lecció: 

S’han d’usar sempre ambdues mans per a re-
col·lectar els pèsols. Tradicionalment, es posa un 
cistell al terra i se subjecta la planta amb una mà 
i les beines amb l’altra. 

Els pèsols joves són excel·lents crus i contenen 
elevades dosis de vitamines A, B i C. Són molt 
dolços ja que contenen sucre. Un cop recol·lec-
tats el sucre dels pèsols es transforma en midó, 
raó per la qual els pèsols recent collits i els secs 
(llavor que ha perdut gran quantitat de l’aigua) 
tenen un gust completament diferent. 

Si se’ls recull i congela d’immediat es possible 
conservar aquest sucre, raó per la que els con-
gelats no tenen mal gust. 

5.3.5 Plagues i malalties 

Corc del pèsol: paràsit que té el mateix color que 
la terra, quan se’l molesta cau de la planta i fin-
geix la mort. Aquest invertebrat és nocturn i du-
rant el dia s’amaga sota terra. Envaeix de forma 
especial els horts en els que no s’hi fa excavació 
regular perquè el terreny li proporciona una ma-
jor protecció i normalment es menja la vora de 
les fulles del pèsol. 

La polvorització de les plantes amb calç quan 
està en elles serveix de repel·lent.

Gràfic (25) Corcs del pèsol

Arna del pèsol: de mida petita i color marró pon 
els ous sobre les llegums joves. Les larves per-
foren aquestes i devoren els pèsols. Una manera 
d’eliminar aquesta plaga és per mitjà d’un cultiu 
freqüent però molt superficial del sòl durant l’hi-
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vern, d’aquesta manera els pit-roigs i estornells 
es mengen les pupes, interrompent així el cicle 
vital d’aquest invertebrat.

Gràfic (26) Arna del pèsol

Tisanòpter del pèsol: minúsculs insectes de color 
marró negrós que fan petits forats a les fulles 
dels pèsols. Les plantes engrogueixen i es mar-
ceixen. Per a desfer-se’n d’ells s’han d’amarar 
les plantes amb aigua amb sabó.

Gràfic (27) Tisanòpter del pèsol

Míldiu: malaltia provocada per un fong que fa 
emblanquir les fulles i beines del pèsol fins que 
aquestes es podreixen. Aquest organisme sol de-
senvolupar-se en climes molt humits i de pluges 
constants. Podem eliminar fàcilment míldiu de la 
planta si extraiem les parts infectades del pèsol 
evitant que la malaltia es propagui.

Gràfic (28) Míldiu

PART PRÀCTICA 

6.Disseny de l’estudi 

En aquesta part del treball s’expliquen totes les 
l’experiència que vaig realitzar sobre 12 plantes 
de Pisum sativum de l’1 de juliol de 2014 a l’1 de 
setembre de 2014. 

El treball experimental està basat en el reg de 
la planta del pèsol per mitjà de diferents aigües 
contaminades, és a dir, les aigües amb les quals 
s’han tractat les pesoleres que presenten unes 
condicions físiques i químiques peculiars dife-
rents a l’aigua pura, més endavant, s’expliquen 
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les característiques de cada aigua analitzada, 
però prèviament s’han de tenir en compte els 
elements a analitzar i que difereixen amb l’ai-
gua potable o pura, aquests són la terbolesa, la 
quantitat d’oxigen dissolt, la salinitat, la concen-
tració de nitrats i nitrits, la duresa total, la du-
resa temporal o també anomenada de carbonats 
i la demanda biològica d’oxigen, la demanda quí-
mica d’oxigen i el carboni orgànic transformat. 
L’anàlisi de tots aquest trets serà clau per a ex-
plicar les diferències fisiològiques que presen-
taran les pesoleres, depenent del tipus d’aigua 
amb la qual han sigut regades. 

6.1 Objectius de la part pràctica 

Els objectius del treball són els següents: 

• Plantejar una hipòtesi per a realitzar la recerca 
• Dur a terme una plantació de pèsols a l’estiu 
• Analitzar les característiques de l’aigua que ab-
sorbeixen 
• Anotar les diferències que presenten les plan-
tes regades amb diferents tipus d’aigües 
• Extreure’n conclusions 

6.2 Hipòtesis 

Hipòtesi 1: 

“El reg amb aigües amb característiques fisico-
químiques que no compleixen els requeriments 
d’aigua potable provoca modificacions o canvis 
en el Pisum sativum?” 

Hipòtesi 2: 

“Quins són els processos per mitjà dels quals 

l’home és capaç de reutilitzar aquelles aigües 
malmeses o no aptes pel consum en aigua po-
table?”

6.3 Variables del treball 

A l’hora de dissenyar l’experiment, s’han de tenir 
en compte una sèrie de variables que variaran al 
llarg de l’experiència i altres que es mantindran 
constants. 

Les variables independents són valors seleccio-
nats i controlats a l’experiment. Aquestes varia-
bles es poden canviar a voluntat. 

Les variables dependents són les que no es po-
den controlar, ja que aquests depenen de les va-
riables independents. 

Les variables controlades són un conjunt de va-
riables que es mantenen constants perquè no es 
vol que influenciïn en les variables independents 
i/o dependents. 

En el meu projecte les variables són les següents:

Variables independents • nítrits

• nitrats

• carbonats

• duresa total

• pH

• clor

Variables dependents • velocitat de creixement de 

la planta

• quatitat de tavelles

• quantitat de llavors

• nombre de fulles

• longitud de les tiges

Variables controlades • temperatura
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6.4 Metodologia 

En aquest treball, s’ha investigat com diferents 
tipus d’aigües amb diverses característiques fi-
sicoquímiques han pogut afectar la planta del 
pèsol (varietat precoç de Provença). 

Característiques de la llavor:

VARIETAT DEL PÈSOL Nan precoç de 
Provença negret

TIPUS DE MATA Baixa (40cm d’alçada)
Nº DE BEINES • 1-2 beines per nus a 

partir del 9è
• lleugerament arque-
jades

LLAVOR Llisa i verda

Cada 1000 llavors pesen 235 grams aproximadament. 

Obtenció de les aigües: 

• Potable: aixeta 
• Sal: dissolució (aigua potable + 35g NaCl) 
• Clor: aigua de piscina 
• Fecal: fosa sèptica 

Els nitrits, carbonats i duresa total van ser ana-
litzats amb tests de precisió Wave. 

Els nitrats van ser analitzats amb el test Sera. 

El pH, el clor, l’alcalinitat i l’estabilitzador van 
ser analitzats amb l’AquaCheck (Pool & Spa Test 
Strips).

Exemples:

Collage (1) D’esquerra a dreta: Test Strips, Test Wave 
KH, Test Wave GH 

Característiques fisicoquímiques de cada tipus 
d’aigua:

Aigua 
potable

Aigua amb 
35gNaCl/L

Aigua 
amb clor
(piscina)

Aigua 
fecal

Nitrits 0.0mg/l 0.0mg/l 0.05mg/l 0.05mg/l

Carbonats 11 gotes 
= 5.5dKH

18gotes = 
9dKH

34gotes 
= 17dKH

40gotes 
= 20dKH

Nitrats 0.0mg/l 0.0mg/l 10mg/l 0.0mg/l

Duresa total 16 
gotes= 
8dGH

18 gotes= 
9dGH

34gotes= 
17dGH

16 
gotes= 
8dGH

pH 7.8 8.4 6.2 7.8

Cl 0.5ppm 0ppm 10ppm 0ppm

Alcalinitat 120ppm 240ppm 120ppm 240ppm

Estabilitzador 40ppm 30ppm 100ppm 40ppm

Taula (4) Característiques fisicoquímiques

Font: Elaboració pròpia

Conceptes introduïts: 

• Alcalinitat: mesura la capacitat que té una dis-
solució per a neutralitzar els àcids, també es pot 
calcular duent a terme el sumatori estequiomè-
tric de les bases de la solució. 
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• Cl: substància usada per mantenir les piscines 
lliures de bacteris perjudicials (dissolt en aigua 
forma àcid hipoclorós HClO o l’anió hipoclorit 
ClO-, aquests ataquen als lípids de membrana 
dels bacteris o parets cel·lulars i destrueixen en-
zims a l’oxidar-los ) 

• Estabilitzador: substància química que inhibeix 
la reacció entre productes químics, terme con-
trari al del catalitzador. Normalment, inhibeix la 
separació de suspensions, emulsions i escumes. 

Gràfic (31)
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Un cop analitzades les característiques per-
tinents de cada aigua: 

1. Vaig omplir 12 testos de 4 dm3 amb compost 

2. A cada test hi van ser plantades 3 llavors de 
pèsol separades un pam cadascuna i enterrades 
a 1cm de la superfície 

3. Vaig regar cada test amb l’aigua pertinent 

Característiques del compost: 

• Fems de cavall i vaca, escorça de pi i guano 
• pH= 7-8 
• Conductivitat elèctrica: <100mS/m 

Els dies que plovia els pèsols eren recollits i po-
sats sota cobert per tal d’evitar que l’aigua de la 
pluja afectés al desenvolupament de les plantes. 

Observació de la plantació 

• Reg de les plantes cada dia 
• Dia 1 de juliol plantació 

• Dia 5 primers brots 
• Dia 12 s’observen algunes fulles menjades 
• Dia 13 es tira verí per a cargols al voltant dels 
testos (compost de Metaldehid 5%) 
• Dia 24 primeres flors dels testos regats amb 
aigües de piscina i aigües fecals 
• Dia 29 primeres flors dels testos regats amb 
aigua potable 
• Dia 2 d’agost primeres flors dels testos re-
gats amb aigua salobre i apareixen les primeres 
beines en els altres testos 
• Dia 26 d’agost es comencen a assecar quasi 
totes les plantes i les d’aigües fecals comencen 
a obrir beines 

6.5 Resultats 

Un cop passats els dos mesos des del dia 1 de 
juliol, vaig donar per conclosa la part pràctica 
havent recollit tots els pèsols de les plantes. 

Els resultats pel que fa a la longitud mitjana de 
les tiges expressada en centímetres i el promig 
del nombre de fulles és el següent:

TESTOS REGATS 
AMB

LONGITUD 
MITJANA DE LES 
TIGES

PROMIG DEL Nº 
DE FULLES

AIGUA POTABLE 40 35

AIGUA SALOBRE 23.5 10

AIGUA DE 
PISCINA

26.5 24

AIGUA FECAL 38 50

Taula 6 
Font: Elaboració pròpia
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Amb el consegüent gràfic:

Recol·lecció:

Test N o m b r e 
de plantes

N o m b r e 
de beines

N o m b r e 
de pèsols

1 1 2 3
2 2 2 2
3 3 6 3
4 0 0 0
5 1 0 0
6 2 0 0
7 3 9 2
8 2 6 4
9 2 4 5
10 3 4 13
11 3 9 14
12 3 4 4

Taula 7 
Font: Elaboració pròpia

Quantitat total de llavors: 

• Total de llavors en els 3 testos d’aigua potable: 
8 
• Total de llavors en els 3 testos d’aigua salobre: 
0 

• Total de llavors en els 3 testos d’aigua de pis-
cina: 11 
• Total de llavors en els 3 testos d’aigua fecal: 31 

Quantitat total de beines: 

• Total de beines en els 3 testos d’aigua potable: 
10 
• Total de beines en els 3 testos d’aigua salobre: 
0 
• Total de beines en els 3 testos d’aigua de pis-
cina: 19 
• Total de beines en els 3 testos d’aigua fecal: 17 

Quantitat total de plantes: 

• Total de plantes en els 3 testos d’aigua pota-
ble: 5 
• Total de plantes en els 3 testos d’aigua salobre: 
3 
• Total de plantes en els 3 testos d’aigua de pis-
cina: 7 
• Total de plantes en els 3 testos d’aigua fecal: 7 
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Collage (2) Fases de creixement

També vaig quantificar el pes del diferents pèsols 
regats: 

Aigua potable: 0.09g/pèsol 
Aigua de piscina: 0.11g/ pèsol 
Aigua fecal: 0.16g/pèsols

6.6 Conclusions de l’estudi 

Un cultiu de Pisum sativum fora d’època compor-
ta una disminució en la producció. 

Les altes temperatures acceleren el cicle biolò-
gic del pèsol, per tant, germina molt ràpidament 
però també mor al passar poc més de 2 mesos 
des de la plantació. 

De 36 llavors plantades un 61’1% han germinat. 
Promig de beines: 2 per planta nascuda 
Promig de llavors: 2 llavors per planta nascuda 
Longitud mitjana de les tiges: 32 cm 
Promig del nombre de fulles: 29-30
 

Analitzant per tipus de reg observem:

Aigua 
potable

Aigua amb 
sal

Aigua de 
piscina

Aigua fecal

Plantes
germinades

55.6% 33.3% 77.8% 77.8%

Promig de 
beines

2 0 2-3 2

Promig de 
llavors

1-2 0 1-2 4

Longitud 
mitjana de 
les tiges

40 23.5 26.5 38

Promig del 
nombre de 
fules

35 10 24 50

Taula 8
Font: Elaboració pròpia

Per tant, les plantes regades amb aigües fecals 
són les que tenen major rendiment pel que fa a 
la producció de llavors. Però en canvi tenen una 
longitud mitjana menor que amb aigua potable. 
Possiblement la quantitat de matèria (orgànica o 
inorgànica) de l’aigua fecal pot explicar el fet que 
germinin més llavors. 

Les regades amb aigua de piscina presenten ca-
racterístiques similars a les plantes regades amb 
aigua potable en referència al nombre de llavors, 
però al comparar tants per cent de plantes ger-
minades, les plantes regades amb aigua de pis-
cina presenten un 77.8% així com les regades 
amb aigües fecals. 

Les plantes regades amb aigua amb sal no han 
acabat el seu desenvolupament al no generar 
beines ni produir fruits, a més, el nombre de 
fulles és més reduït així com la longitud de les 
tiges. 

Semblaria inicialment que amb aigua amb clor i 
amb aigües fecals, el nombre de plantes germi-
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nades hauria de ser menor que amb aigua po-
table i en canvi no ha estat així. Per tant pot 
ser que la variables com la quantitat de matèria 
fecal i si les concentracions de clor i sal, al no ser 
controlades no siguin comparables, és aquest fet 
el que podria explicar els resultats. 

A més, s’observen grans problemes pel que fa 
al desenvolupament de les plantes regades amb 
sal perquè una concentració elevada de sals im-
pedeix un bon intercanvi de nutrients entre el sòl 
i la planta afectant a la pressió osmòtica i impe-
dint el pas de nutrients a les arrels de la planta.

7.Conclusions de la recerca 

Responent a la meva hipòtesi inicial puc afirmar 
que el reg amb aigües contaminades sí que pro-
voca modificacions en el Pisum sativum. 

Tenint el cultiu de pesoleres regades amb aigua 
potable com a model i tenint el compte tots els 
coneixement adquirits pel que fa a les caracte-
rístiques de l’aigua i les molècules que es tro-
ben dissoltes en aquesta he arribat a la conclusió 
que: 

• Les plantes regades amb aigua amb sal no 
s’han desenvolupat del tot degut a la elevada 
concentració de solut de fora del vegetal que per 
osmosi no permetia que tota la quantitat d’aigua 
entrés dins l’organisme. 

• Les plantes regades amb aigua de piscina han 
tingut un rendiment superior a les plantes rega-
des amb aigua potable fet que no esperava, per 
tant, la conclusió que n’extrec és que la quantitat 
de clor que hi ha en una piscina no és suficient-
ment elevada com per a perjudicar el creixement 
de la planta, a més, els nitrats que contenia l’ai-
gua semblen ser beneficiosos per a la planta com 
una mena d’adob. 

• Les plantes regades amb aigües fecals han si-
gut les que major èxit han tingut en referència 
al nombre de fulles, longitud de tija, quantitat 
de beines i de llavors, entre d’altres. Tot i creure 
que les característiques fisicoquímiques d’aques-
ta aigua perjudicarien a les plantes, l’observació 
em permet afirmar que una quantitat elevada de 
carbonats li és beneficiosa a la planta del pèsol. 

I al llarg d’aquesta recerca també he pogut 
conèixer els diferents mètodes pels quals po-
dem aconseguir que aigües contaminades ( ja 
siguin aigües fecals, de piscina, amb sal, etc.) 
tinguin característiques idònies per al consum 
humà, aquestes són bàsicament la depuració i la 
dessalinització, tot i que la dessalinització no és 
rentable perquè es necessita molta energia per a 
obtenir una quantitat d’aigua insuficient. 

Vull donar agraïments a la meva família i als 
meus veïns per a ajudar-me a l’hora de la plan-
tació. També m’agradaria agrair la col·laboració 
de la Mariona Ventura i Gemma Ventura per a fa-
cilitar-me el contacte d’en Jordi Puig Roca mem-
bre de l’associació Llavors Orientals, una associ-
ació de llavors del Vallès que treballa amb llavors 
de varietats antigues i que em va respondre a 
una entrevista. 

Finalment, també agrair a la meva tutora del Tre-
ball de Recerca, M. Àngels Alié per a donar-me 
idees a l’hora d’organitzar el treball i preparar 
l’entrevista.
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ANNEXOS

Per què hem de consumir verdures de varietats locals i 
produïdes en ecològic?
 
Ara farà 10 anys vaig començar la meva aventura particular 
amb l’horticultura. Tot va començar com una afició amb un 
hort petit per a l’autoconsum. De seguida, però, la cosa va 
començar a créixer i sense adonar-me’n, amb molt poc temps, 
cultivava més d’una hectàrea de terreny i alimentava a més 
de 25 famílies. 
Aquest inici tant fulgurant, a nivell productiu va esdevenir-se 
amb varietats hortícoles modernes i millorades. En aquells mo-
ments, d’ulls clucs, anava al planterista i agafava genèrics (col, 
enciam, tomàquet,...). Encara no sabia què era una varietat 
local i que cadascuna d’elles tenia noms, cognoms i una his-
tòria al darrera. 
De mica en mica, però, vaig entrar en aquest món, amb certa 
reticència i desconfiança, gràcies a les llavors que em donaven 
en Pep, l’Etern, el veí del costat... 
A base d’aprendre com es cultivaven, gràcies a la transmis-
sió de coneixement que em van fer al donar-me les llavors, 
vaig començar a percebre una cosa molt important; el gust 
d’aquestes varietats locals era totalment diferent. 
Sempre tinc la mania de tastar les coses crues, i moltes ve-
gades, quan feinejava per l’hort, agafava una fulla de col de 
pell de galàpet i la tastava (dolça, cruixent i sense retrogust 
amarg) i tot seguit agafava aquella col de cabdell immensa mi-
llorada: no podia ni acabar-la de rosegar. I així va anar passant 
el temps fins que pràcticament la totalitat de les varietats de 
l’horta eren locals. 
Aquesta percepció sensorial, organolèptica –del gust-, no és 
altra cosa que el reflex del contingut de nutrients que té el ve-
getal; però en aquell moment encara dubtava que les varietats 
locals fossin més nutritives i sanes que les millorades i que la 
percepció que es podia tenir de millor o pitjor gust no era un 
indicador fiable de qualitat alimentària. 
Així que la meva vocació científica em va portar a intentar 
demostrar aquesta hipòtesi. Són més nutritives les varietats 
locals que les modernes millorades??? Però també vaig voler 
investigar si les varietats produïdes en ecològic ho eren més 
que les convencionals. 
Per tant, vaig cultivar durant 50 dies dues varietats locals d’en-
ciams a casa (enciam escaroler i enciam 3 ulls) i quan van 
ser crescudes vaig comprar enciams ecològics de varietats que 
fossin semblants a les locals que havia plantat (romà i fulla 
de roure) a una gran cadena de distribució, i enciam iceberg 
i romà produïts en convencional a una altra cadena de gran 
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distribució. 
D’aquests enciams, de diverses mostres i intentant analitzar 
els collits a casa al cap d’uns certs dies de ser collits per es-
tar en les mateixes condicions que els de supermercat, vaig 
proposar-me contrastar dos paràmetres relatius a factors ne-
gatius de la qualitat (nitrats i nitrits) i dos associats a factors 
positius (vitamina C i fibra). 
Els resultats i el plantejament analític van ser fets gràcies a 
la Laura i a la Núria en un laboratori, emprant tècniques molt 
senzilles però eficaces; els resultats obtinguts van ser el se-
güents: 

Resultats qualitatius dels enciams
Font: Elaboració pròpia. 

nutritives i no només productives. 
En darrer terme, la matèria seca de les varietats locals fou 
entre 5,58 i 1,6 vegades més elevada que les varietats mo-
dernes i, pel cas de l’enciam 3 ulls, el doble que l’enciam romà 
produït en ecològic de gran distribució. Aquest fet s’explica per 
diversos motius, però essencialment, per les pautes de reg. 
En el cas de les varietats de la prova de camp, l’aigua va ser 
restringida. En el cas de la resta de varietats no acostuma a 
ser així i menys en convencional on la fertilització inorgànica 
demanda unes dosis més altes de reg per equilibrar l’osmosi 
vegetal. D’altra banda, el creixement més lent de les varietats 
antigues permet la major generació de fibra. 
Per tant, les hipòtesis de treball realitzades, pel cas dels pa-
ràmetres qualitatius seleccionats i dels enciams analitzats, es 
van poder demostrar tot indicant que les varietats locals acu-
mulen major nombre de paràmetres nutritius positius i mini-
mitzen els negatius vers les varietats modernes produïdes en 
convencional i són, també, superiors a les varietats modernes 
produïdes en ecològic. 
Aquest estudi un cop acabat em va fer reflexionar molt so-
bre quin és l’objectiu de l’agricultura. Des de sempre ha estat 
alimentar amb la major quantitat de nutrients consumint els 
mínims recursos naturals. Avui, però, el paradigma sembla in-
vertir-se i el valor i la qualitat nutritiva ha passat a ser secun-
dària en front als kg produïts. 
Però que passaria si el mercat alimentari avalués el preu dels 
productes en funció de la quantitat de nutrients que tenen i no 
en funció del seu pes? 
Possiblement, ens adonaríem que consumir productes ecolò-
gics i de varietats locals seria el més econòmic, saludable i 
ambientalment responsable. 

Autor: 
Jordi Puig Roca 
Pagès i doctor en ciències ambientals. 

Agraïments 
A la Núria Ribas i a la Laura Castrillo per ser l’ànima dels resul-

tats d’aquest estudi.

Dels resultats analítics es va poder concloure que els enciams 
de producció convencional, fertilitzats majoritàriament amb 
adobs de síntesi química, molt solubles en aigua, generaven 
verdures de menor qualitat ja que acumulaven un major nom-
bre de nitrats i de nitrits. En concret, les varietats tradicionals 
tenien de 6 a 2,4 vegades menys de nitrats que les produïdes 
en convencional, i també estaven lleugerament per sota o igual 
de les varietats millorades ecològiques. 
En relació a la vitamina C, les varietats locals en tenien entre 
4,6 i 1,59 vegades més que les millorades produïdes en con-
vencional i 1,34 vegades més que les ecològiques. Això és així 
ja que el creixement de les varietats locals és, normalment, 
més lent, i per tant l’exposició solar és major i per això és més 
alta la possibilitat de sintetitzar vitamina C. També intervenen 
factors genètics lligats a la selecció secular dels agricultors en-
caminada a obtenir vegetals amb les màximes potencialitats 
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Noves dades de l’emigració piemontesa

Història

Resum

És parcialment conegut el 
moviment migratori originari 
de pobles situats a la vora 
del llac d'Orta (Piemont) i el 
desenvolupament econòmic a 
Barcelona associat a l‘hosteleria. 
En alguns casos més destacats 
ha estat possible descriure el ni-
vell socio-econòmic assolit però 
en la majoria es poden entreveu-
re economies més modestes.

Són identificats alguns petits po-
bles origen de l‘emigració i les 
famílies involucrades; de forma 
més detallada faig referència als 
Pagani d‘Egro com a empresaris 
paradigmàtics directament afec-
tats negativament per la ocupa-
ció francesa però que, malgrat 
tot, reeixiren en els negocis.

Els Pagani col·laboraren estreta-
ment amb altres piemontesos, 
principalment els Antonietti i els 
Vinzia. També amb els Nicola i 
Baratta i els milanesos Gippini i 
Maffioli. El testament de Matteo 
Pagani atorgat al 1847 permet 

Pobles de la riba occidental del llac 
d‘Orta, citats al text.
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valorar les inversions en immobles propers a 
l‘Argenteria conseqüència de l‘activitat hostele-
ra, durant gairebé cent anys.

En general, els emigrants s‘integraren a la soci-
etat d‘acollida emparentant-se amb famílies de 
Barcelona i comarques veïnes i al mateix temps 
mantingueren vincles amb els seus origens i, en 
alguns casos, apostaren per un futur en terres 
americanes.

La totalitat de les dades inèdites s‘enmarquen 
dins la bibliografia anexa. 

Introducció

Després d‘un període pròsper a finals del segle 
XVI (1), el Piemont (Itàlia) va patir una adver-
sa situació econòmica que provocà l‘emigració a 
altres llocs d‘Itàlia (2) o a altres països, com Su-
ïssa i França, i de manera singular a Barcelona.

Són aportades noves dades sobre aquesta emi-
gració amb destinació Barcelona protagonitza-
da per famílies habitants en pobles situats a la 
riba occidental del llac d‘Orta, i zones pròximes, 
en concret en diversos frazioni dels comuni de 
Cesara, Pella i Nonio (propiament Gnun, en pie-
montès i llombard).

A partir de mitjan segle XVIII aquesta emigració 
augmentà degut a diversos factors, com ara la 
sobreexplotació dels camps de torba (3), de for-
ma més destacada al comune de Cesara, especi-
alment als frazioni de Grassona i Egro.

Tradicionalment, la societat de règim feudal per-
metia la coexistèmcia d‘una majoria de famìlies 
vivint en masies rústegues, tipicament amb co-

berta de palla, especialment a la zona d‘ Egro i 
Artò, actualment frazione de Madonna del Sasso, 
i un petit nombre de families notables autòctones 
(4), entre les que sobresurtien els Fiorentini i els 
Soldi, d‘Alzo, frazione del comune de Pella, i els 
Antonietti d‘ Egro.

Motivats per raons de parentiu o de veinatge es 
trobaven a Barcelona durant el segle XIX altres 
famílies de nivell social divers, com ara els Nicola 
(5), Vinzia (4), Baratta i els Pagani, d‘Egro, als 
quals em referiré de forma més detallada. Tam-
bé consten a Barcelona emigrants d‘origen mi-
lanès com els Gippini (6) i Maffioli (2). Tots ells, 
en algun moment, varen relacionar-se i amb el 
temps, la majoria emparentaren amb llinatges 
d‘antigues arrels catalanes.

La gran quantitat de famílies emigrants apor-
taven també un bagatge econòmic molt divers. 
Entre ells hi trobem des d‘empresaris inversors 
fins a treballadors d‘algun dels oficis tradicionals 
propis de les petites poblacions d‘origen; cuiners 
i taverners, principalment originaris d‘Alzo i No-
nio; també sabaters i carboners de Cesara i d‘Ar-
tò, pagesos, i comerciants

Més endavant a Barcelona formaren societats 
mercantils amb participacions creuades, amb la 
qual cosa la interrelació personal i de negoci era 
molt destacada, es varen promocionar a hosta-
lers i varen invertir en la compra i lloguer de ca-
ses.

Origens i primeres dades d‘Egro, de Cesara

Al 1636 consta (7) el “parraco de Valtorta” (Llom-
bardia) Pietro Paulo Pagani, sense poder-ne 
afirmar una relació genealògica amb els Pagani 
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d‘Egro (8).

En canvi, els Antonietti, del „luogo di Egro“, es-
tan documentats des de 1363. Al segle XVIII, els 
Antonietti d‘Egro gaudien d‘una influència nota-
ble i a Barcelona van promoure i desenvolupar 
una important activitat hostalera. Sis membres 
de la família Antonietti hi residien (9) al 1718, al-
guns d‘ells taverners, com també alguns Jupí (6) 
des de 1714. Anys més tard (10) també s‘ocu-
paren en altres activitats comercials i financeres.

Hi ha constància de diversos Antonio Antoniet-
ti. L‘esquema següent mostra la relació familiar 
d‘un d‘ells amb membres dels Pagani i Fiorentini 
(11).

La relació Antonietti-Pagani

Els Pagani d‘ Egro, veïns i familiars dels Antoniet-
ti, arribaren a Barcelona en una data incerta an-
terior a 1750, bo i mantenint una estreta relació 
amb el poble d‘origen, com era usual. Aquests 
vincles queden palesos en fets com el dut a ter-
me el 9 de maig de 1751 en que diversos Anto-
nietti i Giuseppe Pagani, tots nascuts a Egro però 

habitants a Barcelona, manifesten davant notari 
(12) que volen assignar “diversos fonds de ca-
pital per a la fundació d‘una Capellania Laicale a 
l‘esmentat lloc d‘Egro”.

A la façana principal de l‘església de Santa Maria 
d‘Egro una làpida de riconoscenza, datada al 17 
de maig de 1751, rememorava la “fondatura di 
questa capellania” on hi constaven els mateixos  
benefactors. Aquells que assistiren als dos actes, 
hagueren de fer el trajecte de Barcelona a Egro 
en carruatge, altrament per fer el trajecte a peu, 
com alguns habitualment feien, calia disposaar 
de 24 dies.

No fou fins el 24 de febrer de 1796 que es donà 
forma definitiva a la Fundazione de Capellania 
Laicale nel Oratorio dedicato a alla Natività della 
Beata Maria nel luogo d‘Egro.

A finals del segle XVIII, Mateo Pagani es casà 
amb Maria Teresa Soldi, contadina veïna d‘Egro, 
i temps després, fins a la seva mort al 1875, 
pertanyien a la parròquia de Santa Maria del Pi, 
a Barcelona.
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Giuseppe Maria Pagani, natural i habitant d‘Egro, 
pare de l‘anterior, manifesta que és a „la sua pa-
tria“ i fa testament a Nonio (13) el 7 de març de 
1820.

Finalment, un fill de Mateo, Emmanuelle Pagani 
(Barcelona 1802), fou prevere resident a Egro 
fins a la seva mort al 1875, a Cesara a l’oficina 
de correus (casa poste).

La trama familiar i mercantil                      

En la comunitat inmigrant, era freqüent la inter-
relació d‘interessos familiars i mercantils. A la se-
gona meitat del segle XVIII, Giuseppe Antonietti 
casat amb Mar-        garida Vinzia, filla de Fran-
cesco Aloysius Vinzia, de Pella, i de Maria Baretta 
(4),  posseïa una part important de la propietat i 
del negoci de l‘Hostal de la Cruz de Malta al car-
rer de les Mosques, a Barcelona. Al 1802 consta 
un altre casament entre membres de les dues 
famílies, el de Pere Antonietti amb Marianna Vin-
zia.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La família Pagani- Soldi

A part de les aliances familiars, sens dubte l‘en-
torn polític deuria ser un factor condicionant per 
a l‘activitat comercial. El 13 de febrer de 1802 
entraren les tropes franceses a Barcelona. i la 
guerra obligà a molts piemontesos a fugir,.com 
ho varen fer els Pagani. Especialment degut als 
aldarulls constants, a partir del maig de 1808 
(14) en quatre dies van sortir de la ciutat mils 
persones, entre elles els Maffioli que es refugi-
aren a Tarragona, buscant una major seguretat.                                                       

Un exemple de la integració de moltes famílis 
inmigrants al país d‘ acollida ens el proporcio-
na Cayetano (Gaietà) Vinzia (1845-1930) casat 
amb Antònia Canet de la Riera Margenat, de Les 
Corts, amb arrels en diversos pobles del Vallès.

L‘Hostal de Manresa i els Pagani

Ja des de finals del segle XVII, al carrer Jordi Ras 
de Barcelona hi destacava un hostal anomenat 
de Manresa. Des d‘abans de 1785, els Pagani hi 
treballaven, constant com una fonda a l‘Argen-
teria. N‘era el propietari Josep Ignasi Vidal, mer-
cader i notari, i estava situat „al carrer del seu 
nom“ (4), tal com encara consta al voltant de 
1814. Al 1844 el posseïa Francisco Puig constant 
com a “posada”, però aleshores “todavia se ha-
bla del Hostal de Manresa”, del qual un dia a la 
setmana al 1847, sortia una galera cap a la vila 
de Manresa amb parada a diverses poblacions.

Mateo Pagani abans de 1808 havia fugit de Bar-
celona i després d‘haver estat en “diferentes vi-
llas de esta provincia”, finalment feu estada a Vi-
lanova. L‘ocupació francesa va durar fins la nit de 
27 al 28 de maig de 1814. Al setembre del ma-
teix any, Mateo Pagani torna a obrir (15) l‘Hostal 
del carrer Manresa i desprès de  “la invasión de 
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los enemigos“ reempren les seves activitats des-
prés de „estos años de calamidad”.

De forma semblant, Constancio Antonietti de la 
Fonda de Sant Miquel des „de muchos años“ a la 
plaça de Sant Miquel del Port, obre „nuevamen-
te“, és a dir després d‘un període d‘interrupció.

Ja al 1815 Mateo Pagani consta com a Individu 
de “la dotzena” dins l‘aparell directiu de la Con-
fraria dre Santa Maria d‘Hostalers i Taverners de 
Barcelona.

En el testament disposat al 1820 per Giuseppe 
Maria Pagani, deixa com a hereus de tots els 
seus béns als seus fills Mateo i Pere „in equali 
porzioni” sense especificar el cos hereditari.

Entre els anys 1829 i 1835 Mateo Pagani va ocu-
par un dels quatre càrrecs de Prohom que regien 
els interessos de la Confraria i, amb Anton An-
tonietti i altres hostelers piamontesos, va acom-
panyar a Gaietà Vinzia en diverses gestions de 
recolzament. 

La situació política va influïr en la inexorable dis-
gregació de la família Pagani. Cronològicament 
primer, el 1825 Manuel Pagani, aspirava a ser 
promogut (17) a les Sagrades Orders amb “el 
cargo de servir de Vicario” en alguna esglèsia del 
Bisbat de Barcelona. Finalment obtingué el títol 
a Itàlia, on residí fins a la seva mort.

En segon terme, la decisió d‘ Antoni Pagani Sol-
di d‘emigrar a Cuba, des d‘abans de 1837, data 
del testament del seu pare (18) i domiciliant-se 
finalment a Matanzas cap a 1844. 

En tercer lloc, de manera prou explícita en el tes-
tament de 1837, els problemes familiars. A la 
seva filla Maria Coloma deixa només 25 lliures 

en motiu de que “m‘ha abandonat des de que 
principià la mia enfermedat”.

Com a cohereus deixa tots els seus béns a parts 
iguals al Rnt. Manuel, Anton, tots dos fora d‘Es-
panya i Maria Angels de Villaronga (19) i les dues 
filles menors de Teresa Pagani de Peraller. Com 
a marmessor nomena Josep Peraller Pou, el seu 
gendre en atenció a haver-se involucrat desin-
teressadament en els afers finacers descrits en 
l‘apartat següent.

Les dades econòmiques

En el testament disposat al 1820 per Giuseppe 
Maria Pagani, és reconegut el treball “e indus-
tria” realitzats  pel seu fill Giuseppe Matteo en 
benefici del testador. Com a recompensa li dei-
xa 750 lliures catalanes (16). Aquesta quantitat, 
relativament modesta, equivalia al valor d‘una 
finca rústega d‘unes dotze quarteres pels vol-
tants de Barcelona (21). Del pagament d‘aques-
ta quantitat en respon la casa pròpia dels Pagani 
situada al barri dit d‘en Malla anomnada la casa 
del Fitò.(22).

Recordem que al 1826 s’havia obert un tram del 
carrer Ferran que esdevingué l’origen d’un eix 
transversal, prolongat pel.carrer de Jaume I fins 
a la plaça. de l‘Angel, el qual va fer desaparèixer 
la plaça de les Cols, al número 8 de la qual hi 
havia la posada „Leon de España“, que oferia els 
serveis habituals al preu de 5 rals diaris.

Seguint la voluntat expressada per Manuel Paga-
ni al 1825 calia obtenir algun títol que permetés 
satisfer el congru eclesiàstic. Amb aquesta fina-
litat creen una Fundació de Patrimoni (17) al seu 
favor. S‘estableix que són necessàries 110 lliures 
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annuals avalades pels béns de Mateo Pagani, el 
seu pare, pagadores per terceres parts antici-
pades. Atès que, anys més tard, havia obtingut 
el Benefici eclesiàstic pretès, la casa hipotecada 
podia formar part del cos hereditari i podia “per-
cibir la part de l‘herència que li tocarà".

L‘execusió del testament de Mateo Pagani posà 
en evidència el seu patrimoni consistent en

1. Un terç de la casa pròpia senyalada amb el 
número 21 “que abre puerta a la calle Manresa, 
(calle) d‘en Palau“ (que entra per Argenteria i 
surt per l‘hostal) i carrer d‘en Malla (24), d‘un 
valor estimat de 330 lliures 16 sous 4 diners, 
inclosos mobles i joies.

2. Una casa  “toda propia” situada a la Illa 58 
(23), senyalada amb el nº 27 d‘el carrer d‘en 
Malla, coneguda com El Fitó (segons consta a 
1820-1825); es ven al 1845 i s‘identifica com 
„la casa petita“ per 1109 lliures 3 sous 8 diners.

 3. Una casa al carrer de les Trompetes i plaça 
de les Cols venuda al 1844 per 1900 lliures en 
efectiu d‘or i plata.

El valor total dels béns que foren de Mateo Pa-
gani fou d‘unes quatre mil lliures catalanes que 
equivalen aproximadament a 32000 rals. A títol 
de comparació, a l‘any 1847 es registren ope-
racions de compra-venda de terrenys boscosos 
o vinyes al voltant de Barcelona al preu de 50 
lliures catalanes la quartera.

Altres activitats dels Pagani  

El nom de Pere Pagani es troba inclòs en una 
llista (20) d‘ hostalers entre el “set-cents al vuit-

cents”. Havia viscut al número 16 del carrer on 
hi havia la „fonda de Pagani“ dita Fonda de les 
Quatre Estacions. Probablement havia regentat, 
com a soci o copartícep, l‘Hostal del carrer Man-
resa juntament amb el seu germà Mateo el qual 
en tenia un terç, com a casa pròpia.

Els descendents de Pere Pagani

Al 1825 convocat el Consell del Gremi d‘Hosta-
lers i Taberners es concedeix llicència a Pere Pa-
gani, el qual al 5 de desembre del mateix any 
consta com a membre del Consell Gremial.

A partir de la posada en marxa de la Fonda del 
Tano (cap al 1835), Gaietà Vinzia (4), sobretot 
durant el període 1852-1859, afavorí i encoratjar 
la formació d‘una mena de lobby i durant un llarg 
període de temps va dirigir la Confraria de Santa 
Marta d‘Hostalers i Taverners.
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D‘altra banda, els Soldi, familiars dels Pagani, 
estaven vinculats comercialment amb la Fonda 
del Tano i Gaietà Vinzia en les seves gestions es 
va veure acompanyat per altres destacats pro-
fesionals, com Pere Pagani i Anton Antonietti.

Apart de les principals activitats econòmiques, 
alguns emigrants van adquirir diversos horts a 
la Barceloneta que conreaven directament o els 
arrendaven. Aquesta fou la iniciativa de Gaietà 
Vinzia, i altres compatriotes seus, al voltant de 
1841. També els Soldi eren contadini (pagesos) 
d‘origen.

Una filla de Pere Pagani,  Maria Asunción Paga-
ni Soldi va casar-se amb Joan Baratta, taberner 
d‘origen piamontès, que regentava la Fonda del 
Pi, sense hospedatge, situat al carrer de la Riera 
del Pi (avui Cardenal Casañas).

A qualsevol lector atent li resultarà evident que 
aquest punt final no és la cloenda d‘un capítol de 
la història sinó més aviat dóna una mesura de la 
incapacitat de l‘autor per a dur a terme una més 
extensa recerca.
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Palau-solità i Plegamans als llibres (III)

Història

Tomas Castells Manent
campusexpres@gmail.com

Amb el desig que tothom faci 
un espai a la prestatgeria 
de casa seva pels llibres 
que s’hagin escrit i es vagin 
escrivint sobre temes locals.

En aquest número oferim una de les obres que en podrí-
em dir d’història i cultura popular local. Un dels nostres con-
ciutadans, en Tomàs Farnés Soley ( 19.. - 19..), va tenir la sen-
sibilitat de recollir i plasmar en els seus escrits moltes d’aquelles 
anécdotes del dia a dia que vam viure conjuntament. Ell els 
va publicar en un llibre amb títol de “Històries del meu poble”. 
 
En Tomàs Farnés no sols ens ha 
deixat escrits, sinó també pin-
tures i dibuixos creats per ell, 
que enriqueixen encara més 
aquest llegat desinteressat. 
 
És un regal per a tots nosaltres, 
que li agraïm i que avui transcri-
bim a les següents pàgines.
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PRÒLEG

Sempre m’ha agradat pensar que hi podia haver 
hagut una primera vegada en què un home o una 
dona escodrinyant per aquestes terres, buscant 
el millor lloc per viure, i després de mirar-s’ho 
molt bé, van decidir que no calia buscar més. 
Aquest era el lloc que més els agradava. Aques-
ta esplanada de terra fèrtil al bell mig de dues 
serralades estava lluny i ben protegida de les 
tempestes de la mar. També quedava allunyada 
dels freds i les neus de les altes muntanyes. Els 
vents suaus del llevant ens portaran les pluges 
quan ens facin falta, pensaren. I els de ponent, 
bufant una mica més fort tindran el cel més net i 
la nit serà més blava. La lluna podrà transmetre 
millor els seus canvis. Les estrelles seran més 
brillants. Els raigs del sol durant el dia ens dona-
ran més calor i faran créixer les plantes. Tindrem 
l’esclat de la primavera, la serenor de la tardor, 
el recolliment de l’hivern i la vivesa de l’estiu. Hi 
ha fonts d’aigua fresca i bona, rieres on podrem 
anar a banyar-nos i pescar, torrents i vernedes, 
i boscos on anar a caçar. Des que la vermellor 
de l’horitzó fa néixer el dia fins que s’acaba, els 
ocells no paren de volar, alleugerint encara més 
els vols quan arriba la frescor de la marinada.

Com he dit abans, així és com m’agradaria pen-
sar que aquella gent van decidir de quedar-se a 
viure en aquesta terra, generació rere generació.

Aquí varen néixer, créixer i morir fins als nostres 
dies.

Jo mateix, mirant també una mica enrere en el 
temps, vaig recordar unes històries viscudes pels 
voltants dels anys quaranta que explico en el re-
cull d’aquests fulls. Palau de Plegamans ha can-
viat molt en aquests últims anys, però els llocs 

que es citen encara hi són, si bé transformats. 
També m’he permès incloure-hi com a epíleg un 
escrit sobre les meves estades actuals a Port Lli-
gat.

Aquests articles no s’haurien publicat mai sense 
l’interès i la feina que hi va dedicar la meva jove 
Margarida que em feia de correctora; i la força 
moral de la resta de la meva família que em va 
animar a fer-ho. També haig d’agrair al Santi i 
a la Carme que durant tant temps em van anar 
publicant a la seva revista Palau Informatiu escrit 
rere escrit. Així també als que duen a terme la 
revista QU4TREPINS que també me’n van publi-
car algun. A tots ells moltes gràcies. 

I per acabar aquesta introducció, vagi el meu re-
cord silenciós i ple de respecte i admiració per 
a tots i cada un dels que al llarg de la seva vida 
van fer d’aquesta terra el suport del seu caminar.

 
LA RIERA

Vaig descobrir la riera quan el meu avi em va 
portar a caçar nius de garses. Recordo que mi-
rant enlaire, a dalt als pins per mirar els nius, 
els raigs del sol m’enlluernaven; i en arribar de 
sobte a la riera i sentir el rítmic soroll de la seva 
aigua i veure que riuejava neta i cristal·lina, 
daurada pel sol, em va impressionar tant que la 
meva obsessió va ser tornar-la a veure. Això va 
ser entre la resclosa de Ca l’aiguader i la de Can 
Pujol per allà l’any 1939.

Tan aviat com vaig poder m’hi vaig escapar tot 
sol. El primer va ser ficar-m’hi de peus a dins, es-
pantant tots els capgrossos que s’amagaven sota 
d’unes capes de llot verd que hi havia als racons.
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Mentre caminava amunt, la riera anava fent uns 
bonics gorgs. Entre gorg i gorg l’aigua saltirone-
java per sobre d’una terra forta, pot ser que fos 
fetge de vaca o codina. Aquesta era completa-
ment transparent i tan neta que es podia veure 
sense perill d’agafar cap infecció. Mirant cap als 
racons i per sota dels rocs es veien uns peixets 
com sardinetes. Quedaves tan embadocat que 
mentre caminaves, el temps restava aturat i 
sols tornaves a tenir noció d’ell quan en arribar 
a casa la mare et deia: “ Que no veus a quines 
hores véns?”

Quan tot això ho vaig comentar amb els meus 
amics, l’Isidre em va dir que ja ho sabia, que els 
nois grans hi anaven a pescar peixos i que el seu 
germà hi havia pescat fins i tot angules.

Així és que un bon dia ens hi vam atansar amb la 
intenció de pescar-hi quelcom. Primer ens vàrem 
proveir d’uns quants joncs que vàrem arrencar 
de la vora de la riera i... cap a l’aigua s’ha dit! Ell, 
el meu amic Isidre, en sabia més que jo, ja que 
ficava les mans a sota de l’aigua, a sota el llot i 
a sota dels rocs, i va començar a agafar peixets 
d’aquells que semblaven sardinetes. Vaig quedar 
impressionat quan estrenyent els peixos amb la 
mà mentre encara bellugaven els enforquillava 
per un costat del cap amb la punxa que tenen els 
joncs, d’aquesta manera els va enfilar un a un.

Pujant riera amunt i com que el temps allà no 
comptava, vam arribar a allò desconegut: la res-
closa de Cal Mas Llobet. Més amunt encara re-
cordo que era el lloc dels gorgs més fondo, els 
quals es ficaven cap dins les bardisses i segons 
l’Isidre també era el lloc on es podien pescar les 
angules, em sembla recordar haver-n’hi vist al-
guna.

Ja teníem els joncs plens de “sardinetes” i haví-
em anat molt enllà, jo, més temorós que el meu 
amic, li vaig dir que havíem de tornar cap a casa, 
després d’insistir diverses vegades així ho fam 
fer, no sense escoltar el soroll de l’aigua que neta 
i transparent saltava la resclosa.

 

L’ALZINA

Quan jo tenia sis o set anys, pels voltants de 
l’any 1940, vaig començar a anar a estudi, i en-
cara ara no sé per què però el cas és que no 
m’agradava gens ni mica. Quan a casa, els ma-
tins, es feien els preparatius per anar-hi, jo li 
deia al pare que ja aniria a ajudar-lo amb les 
feines del camp, i a la mare que l’ajudaria amb 
les feines de casa. Al final, no podent-los con-
vèncer, la mare m’acompanyava un tros al llarg 
del camí. I plorant i veient que no hi havia res a 
fer, cap a l’estudi s’ha dit!

Pel camí, des del Carrer de Dalt on jo vivia fins a 
l’escola, hi havia unes quantes  coses que ja se 
m’havien fet indispensables:
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Veure si la bassa de Cal Pansa era plena, mirar 
si els pinyonaires abastaven les pinyes d’aquells 
pins tan alts del costat de la bassa quan era els 
temps. Passar-me el pont del Let tot espantat 
per mirar si aquella nit hi havien acampat les 
carretes dels gitanos per dormir. I sobretot, pas-
sar per l’alzina, que ja feia estona que des de 
lluny la veia aixecar-se majestuosament, al bell 
mig dels camps verds, i ella, d’un verd més fosc, 
no havent-hi res més tan gran: ERA L’ALZINA! 
En anar-m’hi atansant, jo tan petit i ella tan 
gran, em donava la sensació de ficar-m’hi a dins. 
Aquell tronc tan gruixut del qual sortien aquelles 
branques enrevessades, que s’obrien en forma 
d’un desmai, com un bolet gegant. La tocava, 
mirant enlaire, estranyat que fos tan gran, amb 
les seves fulles verdes i plena de glans.

I continuava el camí cap a estudi, passant per 
les pruneres del Dr. Navarro. Quan estava a l’es-
cola, tot angoixat, em sentia igual com se sent 
l’ocell quan l’engabien i que en obrir-se la porta 
de la gàbia es posa a volar cercant la llibertat. 
Jo corria cap a casa amb la idea ficada al cap 
d’enfilar-me a l’alzina, ja que uns nois grans en 
sortir a jugar al pati m’havien explicat que ells ho 
havien fet; a provar-ho s’ha dit!

En arribar i agafar-me en aquell tronc tan gros 
per pujar-hi, em relliscaven les mans i els peus i 
no hi havia manera. Al cap d’una estona, en veu-
re que no me’n sortia, continuava, desil·lusionat 
i pensatiu, el camí cap a casa.

Aquella nit no podia dormir pensant com ho de-
vien fer aquells nois de l’escola que deien que hi 
havien pujat.

L’endemà, de seguida que els vaig veure, els ho 
vaig preguntar. Em van respondre que era un se-
cret i que cadascú si és que hi volia pujar s’ho 
havia de fer ell mateix.

La de vegades que em vaig pelar les mans en 
aquell tronc, del qual deien que es necessitaven 
cinc homes agafats per les mans per envoltar-lo. 
Després de molts dies de donar-hi voltes buscant 
la solució, ho vaig explicar al meu amic Isidre, 
que em va proposar d’anar-hi i provar-ho tots 
dos.

Un dia ens hi vàrem atansar amb la ferma inten-
ció d’aconseguir-ho. Una vegada sota l’alzina i 
després de mirar-nos-ho bé, vàrem decidir que 
jo li fes “cascaneta”, o sigui que ell pugés sobre 
les meves espatlles, però no hi havia manera, les 
branques tan grosses semblaven que ens puges-
sin a sobre i no hi arribàvem. Jo, molt enfadat, 
ho anava provant tot sol, i l’Isidre, mentrestant, 
va anar allà on les branques penjaven més, va 
fer un bot i es va agafar a una d’elles i va pujar 
cap dalt, seguint-lo jo al seu darrera. Ves per on 
havíem descobert el secret!

Una vegada a dalt, al bell mig d’aquelles bran-
ques retorçades d’aquell verd fosc que tenen les 
alzines sanes, vàrem sentir l’orgull de dos con-
queridors.

 
LA MASIA DE CAN CORTÈS

Quan érem quitxalla, per allà els anys quaranta, 
teníem la mania de fer guerres de pinyols de lle-
dons. Tallàvem un canó de canya, ens omplíem 
la boca de pinyols i bufant ben fort sortien com 
una bala cap al clatell del contrari. Per proveir-
nos-en anàvem a aquells lledoners tan grossos 
que hi havia davant la Masia de Can Cortès.

Recordo que ho tafanejàvem tot; miràvem els 
estables de les vaques i els vedells, les corts dels 
porcs; ens ficàvem dins una cabana feta amb fei-
xos de canyes, que estava al costat dels pallers; 
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espantàvem els ocells que picotejaven per terra; 
trèiem el cap en aquella bassa tan gran on les 
dones rentaven la roba i nedaven els ànecs. Un 
dia, quan estava mirant pels forats de la porta 
del barri, va arribar l’amo, amb el cavall i car-
ro de trabuc ple de naps. Jo ja el coneixia per-
què venia amb l’arada de rodes i aquells cavalls 
tan cepats d’anca partida de color sal i vinagre 
a tombar allà al Turó del Coixí, darrera de casa 
meva. Com que va entrar cap dins el barri el vaig 
seguir. Em va rebre un ramat d’oques que s’es-
gargamellaven cridant, mentre una colla d’ànecs 
fugien espantats cap al porxo a sota els carros. 
Un gos molt gros que hi havia al costat del carret 
d’anar al mercat em va fer por, i com que ha-
vien desenganxat el cavall del carro, i s’havien 
esvalotat les gallines i els pollastres de crestes 
vermelles, vaig marxar passant pel costat de la 
caldera on feien bullir la calderada, i al sortir cor-
rents em vaig entrebancar amb els pots de la llet 
que hi havia al costat del portal, i cap a casa.

Un altre dia hi vàrem anar amb el meu amic 
Isidre per fer les provisions de lledons. Quan ja 
en teníem les butxaques plenes, des de darrera 
d’unes canyes varen sortir uns nois grans i ens 
començaren a fer la guerra, però no de lledons, 
sinó de rocs. Un dels rocs va anar dirigit al mig 
del cap de l’Isidre fent-li un bon trau. Com que li 
sortia molta sang es va posar a plorar molt fort; 
amb aquells plors va sortir la mestressa a veu-
re què passava. En veure-la, els que ens havien 
apedregat apretaren a córrer.

- Entreu a casa, que li curaré el cap a aquest noi!

Entrant per aquell portal de pedra, en què hi ha-
via uns pals de blat de moro repenjats a la paret, 
vaig mirar enlaire al sentir el terrabastall que fe-
ien una colla de coloms que sortien d’un forat de 

les golfes. En passar cap dins l’entrada, en sortí 
una dona amb un pot de llet a les mans que ens 
va mirar estranyada.

-Espereu-vos aquí un moment!- va dir la mes-
tressa.

El terra de l’entrada estava ple d’alfals tendre 
moll que l’havien posat a secar perquè no fes 
mal de ventre a les vaques. Al fons hi havia una 
premsa de vi. El sostre era de fusta; als costats, 
a les parets, hi penjaven els ornaments dels ca-
valls amb aquelles brides tan lluents.

Va passar la mestressa amb el porró a les mans 
cap al celler a posar-hi vi. En treure-hi el cap 
vaig veure un rengle de bótes on s’hi solia guar-
dar el vi clar, el negre, la bóta del racó del vi dolç 
i la del vinagre. En un costat hi havia una pila 
de sacs que solien ser plens d’ametlles, avella-
nes i nous, el cup del vi que ara era ple de blat, 
ordi i civada, una cambra on s=hi guardava la 
farina de pasta, una pila de patates, algun sac 
de faves, cigrons i pèsols, fins i tot hi  havia uns 
quants moniatos.

- Veniu i passeu cap a aquí a la cuina!

Ens va fer acostar a aquella vora de foc tan gran 
on hi cremaven uns boscalls molt grossos.

- Ajup el cap, vailet!

I amb el porró li va tirar un bon raig de vi per 
rentar-li i desinfectar-li la ferida. Jo m’ho mirava 
assentat en un banc tan llarg com aquella taula 
on s’hi solien triar les mongetes les vesprades 
d’hivern.

- Apa!, que us faré una torrada i un tall de boti-
farra -va dir la mestressa després d’haver-li em-
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benat el cap al meu amic-. Amb el ganivet a la 
mà va pujar a la cambra del porc on es guarda-
ven penjades del sostre les botifarres, les llonga-
nisses, els pernils, el salador amb la cansalada, 
unes gerres de costella i llomillo confitat, una 
gerra d’oli d’oliva, i entre altres embotits fins i 
tot alguna canya plena de penjolls de raïm. Quan 
vàrem acabar de menjar la torrada i la botifarra, 
encara ens hi va afegir una mica de confitura de 
préssec i codony, un parell de glops de vi i cap 
a casa. 

Mentre caminàvem camí reial amunt m’anava 
mirant el cap embolicat de l’Isidre i pensava:

- No sembla pas que vinguem d’una guerra de 
pinyols de lledons, sinó d’una de veritat.

LA FONT DE SANT ROC O DE CA N’AIGUA-
DER

Quan era molt jovenet, pel temps del segar i del 
batre, quasi tota la gent del poble estava enfei-
nada en aquella tasca, i jo n’era un més que es-
molava el volant, agafava l’esclopet i, junt amb 
el meu pare cap a segar s’ha dit! Era una feina 
molt pesada i s’hi passava molta calor. Quan el 
sol picava de veritat, esperava tot angoixat que 
el pare em digués: - Au, noi vés a buscar un 
càntir d’aigua fresca a la Font de Sant Roc. No 
m’ho havia pas de dir dues vegades. Em dirigia 
a pas lleuger cap a l’ombra d’aquells plàtans tan 
ufanosos i , mirant cap allà d’on sortia aquell raig 
d’aigua.- Quina aigua tan clara i fresca!- Quina 
frescor sentia al meu cos sota d’aquells arbres. 
Mirava “embabiocat” com aquell raig saltironeja-
va a una pica abans de saltar cap dins d’aquelles 
basses tan grans on hi corretejaven uns peixos 
grisosos i algun de vermellós. Em refrescava la 

cara, omplia el càntir abans de marxar, treia el 
cap per la reixa de la porta d’una capella on hi 
havia Sant Roc i cap al camp altra vegada.

Un dia a l’anar a omplir el càntir, vaig veure un 
niu d’ocells en un forat a dalt d’un d’aquells plà-
tans. Jo sí que m’hi vaig enfilar. Després d’un 
bon esforç i quan ja acabava d’arribar va sor-
tir-me tot esvalotat l’ocell que covava els ous 
que hi havia dins el niu. No els vaig tocar, ja 
que teníem fet un pacte amb els amics de deixar 
néixer les cries. En baixar ben agafat al tronc de  
l’arbre em van cridar l’atenció els gravats que 
hi havien fet amb un ganivet punxegut a la pell 
verdosa d’aquell plàtan. Hi havia un dibuix i unes 
lletres, cosa que vaig veure que també hi havia a 
d’altres arbres. Me’n vaig anar pensatiu.

- Què voldrien dir aquells signes que hi havia 
gravats?

El primer dia que vaig veure el meu amic Isidre, 
li vaig dir el que havia vist. Em va dir d’anar-ho 
a veure i cap allà s’ha dit! després de mirar-s’ho 
bé, em va dir: Sí, home, sí, mira, això és un cor 
travessat d’una fletxa, la lletra “J” vol dir que en 
Jordi estima la “N” Nuri.

- Caram! En aquest altre en Pere està enamorat 
de la Rosa.

Vaja secret que esbrinàrem.

- Veus, en aquest la Mercè es vol casar amb en 
Joan.

I així molts d’altres. Com que els coneixíem, ens 
vàrem esvalotar molt. Era clar que a la Font no 
s’hi anava només a beure aigua, sinó que era 
lloc de trobada de la joventut del poble, deixant 
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gravats els seus sentiments amorosos als troncs 
d’aquells arbres.

La meva família i d’altres, quan s’havia acabat 
el segar i el batre, ens reuníem a la Font, per 
fer-hi una carnada. Recordo aquelles graellades 
de carn i botifarra regades amb el millor vi de la 
collita al voltant d’aquella taula rodona de pe-
dra, fent el recompte de si havia estat una bona 
collita.

Després d’haver passat tanta calor i tanta pols, 
aquella aigua tan fresca i clara, a sota de la fres-
cor d’aquells arbres era un bon premi per la tas-
ca feta.

blant. Tothom mirava cap avall d’aquella via que 
desapareixia on la vista no arribava. Al cap d’una 
bona estona es va començar a veure un raig de 
fum enlaire que s’anava acostant, i un senyor 
que portava una gorra vermella, un xiulet a la 
boca i una bandera a la mà, va tocar una campa-
na que hi havia penjada a la paret avisant així a 
tothom que arribava el tren. Jo no tenia prou ulls 
per mirar aquella màquina amb aquells vagons 
enganxats que arribava i s’anava parant a poc a 
poc enmig d’aquelles bafarades de fum. Tremo-
lava d’emoció en sentir el soroll que feia el xiulet 
que tocaven en estirar un cordill uns homes em-
mascarats que tiraven el carbó dins la boca d’un 
forn del qual sortien flamarades. Quan vam pujar 
al tren, ens van foradar els bitllets que la mare 
havia comprat per una finestreta dins d’aquella 
sala on hi havia aquells bancs per seure. Dalt del 
calderí tothom volia seure al costat de la fines-
tra. Jo sí que hi vaig seure. Així vaig poder veure 
com aquell senyor de la gorra tocava el xiulet i 
feia senyals amb la bandera.

Així, a poc a poc el tren es va anar posant en 
marxa. Quan s’embalava els arbres anaven pas-
sant de pressa, sortint el llampegueig dels raig 
del sol per mig d’ells barrejat amb aquella fume-
ra de cotó fluix que sortia de la màquina del tren. 
Que satisfet i orgullós em sentia dalt d’aquella 
màquina que em portava al desconegut. Veure 
passar la verdor dels camps, els boscos; la gent 
deixava la tasca del camp i saludava. Jo creia 
que amb aquell tren es podia anar a tot arreu, a 
tot allò mai vist, a l’inimaginable, al desconegut.

Des d’aquell dia vaig quedar tan impressionat 
que cada vegada que passava el tren sortia cor-
rents i l’anava contemplant fins que el perdia de 
vista, i així moltes vegades.

Però un dia no va passar i així un dia i un altre 

EL TREN QUE MAI MÉS NO VA ARRIBAR 

EL CALDERÍ DE MOLLET A CALDES

De petit, un bon dia la mare em va dir: Corre, 
vine! Em va fregar bé el cap amb aigua de co-
lònia i amb la clenxa ben partida: “Au, va, que 
anirem a Caldes amb el tren!”

Quan anàvem caminant cap a l’estació, havia 
d’anar saltironejant per poder seguir el pas lleu-
ger que portava la mare. En arribar-hi, per a mi 
tot era nou ja que no havia vist mai res sem-
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dia. Jo, tot estranyat de no veure’l ni amunt ni 
avall, ho vaig anar a dir al meu amic Isidre. Li 
vaig preguntar si sabia com era que no passava 
el tren.

- Carai, doncs sí que és estrany- em va dir, pot-
ser s’ha espatllat.

- Ara segur que ha de passar.

- Anem-hi a donar un cop d’ull!

Vam anar tots dos a la casella dels peons del 
carrer de Dalt, ja que, des d’allà, i pujant dalt de 
la teulada per una finestra que hi havia, podíem 
veure via amunt fins al bosc gran i avall fins al 
revolt de Can Pansa. Vam passar tota la tarda 
mirant amunt i avall, el coll ens feia mal de tant 
girar-lo, però del tren ni rastre, no venia per en-
lloc. L’endemà hi vam tornar; l’Isidre va dir que 
ho faríem d’una altra manera, posant l’orella so-
bre el rail de la via i així sentir-lo quan vingués 
de lluny. Però res, vam passar hores amb l’orella 
al rail, el tren no venia. Un dia l’esperàvem d’una 
manera, un altre dia d’una altra, però res, aquell 
tren no va arribar mai més.

Al llarg del temps, quan vèiem algú que volia 
treure els cargols que agafaven els rails amb les 
felipes de la via, els dèiem:

- No els toqueu, que quan vingui el tren descar-
rilarà.

Vam veure passar el temps i amb molta nostàlgia 
i tristor no sols no hi va passar mai més, sinó que 
van desaparèixer les vies i tot rastre d’all.

La quitxalla en fèiem un amb llaunes de sardines 
enganxades amb un cordill i passàvem moltes 
hores jugant-hi damunt una pila de sorra. Era 

LLEGENDES DEL CASTELL

De vailet vaig anar un dia a veure l’hort del meu 
avi a les hortes del Botiguer. El tenia maco de 
veritat, però ell, pensatiu, va dir: 

- Sí que està molt gemat, però encara li falten 
uns dies perquè els fruits estiguin a punt de 
collir. En canvi, allà al vessant del castell n’hi ha 
uns que ja estan collint de tot, com que els ter-
renys són més assolellats s’avança la collita. Ca-
rai! Doncs sí que era qüestió d’anar-ho a veure. 

L’endemà hi vaig anar. Em va acompanyar el 
meu amic Isidre, que quan ja anàvem de camí 
em va dir:

- Anem amb molt de compte allà, a dalt del cas-
tell, ja que diuen que quan hi entrava gent do-
lenta amb la intenció de saquejar-lo, feien que 
els perseguissin per uns passadissos els quals 
tenien al terra unes trampelles que en passar-hi 
per sobre s’obrien i la gent queia dins d’uns pous 

l’enyorament d’aquell del qual tan bon record te-
níem.
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plens de serps que se’ls entortolligaven pel cos i 
se’ls menjaven.

- Caram quina por!

- Doncs a mi- li vaig dir jo - una dona molt ve-
lla em va dir que encara es recordava d’aquell 
carruatge tot ple de flors que va passar pel nos-
tre poble, portant el cos mort del germà de la 
marquesa que vivia dalt del castell, el qual va 
morir lluitant al camp de l’honor per una dona 
que estimava. El portaven a enterrar al Castell 
de Sentmenat. 

- Doncs... - va dir el meu amic - el mestre a 
classe un dia va dir que quan l’habitava el senyor 
de Plegamans, aquest va anar a la conquesta de 
Mallorca amb en Jaume I, essent-ne ell un dels 
soldats més valents.

També va dir que els Reis quan anaven de camí 
cap a França s’hi aturaven a fer nit, per descan-
sar ells i els cavalls i fer-ne provisions de queviu-
res per continuar el trajecte.

Parlant, parlant, vam arribar a aquells horts que 
deia l’avi, des d’on mirant enlaire ja hi havia el 
castell que a mi em va semblar que era el cim 
més alt del poble.

Pel voltant d’aquell turó hi havia un ramat d’ove-
lles que pasturaven, i no se sentia més soroll 
que el “cloc-cloc” que feia l’esquella que portava 
el boc.

En sentir soroll, es va aixecar un home vellet que 
collia els fruits del camp. Després d’haver salu-
dat aquell home i en veure que no trèiem la vista 
de dalt del castell, ens va dir:

- Aquestes ovelles han passat l’hivern aquí i aviat 

marxaran cap a les muntanyes de Castellar de 
N’Hug que és d’on van venir.

El vellet es va asseure al costat d’una bassa que 
hi havia per regar les plantes i nosaltres també. 
Morts de curiositat pel castell li vam començar a 
fer preguntes, que si s’hi podia entrar, què hi ha 
dins?...

-Ui! Aquí en aquest castell hi ha molta història. 
Veieu, des d’aquell lloc més alt els antics mo-
radors es feien senyals amb els del castell de 
Sentmenat per ajudar-se quan hi havia guerres.

Una vegada, els moros, disposats a ocupar-lo el 
varen cercar amb l’estratagema d’esperar que 
quan els seus habitants haguessin acabat totes 
les provisions obririen les portes per sortir-ne, i 
així s’apoderarien d’ell. Però anaven passant els 
dies i més dies i no hi sortia ningú. Els moros 
estranyats, van decidir tirar la porta d’entrada, 
quan ja ho estaven fent es van trobar que des 
de dalt els van tirar oli bullent i ben escaldufats 
van haver de marxar sense aconseguir el seu ob-
jectiu. El secret era que hi havia un túnel que 
comunicava amb la masia de Can Cortés i per ell 
es proveïen de tot el que els feia falta.

Però la més sonada -ens va dir- va passar una al-
tra vegada. Era una nit molt fosca, quan els seus 
habitants es van adonar que els moros havien 
acampat un tros lluny del castell esperant ben 
entrada la nit per atacar-lo, va donar la casua-
litat que a dins en aquelles hores hi havia molt 
poca gent i estaven indefensos. Fent servir l’en-
giny i després de trencar-se el cap se’ls va acudir 
una idea ben genial. Tenien un ramat de cabres 
i disposaven de molts llums dels carruatges que 
una vegada encesos van anar penjant un a cada 
cabra, i les van deixar sortir a pasturar per tot el 
voltant del turó. Aquelles cabres negres enmig 
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d’aquella negra nit i tots aquells llums que s’ana-
ven movent... Els moros es van pensar que era 
un exèrcit de soldats que els anaven a atacar, i 
cames ajudeu-nos van fugir tant corrents com 
podien cap on havien vingut. 

Jo aquella nit també vaig somniar guerres de sol-
dats molt valents del meu poble

que en sortien guanyadors amb els intrusos que 
venien de lluny i que havien de marxar amb la 
cua entre les cames.

 
EL RELLOTGE DEL CAMPANAR DE PALAU

En aquell temps de silenci que vivia el nostre 
poble quan tot eren camps, boscos, vernedes, 
torrents, rieres, serres, turons i masies escam-
pades; una nit d’hivern, o una de calorosa d’es-
tiu, o bé una d’aromàtica de primavera, o una 
de descarnada de tardor, una nit estrellada o de 
lluna plena o que fos plujosa o bé nevada, sen-
tir-ne tocar les dotze al rellotge del campanar de 

Palau era tot un deliciós ritual, aquells “nings” de 
quarts o aquells “nangs” de les hores amb aquell 
so tant nítid que ressonava pertot arreu fins al 
racó més amagat del poble. Era un so tan natu-
ral aquell toc d’atenció que assenyalava el final 
d’un dia i el començament d’un altre, tan natural 
com pugui ser-ho el llampec i el tro anunciant la 
tempesta, o el cant del gall a la matinada quan 
assenyala que traspunta el dia, o el que fa l’aigua 
en saltar per la resclosa, o el cant de l’ocell quan 
crida la seva cria, o bé el so del grill a l’estiu, o 
el de la granota en una bassa d’aigua enllotada.

Que meravellat em vaig quedar quan el cam-
paner, un dia, em va deixar que l’acompanyés 
a donar corda al rellotge pujant amunt per una 
escala fosca i recargolada. Un cop vàrem ser a 
dalt em faltaven ulls per mirar aquella màquina 
del temps tan perfecta, amb aquella quantitat de 
rodes dentades, els seus pèndols i totes les cam-
panes penjades al voltant. Vaig estar molt atent 
mirant el campaner com li anava donant corda. 
Quan va acabar em va dir:

- Bé noi, això ja està! Mira quina vista que hi ha 
des d’aquí dalt, es veu tot el poble.

Caram! Doncs sí que era veritat, però en mirar 
em va entrar vertigen i em tremolaven les cames. 
Ja a la baixada, per la foscor d’aquella escala tan 
llarga, vaig tenir la sensació d’haver deixat a dalt 
un amic, la qual cosa he pogut comprovar, ja que 
aquesta màquina del temps no m’ha fallat mai.

Quan el meu cos cansat estava ansiós esperant 
l’hora de plegar, ell, puntual, em donava el se-
nyal, o el de començar la tasca en el moment 
exacte, signe de serietat en el treball diari. Sem-
pre ha posat l’hora en aquells esdeveniments 
bons o dolents que en el transcurs dels anys han 
anat passant. Amb els seus “Nings” i “Nangs”, 
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de la manera més natural, fins i tot en els mo-
ments més importants de la vida de l’home, el 
naixement i la mort, hi ha posat l’hora exacta. 
Ha estat la màquina perfecte, implacable i pun-
tual, del temps.

Avui, incansable, segueix tocant les hores i els 
quarts, però ja no és aquell temps de silenci. Els 
sorolls ens obliguen a posar-hi molta més aten-
ció per sentir-lo. Però ell, el rellotge del campa-
nar de Palau, no ens ha fallat mai, quan en algun 
moment de la vida ningú no ens ha fet cas, ell 
sempre ha estat l’amic que ens ha acompanyat.

clivelles de treballar dur, molt dur, amb aquelles 
eines rutinàries. La magalla, companya insepa-
rable d’aquelles jornades de sol a sol, per cavar 
la vinya, els avellaners, els ametllers; escatar les 
vores; crestallar i cavar les patates, els naps, el 
blat de moro, i tantes i tantes herbes que no pa-
raven de créixer. 

O el magalló, el pic, la piotxa, la fanga, el volant, 
la dalla, les forques, el rampí, el garbell, la maça 
i els tascons per a estellar la llenya per a l’hivern, 
o l’estopa de l’arada per a llaurar amb el cavall o 
la mula, i un mai no acabar. N’hi havia que abans 
i després d’anar al camp ja havien arreglat el 
bestiar i munyit les vaques, si és que a l’estiu 
no els havia tocat anar a regar a la nit. Els que 
ho recorden saben que des d’un cap a l’altre del 
poble, els avis, ajudats pels més joves, ho tenien 
tot molt productiu i al seu punt, sense faltar-hi 
res. I, entre feina i feina, una bona xerinola que 
feien amb tothom, i sobretot els dies de festa, al 
carrer, amb el jovent, jugant a “flendi” i a bala.

L’àvia: ella era la tendresa, l’amor, la paciència, 
l’equilibri. Quan hi penso em ve a la memòria la 
mel i el mató, la crema, la confitura de préssec 
i de codony, aquell arrop que feia quan collíem 
els raïms i, sobretot, com ens estimava. Quasi 
sempre vestida de negre, amb un mocador al 
cap, ens mirava amb uns ulls plens d’esperança 
mentre jugàvem. Ella en feia una veritable llar, 
d’aquella casa de pagès. Sempre estava enfeina-
da amb les tasques de la casa, pendent que tot 
fos a punt quan arribessin els homes i sobretot 
l’avi.

La recordo estenent aquella roba tan blanca que 
havia anat a rentar als safareitjos del rec gran, 
fent foc perquè bullís la caldera per al bestiar, 
arreglant les gallines, traient-ne un bon cistell 

LES ARRELS: UN RECORD D’INFÀNCIA DELS 
AVIS I ÀVIES DEL MÓN AGRÍCOLA 

L’avi: amb la gorra, l’armilla, la faixa, les calces 
de vellut i les espardenyes de pagès; la vinya, 
l’hort, el bestiar, el bosc i el “caliquenyo” el diu-
menge quan anava al cafè; era el símbol de la 
casa, l’experiència, l’exemple a seguir. El pas del 
temps, a alguns, els feia anar corbats i molts 
amb les mans retorçades, plenes de durícies i 
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d’ous rossos, fent una picada de fonoll a sobre 
d’un sucó per a les oques, donant menjar als 
ànecs i als pollets, entrant i sortint de la casa 
per mirar que bullís l’olla en aquells fogons de 
carbó perquè el dinar o el sopar fos a punt a la 
seva hora. A l’estiu, la recordo traient una ga-
lleda d’aigua fresca del pou amb el llevant i la 
corriola per omplir el càntir i posar el porró del 
vi en fresc. A l’hivern, posant estelles al foc, en 
aquella llar que hi havia a la cuina. La meva àvia, 
al temps de les figues, n’omplia uns garbells i, 
quan feia sol, les posava a assecar a dalt al ter-
rat. També posava a les golfes penjolls de cebes, 
alls, tomàquets i raïm per a l’hivern. Quan tenia 
la feina avançada, i després de parar taula, s’as-
seia a la cadira i es posava a cosir algun pedaç 
als pantalons o les camises, o a sorgir mitjons, 
o bé feia amb ganxet algun jersei o bufanda tot 
esperant que arribés l’avi.

Quan entrava, es creuaven una mirada, amb 
aquells ulls que s’havien tornat brillants, com 
si endevinessin com havia anat tot. Si arribava 
molt suat li deia:

- Au noi, posa’t aquesta roba seca i seu a taula!

Aquella taula de l’escudella i la carn d’olla per di-
nar, o l’amanida, la vianda i el tall per sopar. Tot 
menjant, recuperaven les forces i s’animava la 
conversa mentre es creuaven alguna d’aquelles 
mirades que ho diuen tot. 

La pluja, el sol i el vent van anar fent passar el 
temps. No recordo que aquells avis o àvies s’ha-
guessin retirat mai de la feina. Cada dia que pas-
sava, més feixucs, fins al final, quedant-se per a 
collir el fruit ben fresc del seu record, deixant fet 
un lligam ben fort als que venien darrera.

ANAR A SERRAR LA VELLA

A la postguerra, pels voltants de la quaresma, 
hi havia aquesta tradició. No sabria pas explicar 
de què venia, però quan arribava aquell dia tan 
esperat, molta quitxalla la practicàvem. Recordo 
un any que vam quedar d’acord amb el meu amic 
Isidre d’anar a seguir les masies del cap d’avall 
del poble, ja que seguir-ho tot era un xic massa.

De bon matí, a la sortida del sol, agafàvem un 
cistell ben gros, el xerrac que servia per a serrar 
els ceps, i ens posàvem de camí seguint vora 
avall entre la via del tren i la carretera. Anà-
vem fent un bon repàs de tot el que ens cridava 
l’atenció. Miràvem a sota dels ponts que creu-
aven per sota la carretera i la via, ja que deien 
que en un d’ells hi havia explotat  una bomba de 
mà. Passàvem per l’estació de tren de les Cases 
Noves i de Gallecs. Bevíem aigua de la font de 
Can Folch. Espolsàvem algun penjoll de cargolins 
dels brots de la cuneta amb un bon cop de peu, 
com si d’una pilota es tractés. Fèiem equilibri 
caminant per sobre els rails de la via esperant 
veure passar algun auto o camió, cosa rara en 
aquell temps, i vigilant que no passés el tren. 
I així fins al cap d’avall. Trencàvem a la dreta 
seguint un camí de carro tan planer com aquells 
camps verds, quasi tan llargs com podia arribar 
el mirar dels teus ulls. Se sentia una olor de fres-
cor d’aquells blats que es gronxaven en el vent. 
Anàvem amb compte de no mullar-nos els peus 
tot fent un saltiró en arribar a les rases de regar 
que travessaven el camí.

Per fi arribàvem a la primera casa del poble, co-
mençant pel cap d’avall, a Can Grau. L’Isidre  i 
jo ens vam mirar, un ben agafat al cistell, i l’altre 
al xerrac, per fer front a l’esvalotament de ben-
vinguda de gossos, oques, ànecs i tot ésser viu, 
i sobretot per no emportar-nos alguna queixala-
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da o picada dels defensors de la casa. En sentir 
aquell guirigall, de seguida sortia la mestressa 
per veure qui arribava. Quan ens veia amb el 
cistell i el xerrac ja sabia que veníem a serrar la 
vella. Sortia la gent de la casa i ens preguntaven 
d’on érem i ens portaven un tronc, i nosaltres, a 
la feina, serrant i cantant una cançó de la qual 
recordo aquest tros:

<<Serra la vella, caldo d=estella,

Virolet Sant Pere, Virolet Sant Pau,

Doneu-me la paga i adéu siau>>

Després de la xerinola que es feia, la dona en-
trava a dins i ens portava la paga, que consta-
va d’ous, avellanes, ametlles i, a vegades, algun 
cèntim i moltes gràcies, i fins un altre any si Déu 
vol. Agafàvem el fato i seguíem un caminet es-
tret al costat d’un marge, per tal de fer drece-
ra, tot mirant enrere que no ens seguís cap gos. 
Anàvem a Can Marió i a Can Veira repetint la ma-
teixa història. Seguíem camí cap a Can Planes, 
a treure el cap a aquell safareig rodó tan gran 
i a mirar aquella canonada per què deien que 
passava una regadora d’aigua. Miràvem enlaire, 
embadocats, com giravoltaven les pales d’aquell 
molí de vent gegant. Fèiem una ullada a la llarga 
cort de vaques i a tantes altres coses que feien 
que aquella masia fos diferent a les altres. Quan 
ja ho havíem maneflejat tot, tornàvem enrere, 
cap a la riera, baixant a Can Jornet, on un cop 
més serràvem la vella. En marxar i anar de camí 
a l’Hostal del Fum, l’Isidre em va dir: Compte! 
que en aquesta casa que ve ara hi viu un home 
molt gran amb unes barbes llargues, de qui es 
diu que és molt misteriós i una mica bruixot. A 
mesura que ens hi acostàvem, no les teníem to-
tes, i vam passar llambrescos mirant de reüll que 
no ens empaités.

Quan vam afluixar el pas, el meu amic em va 
donar el cistell perquè el portés, ja que a ell li 
feia mal el braç. Quan vam arribar a Boada Vell, 
vam parar, mirant encantats un ramat de vaques 
que pasturaven sempre sense perdre de vista el 
gos que les portava a ratlla. Una vegada feta la 
serrada, vaig mirar l’hora al rellotge de sol de la 
paret de la casa, teníem temps de seure una es-
tona al pedrís del costat de les vidrieres del por-
tal d’entrada a la casa, mentre que els gossos, 
ja amics nostres, ens feien festes. Amb la man-
dra que ens feia venir, el sol que hi tocava, ens 
hi haguéssim quedat, però havíem de continuar. 
Ens vam aixecar i cap a Can Boada Nou, Can 
Bassets, Can Cogullada i finalment, Can Mayol. 
Aquell cistell pesava molt i anàvem romancejant, 
contemplant un ramat de xais, traient el cap per 
mirar uns llimoners i uns tarongers que hi havia 
al barri de la casa; mirant de lluny les abelles 
que volaven al voltant d’uns ruscos al costat d’un 
marge.

Quan anàvem de tornada, el sol anava a la baixa 
i ens havíem de passar el cistell de l’un a l’altre. 
En arribar a casa després d’aquella caminada, 
segur que dormiríem ben plans. L’endemà tení-
em la ressaca de la cursa feta, però ens sentí-
em joiosos d’haver pogut conviure un dia al mig 
d’aquella gent tan acollidora i per a la qual aque-
lles terres i masies eren la raó de la seva vida, un 
tros molt important del nostre poble.

LA MATANÇA DEL PORC: 

LA MOCADERA

El so del despertador ens posava de peus a terra 
quan encara era negra nit. No feia falta dir res, 
senties el trepig de qui es vesteix de pressa. Jo, 
que encara no anava a estudi, aquell dia acom-
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panyaria la meva mare a Ca L’Aiguadé a matar 
el porc, ja que ella era la mocadera. Després de 
comprovar una vegada més que en el cistell on hi 
portava la màquina de fer botifarres no hi faltés 
res, ens embolicàvem amb una bufanda fins dalt 
de les orelles i el nas i traspassàvem la fredor 
del portal. En sortir a fora, aquell cel blau tan es-
trellat i aquell fred tan viu t’ajudava a alleugerir 
el pas, sobretot en creuar el canal de la riera on 
t’acompanyava un ventet glaçat.

D’arribada a la casa quan et saludaven ja nota-
ves a tothom molt diligent i engrescat. Era un dia 
especial el de la matança del porc. Només entrar 
i passar a dintre de la cuina senties l’escalfor d’un 
foc com un infern, tots els fogons de carbó esta-
ven encesos.

-Mireu ja tinc les mongetes filaires que bullen, 
deia la mestressa.- Són de la nostra collita de 
baix el pla de la font. I aquestes escaroles tan 
blanques que he posat en remull també.

Els homes estaven penjant amb els “calamàs-
tecs” la caldera plena d’aigua a sobre del foc, 
amb ella hi bullirien les botifarres.

Vaig guipar a dalt de l’armari cantoner una capsa 
de galetes, cosa que només veies dues o tres 
vegades l’any. Sobre la taula hi havia un porró 
de vi i un de vi bo per després de fer una torrada 
amanida amb oli d’oliva, cosa que algú ja estava 
fent assegut a l’escó i tenint als seus peus els 
gossos i gats a veure què queia.

- Mira noia -li deien a la mare- aquí tens el gar-
bell, un llençol, llimones, estrepes fines, un pica-
dor, una portadora i aigua per netejar la mocada 
(el ganivet ja el duia ella). I aquí el gibrell per a 
la sang.

- Molt bé, busqueu-me un racó que no hi hagi 
aire corrent i poseu-m’ho tot allà.

Va entrar l’amo i aixecant la veu va dir:

- Ja ha arribat el matador! Tothom es va posar 
greu, va afluixar la xerinola i va créixer el ner-
viosisme.

- Doncs va, anem-hi, que aquest va per feina.

Jo anava darrera de tota la gent, ben espantat, 
tapant-me el ulls i les orelles amb les mans. Però 
vaig guipar quan treien el porc lligat per una 
pota i vaig sentir aquells crits tan forts que feia. 
Estava ben atordit quan em van dir:

- Vine cap aquí vailet i agafa’l ben fort per la cua 
que alguns fan molts esparpalls aguantant-los 
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per les orelles i les potes fins que a poc a poc 
es va silenciant. Al costat ja s’hi aixecava una 
bona foguera i s’anava recuperant l’humor. So-
carrimaven el porc, el rentaven ben net i li feien 
la clenxa, mentre la gent mirava si portava bona 
cansalada quan li havíem tret la mocada i havien 
embolicat el fetge amb el sagí com si fos una 
mantellina, el pesaven amb una romana i podien 
comprovar el pes amb la primera claror del dia 
que deixava veure la gebrada, del fred que feia. 
Tot seguit el portaven cap a dins de la casa al 
damunt de la taula més gran. Quan el porc era 
sobre la taula, la mocadera agafava el to de co-
mandament ja que senties que deia:

- Colleu ben fort la màquina per trinxar la carn i 
fer les botifarres!

- Que vingui un home ben valent per rodar la 
màquina!

- S’han de desfer els garrons. Les costelles i els 
llomillos s’han de confitar.

- Farem botifarres blanques, negres i d’ou, llon-
ganisses, petadós, catalanes i omplirem el ven-
tre.

- Què us agrada fort de sal o de pebre?

- Aneu tallant el greix per fer els rostillons.

Em vaig sentir molt content quan em varen do-
nar un ganivet per tallar carn. Vaig veure l’amo 
com portava aquells pellancs de cansalada i els 
pernils cap al salador.

- Remeneu les cassoles- deia la mocadera, la 
mare, mentre escatava els budells a sobre el pi-
cador i netejava els peus. Quan remenava els 
tastets tothom els provava perquè estiguessin al 
punt de sal i de pebre.

Al migdia es dinava amb la família, que fruïa amb 
les mongetes filaires, el llomillo i les costelles, els 
rostillons i la botifarra crua cuita a la brasa. Tot 
acompanyat amb una bona escarola ben blanca i 
traguets de vi; al final la fruita i les galetes, el vi 
dolç, el cafè i el licor per a la gent gran. La tar-
da es feia molt llarga mentre s’anaven coent les 
botifarres i omplint les gerres de llard. Costelles, 
llomillo i un mai acabar. El que més m’agradava 
era anar per fora amb els gossos i els gats i tot 
el que es pogués mirar i tocar.

Cap al vespre em posava a la vora del foc veient 
bullir les botifarres, mirant com s’anaven omplint 
les canyes que havien posat entre dues cadires i 
fins que quan començava a pesar figues  la mare 
em deia:

- Va, comença a posar-te la bufanda que trec les 
últimes i marxem.

M’embolicava tant que només se’m veien els ulls 
i tot seguit sentia que els deia:

- Bé que us el pugueu menjar amb una bona 
salut i alegria.

Sortíem i agafàvem el camí, era ben fosc, fent 
una ullada a la lluna. En baixar per sota els plà-
tans sentíem el soroll de l’aigua de la font de 
Sant Roc i de seguida vèiem la lluentor de l’aigua 
de la riera en travessar la resclosa. Miràvem de 
no ficar els peus a l’aigua. Agafat ben fort a la 
mà de la mare, seguíem el camí de tornada a 
casa.
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EL TEMPS DE SEGAR

- He vist l’ordi del camp del català i ja rosseja. Li 
vaig dir al meu pare.

- Bé, doncs, me l’aniré a mirar i si ja està sec, 
la setmana que ve el començarem a segar però, 
abans ens hem de preparar.

Em va dir ell.

- Agafa els volants ben embolicats amb un sac, 
te’ls lligues a l’esquena i amb la bicicleta te’n vas 
a Caldes i els portes a esmolar en aquell esmolet 
que hi ha al costat de la presó. Pel camí ja havies 
de bufar ja, al pujar carretera amunt el repetjó 
del bosc gran. I cap a Caldes. D’arribada troba-
ves aquell home enfeinat, fent voltar amb el peu 
la mola de pedra rodona i vermella. Esmola que 
esmola, roda que roda, quasi sense aixecar el 
cap de la feina et deia:

- Vine’ls a buscar demà.

Quan els anaves a recollir, els havia deixat com 
nous i ben afilats. Havies d’anar molt amb comp-
te a no tallar-te.

D’arribada a casa els posava al rebost, junt amb 
els esclopets de protegir la mà esquerra, les pe-
dres d’esmolar, l’estaca de lligar les garbes i una 
mena de bastó blincat, que no sé com es deia, 
que es posava en el tall del volant lligat amb 
corretges.

De bon matí, del dia assenyalat, omplíem un 
cistell d’alfals tendre, hi ficàvem el porró de vi 
perquè estigués ben fresc, un càntir d’aigua, la 
manta i les eines de segar, bevíem un glopet de 
vi bo i  a peu cap al camp. Mentre caminàvem, 
fèiem alguna ullada a l’horitzó, per veure si treia 

el cap el sol per darrera del rogent que fa abans 
de sortir.

D’arribada posàvem el fato sota de la figuera. No 
ens ho pensàvem pas gaire per anar de casa a la 
feina, aquesta era una de les més dures d’aquell 
temps. Però el sol i el bon menjar t’enfortien el 
cos i al cap de dos o tres dies es començava a su-
portar força bé. A mi era la que més m’agradava. 
Cop de volant ve, cop de volant va, començaves 
a fer les primeres garbes i et començaven a bro-
tar les gotes de suor del front, mentre t’anaves 
impregnant de l’olor que fa al tallar les tiges de 
palla seca.

S’havia de fer una bona feina i segar ben arran 
seguint el rem, un segador rere l’altre, la qual 
cosa feia que no t’hi poguessis adormir ja que un 
atrapava a l’altre. Cada tres quarts o una hora 
cap a l’ombra de la figuera a fer el traguet i es-
molar el volant. Quan el pare deia:

- Au va, tornem-hi!-, miraves les rengleres de 
les garbes, de la feina feta i l’ordi dret, de la que 
quedava per fer.

Però, el que més recordo eren aquells menjars 
que ens portava la mare, i que li costava el coll 
a terra a més d’un gall, oca, ànec i algun conill 
rostit, esqueixades de bacallà, hi havia de tot re-
partit entre les nou hores: el dinar, el berenar, 
les ametlles torrades a les dues, les torrades de 
vi dolç cap al tard. Què sé jo, la veritat és que 
la feina era dura però el menjar ho compensa-
va. Una cosa ben curiosa i que sempre m’ha fet 
pensar és la bona integració de l’home del camp 
amb la natura. El meu pare i suposo altra gent, 
no portava mai rellotge; mirant el sol deia: - Ara 
són les deu, ara les dotze. -I fe de Déu que no 
fallava ja que quan deia falta poc pel dinar, per la 
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punta del bosc de Can Puigoriol amb el cistell i el 
pot de l’escudella a la mà, venia la mare.

Després de dinar fèiem migdiada. Quan estení-
em la manta havíem de vigilar que no s’hi ha-
gués embolicat cap serp. Jo em sentia protegit 
al costat del meu pare, quedant ben pla a terra 
desprès de la pallissa de la feina. Del mal que 
ens feien els ronyons a vegades no podia dormir 
i mirant enlaire com s’anaven ventant les fulles 
de la figuera mogudes per l’airet que feia, em 
deixava portar per l’orgull que dóna la collita del 
fruits del camp després de sembrar, veure créi-
xer el sembrat sempre a la intempèrie del sol, 
del vent, de la pluja i d’aquella pedregada que 
al final s’emporta l’esforç de tot l’any. A veure si 
aquest any quan venguem el gra, podem canviar 
les rodes del carro que ja són molt velles o bé 
els guarniments del cavall que els que tenim es 
trenquen per tot arreu o si la mare em comprava 
aquella americana i pantalons o aquelles sabates 
que he vist i que m’agraden tant.

Quasi sempre després de la migdiada anava a 
buscar un càntir d’aigua fresca a la font de Can 
Rovira. Baixant un caminet estret i relliscós amb 
un pendent que et feia arribar corrents a la font. 
Aquella font diferent de les altres ja que a més 
de tenir una aigua molt bona estava en un lloc 
molt selvàtic, on senties una tranquil·litat que 
t’asserenava l’esperit. A sota de tota una ver-
neda de plàtans, aquella estoneta sentint rajar 
l’aigua i cantar els ocells són aquelles coses que 
no oblidaràs mai. 

De tornada al camp saludava altra gent que tam-
bé havien començat la sega com nosaltres i mi-
rava si tenien millor collita que la nostra.

Abans de dinar i cap al tard, lligàvem les garbes 
perquè el vent no les esbarriés.

Quan el sol anava a la baixa agarberàvem, reco-
llíem el fato i cap a casa. De camí, el sol ja s’ha-
via amagat darrera les muntanyes, quedant-ne 
la vermellor d’un dia de calor.

EL TEMPS DE BATRE

Quan arribava el temps de batre s’havia de posar 
a punt l’era, ja que a casa meva no la teníem en-
llosada. Agafàvem les magalles més grosses que 
teníem. Omplíem unes portadores d’aigua i amb 
els semalers les atansàvem a on faríem les batu-
des. Escatàvem el terra el ruixàvem ben ruixat, 
l’anàvem picant amb la magalla, quan fangueja-
va hi posàvem un pols de cendra, el lliscàvem i 
deixàvem que s’assequés.

A l’entrar a la quadra a guarnir el cavall per anar 
a buscar les garbes, el dia abans de la batuda, el 
cavall em saludava amb uns bons sainets, aixe-
cant el cap, ensenyant-me les dents, remenant 
la cua, rascant al terra amb els peus senyal que 
volia menjar.- Hola, brillant! Començàvem un di-
àleg entre ell i jo. Li fregava el front, les orelles i 
la crina amb la mà. Li donava unes quantes mos-
tres de garrofes barrejades amb ordi o civada. 
Li fregava la panxa mentre remugava tot girant 
el coll i mirant-me complaent. El raspallava ben 
net, li anava posant els guarniments, el collar, la 
sella, la ventrera, la retranga i el bridó. El por-
tava a la pica de l’aigua perquè s’abeurés bé. El 
feia entrar a recules dins els braços del carro. 
Quan el tenia enganxat, pujàvem a dalt amb el 
pare, agafàvem les brides girant-lo de camí cap 
al camp a carregar.

En el camp, arrambava el carro al costat d’una 
garbera. Creuàvem les cordes per fer-ne una 
bona carretada i amb la forca començava a ai-
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xecar les garbes cap dalt el carro, on el pare les 
anava posant bé. I així d’una garbera a l’altra. 

Quan el teníem ben ple, passàvem dues cordes 
per sobre de l’embalumada, clavàvem una esta-
ca a sobre i fèiem un torniquet fins que quedava 
ben estret. Un cop tot ben lligat, el més assenyat 
agafaria el cavall pel morro, jo havia d’agafar-me 
a la corda del fre. Quants ais i uís quan es gron-
xava el carro pel camí al passar per aquelles ro-
deres plenes de sots, si anaves massa de pressa 
l’embalum feia aixecar les rodes i més d’una ve-
gada anava tot per terra. Vaja un guirigall quan 
això passava, el cavall que es volia aixecar amb 
les garbes per sobre, esparpellant amb les potes 
que si et tocava et deixava sec. Sort que sempre 
sortia algun home que ens venia a ajudar. En els 
baixadors m’agafava ben fort al fre i em deixava 
arrossegar, quedant-me les soles de les espar-
denyes ben calentes. A casa descarregàvem el 
carro fent un mugró amb les garbes. 

L’últim abans d’anar a dormir i el primer quan 
ens llevàvem era escodrinyar el cel per mirar 
que no estigués núvol i intentar endevinar quin 
temps faria, no fos cas que féssim una bona em-
panada si plovia.

De bon matí paràvem la batuda mentre arribava 
algun veí o familiar que ens venia a ajudar amb 
el cavall. Trèiem el nostre i durant una bona es-
tona sainetejaven ben fort, els abeuràvem i el 
penjàvem el morralet.

Les dones portaven una galleda d’aigua fresca 
amb el porró dins i el càntir. Tothom tragava. 
Aparellàvem els cavalls, una corda ben llarga i 
les xurriaques.

- Au vinga! Som-hi! Jo al mig cridant ben fort 
com els carreters i volta que voltaràs. Si algun 

cavall anava pel terra de seguida s’aixecava d’un 
salt. Per fer bé aquesta feina, no hi podia faltar 
el sol, la calor, la marinada. Després ja vindria la 
pols, el porró, el càntir, la gresca i el bon tiberi. 
A l’anar-se trinxant la palla i desgranant les espi-
gues amb les forques es girava la batuda deixant 
reposar una estona els cavalls amb un garbell 
d’alfals tendre, els homes plantaven la perxera 
feta amb aquell pi verd tant recte que vam tallar 
per fer el paller. Quan arribava el migdia estava 
atent per sentir la veu que deia:

- Això ja està! Porta els cavalls a la quadra, dó-
na’ls beure i menjar.

Trèiem la palla cap a un cantó. Apilàvem el gra i 
el boll al mig de l’era i anàvem tots a dinar. Des-
prés de la migdiada, començàvem a tirar el gra 
enlaire amb les forques aprofitant la marinada 
per separar el boll del gra, saltant-nos a sobre 
algun cargol que havia vingut del camp amb les 
garbes i que devia quedar ben marejat amb tot 
aquell batibull. Quan el blat era net, al sac i cap 
a casa i la palla al paller i així batuda rere batuda 
fins al final que coronàvem el paller.

Havíem omplert el graner, que l’any era molt 
llarg, igual que aquelles formigues arrenglerades 
amb un gra a la boca ho anaven fent al mateix 
temps que nosaltres i pobre del que els aixafés 
el camí perquè esvalotades miraven quina picava 
més fort.

LA FESTA MAJOR

Quan s’atansaven les festes més assenyalades 
de la meva joventut, l’alegria de desfruitar-les 
plenament ens omplia el cos de joia; ja que en-
tre l’una i l’altra hi havia molt d’esforç pel mig. 
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De totes elles, la reina era la Festa Major, que 
sempre s’esqueia pel temps de la collita, una 
vegada recol·lectades les primeres anyades del 
camp i quedant encara per collir les tardanes, en 
aquell món rural que ens va tocar viure.

De la primera que faig memòria en tinc un llunyà 
i acolorit record encisador. Sota l’Alzina, que li 
havien posat faldilles, mirant enlaire els músics 
que tocaven des de dalt a les branques a mi em 
va semblar com si fossin rossinyols que cantes-
sin en mig de la verdor d’aquell arbre gegant. La 
gent ballant feien relluir mil colors per tot arreu. 
Això si, quedant-me patent que allò era una fes-
ta, la Festa Major.

Quan les recordo sempre em ve al pensament la 
forta impressió que em va quedar d’una d’elles. 
Tot va començar quan al sortir de missa de dot-
ze vaig anar a una barraca de tir a fer punteria 
i sorprès vaig veure l’amo plorant i eixugant-se 
les llàgrimes amb un mocador. Quasi no li sor-
tien les paraules quan volia justificar el motiu 
d’aquell desconsol tot dient que havia passat una 
tragèdia. Tenia la cara vermella i els ulls li sortien 
d’òrbita. Jo el mirava espantat. A la fi va dir que 
a la plaça de Linares un toro havia donat mort al 
torero Manolete. Allò més que una Festa Major 
semblava un enterrament.

Quan em vaig anar fent més gran i treballava al 
ram de la construcció, ja sabia quan venien les 
Festes perquè t’enviaven a les cases a emblan-
quinar els sostres de llates de les cuines per tal 
de treure el fum del foc de l’hivern, en sorties 
amb algun ull ben vermell d’alguna gota de calç 
que s’havia ficat dins. Tothom feia neteja a fons i 
quedaven les cases i el poble ben relluent.

Quan faltaven pocs dies i arribava algun ca-
mió carregat d’antenes, tendals i fustes per fer 

l’envelat, de seguida corria la veu i qui més qui 
menys es deixava caure per aquell indret per mi-
rar com anava el muntatge:

- Ja aixequen els pals de les banderes damunt.

- Ja pugen el tendal amb aquell entrellat de cor-
des.

- Ja hi posen la tela del voltant.

- Ja no es pot veure fins el dia de la Festa Major.

Això feia que guipessin apartant la lona, fins que 
el tancaven ben tancat.

Quan a la vigília se sentia el so del repic de les 
campanes, per tot arreu començava la festa.

I si miraves el rebost, era ple de moltes coses 
que només veies en festes de molt renom. Als 
armaris de la roba, els vestits i les sabates llu-
ents per estrenar.

El primer dia de la festa, quan anava a missa 
amb el vestit nou, les sabates lluents i els ca-
bells ben embrillantinats, més que per estar pel 
que deia el rector, anava fent ullades cap aquí i 
cap allà mirant aquelles noies tant boniques amb 
aquells vestits estampats i mirant també quines 
havien vingut de convidades de fora del poble. 
A la sortida em deixava caure davant de la que 
havia ullat per demanar-li balls. Si li agradaves, 
t’escoltava, se li posaven els ulls brillants i se li 
feia una rosa a cada galta. Jo tot pertorbat li deia 
si ballaria la dansa i els quarts, si em deia que 
sí, em corrien pessigolles per tot el cos i hagués 
saltat de content.

En mig de la xerinola que tothom feia anàvem 
caminant cap a l’envelat que estava al pla del 
costat de la bassa de Can Cortès. Al creuar l’en-
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trada d’un envelat hi trobaves un ambient enci-
sador com no n’hi havia d’altre i nosaltres ens 
deixàvem portar plenament per ell.

Havia vingut l’orquestra de Julio Galindo, aquell 
negret del cornetí lluent i del “Pim Pam Fuego”.

Balla que ballaràs, entre ball i ball miràvem 
d’anar comprometent tots els altres, la qual cosa 
no sempre anava bé, ja que havies d’anar allà 
on era la noia amb la mirada atenta de la seva 
mare que seia al seu costat. Si et donava carbas-
sa marxaves ben glaçat. Pel ball de nit tothom es 
posava el bo i millor. Les mares arribaven joioses 
amb les seves filles vestides de llarg i creuant-se 
les mirades per veure qui el portava més bonic. 
Dalt les llotges es ventaven molts vanos mentre 
passava un senyor amb americana blanca i una 
panera venent bombons. Els violins ho posaven 
en moviment i ressonava el cornetí removent tot 
l’envelat. Havia arribat el ball de rams o el del 
fanalet. Giravoltant al voltant de la pista al com-
pàs del vals encisador gaudim de tot el repertori 
fins el final, tot restant hores de dormir. No ens 
deixàvem perdre res. 

Aquell any, l’últim dia, pel ball de tarda es va 
ennegrir el cel. Xispejàven llampecs, ressona-
ven trons i aigua per la mort de Déu, quedant 
l’envelat tot ple d’aigua per dins i tothom cap a 
casa ben molls. Per poder fer el ball de nit và-
rem escampar boll per terra posant-hi la catifa al 
damunt. Quan ballàvem semblava que ho féssim 
sobre un matalàs. 

I així arribàrem a l’últim ball de fi de festes, plens 
de paperets, morts de son, plens d’enyorança ja 
que tot el bo s’acaba de pressa, però també plens 
de records els quals ja tindríem temps d’assa-
borir, quan haguéssim dormit i ens haguéssim 
recuperat de tant fer el tronera. Però encara ens 

quedaven forces per anar a veure sortir el sol a 
dalt el Castell amb els amics, ja que les noies 
anaven de dret a dormir. Allà hi cantàvem alguna 
cançó de moda que havien après durant les fes-
tes, tot pensant com expressar-li els sentiments 
a aquella noia amb qui tant ens havíem il·lusio-
nat per tal  que fos la nostra promesa.

TEMPS DE LA VEREMA

Quan el meu pare era a la guerra sent jo molt 
petit, em vaig quedar sol amb la meva mare a 
viure a casa, una masia aleshores solitària.

Cap al final de la guerra, al davant del turó de 
casa i al del darrera hi havien acampats els sol-
dats.

Un dia va pujar una dona esvalotada, amb un 
mocador al cap, dirigint-se de dret a parlar amb 
la mare.

Feia molts cops de braços i de seguida va girar 
cua per on havia vingut. Vaig córrer a agafar-me 
a les faldilles de la mare i ella em va dir:
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- Corre, vine! Hem de portar el cavall a casa del 
teu avi perquè aquesta dona ha vingut a dir que 
els soldats els requisen.

I ja ens teniu a tots tres; la mare, estirant el ca-
vall pel coll amb una corda, i jo, al darrera amb 
un bastó; cap a casa de l’avi, al bell mig del car-
rer de dalt.

D’arribada i després d’explicar el què passava, 
l’avi ens va dir: Entreu -el cap aquí dins, al celler, 
que és fosc i així si vénen els soldats no el tro-
baran.

Ja instal·lats amb el cavall, li anàvem a donar 
menjar tot sovint i li fèiem companyia per què 
s’estigués quiet.

Anant jo caminant celler amunt, celler avall 
m’anava creixent una forta curiositat per tot allò 
tan nou per mi. Vaig començar a estirar la mà de 
l’avi perquè em digués què era tot allò.

- Això són les bótes de vi i allò el cup on s’aixafen 
els raïms.

- Aquestes bótes tan grans són de vuit cargues, 
aquella de quatre, i aquella del racó 

és de vi dolç i té una carga i la de vinagre també.

- Aquí hi ha vi clar, aquí vi negre i aquell és el 
rosat.

- Amb aquesta pila de portadores és amb el que 
traginem els raïms. Quan sigui temps de vere-
ma, o sigui de tallar raïm, tu també vindràs.

Vàrem passar uns dies a casa de l’avi vivint el 
que passava en una guerra. Corríem a ama-
gar-nos a sota un pont amb una canya a la boca, 
ja que venien uns avions a tirar bombes de veri-
tat. O bé quan dormíem i sentíem ronquejar els 

seus motors, apagàvem tots els llum de carbur 
que posàvem damunt la taula. Quan això passa-
va, jo buscava protecció agabellant-me ben fort 
amb la mare.

A la fi un dia, tothom va deixar de parlar fluix, 
fins i tot el cavall seinetejava. La dona del moca-
dor al cap, a cop de braços anava dient que els 
soldats havien fugit bosc gran amunt seguits per 
dones de la casa on havien requisat els cavalls, 
aquestes suplicaven que els tornessin.

I així vàrem tornar tots tres cap a casa, la mare, 
el cavall i jo.

Mes endavant, jugant amb el rodamón del meu 
amic l’Isidre i després d’haver pensat molt amb 
aquell celler i amb els traguets de vi de l’avi i te-
nint moltes ganes d’esbrinar tot allò, li vaig pre-
guntar a ell què en sabia.

- Mira, demà anirem a seguir vinyes!

L’endemà ja ens tens seguint el camí travessant 
la riera per sobre la palanca i cap a les vinyes de 
Can Sorts. Anant-hi ja m’anava posant al cor-
rent:

- Els que maduren primer de tot, són els de Sant 
Jaume.

- Segurament en trobarem algun de madur.

D’arribada, amb el dit m’anava assenyalant pel 
mig dels ceps.

- Dels que n’hi ha més són d’aquells de pansa 
rossa.

- Anem cap a aquella rasa on hi ha aquella no-
guera, que n’hi ha uns quants de Pansa Tendre 
que són molts bons.
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- Veus aquella figuera “sajola”, també és prime-
renca.

- Vine, anem cap a una altra vinya on hi ha un 
presseguer primerenc al costat de la pica de fer 
el sulfat. 

- Guaita, aquests ceps són de Malvasia i aquests 
raïms, veus, són negres. Mira Picapoll i Bec de 
gall.

Caram sí que en sabia de raïm l’Isidre.

- Anem a la barraca d’aquella vinya que hi ha 
una figuera de Coll de Dama i una de blanca però 
aquests maduren més tard.

- Veus allà, aquell albercoquer fa uns albercocs 
dels millors.

El dia següent vam anar cap a les vinyes del sot 
de les Valls perquè em va dir que m’ensenyaria 
uns ceps de Moscatell que eren els raïms més 
bons de tots. Vam passar per mig d’un camp 
d’avellaners per anar a mirar uns presseguers 
gavatxos i uns altres de vinya. Cansats d’anar 
tan lluny vam parar-nos a descansar una esto-
na sota una parra que hi havia al costat d’una 
barraca.

De tornada i passant per sota d’uns ametllers 
em va dir: 

- No mengis raïm d’aquells ceps tan blanquino-
sos que hi han posat cagamotxo.

Crec que no hi havia arbre fruiter en tot el con-
torn que l’Isidre no sabés quan estava madur. 
Aquells fruits són els més bons que mai he men-
jat.

Totes aquelles sortides es van anar acabant a 
mida que van anar tornant els homes de la guer-
ra i van posar ordre.

Un dia quan els raïms eren madurs la mare em 
va dir:

- Posa a punt el cistell i té el fusió que demà al 
matí aniràs a casa de l’avi que tallen els raïms. 

No em van haver de cridar, d’hora ja era allà, 
quan enganxaven el cavall al carro amb les por-
tadores i els coves damunt. 

Anant de camí a dalt del carro al costat de l’avi 
cap a la vinya de Can Sort, em va dir que abans 
que els raïms arribessin a ser madurs hi havia 
d’anar moltes vegades a la vinya: a podar els 
ceps, escabellar, ensulfatar, ensofrar, passar el 
tallant, cavar, i sempre pendent que no pedre-
gués.

D’arribada a la vinya ja hi havia una bona co-
lla de gent que ens esperava agafant els coves, 
apartant els sarments i vinga a tallar raïm. Coves 
plens cap dins les portadores, que ben curulles 
les tapaven i les lligaven amb les enramaderes, 
les carregaven al carro i cap el cup de la casa.

- Veniu, que esmorzarem!

L’avi em va donar una llesca de pa amb tomà-
quet, una arengada rovellada i un raïm dels més 
rossos.

Quan feia molta estona que tallaven raïm al mig 
de tant trapibull, l’avi al veure que jo ja n’estava 
cansat em va dir.

- Vés darrera el carro cap a casa i et poses a ai-
xafar raïm. Caram! Que bé m’ho vaig passar fent 
xip-xap allà, dins el cup. Els homes arremangats 
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i vinga cops de peus i alguna relliscada, anant a 
parar de cul al mig d’aquell xeflis. Cap el vespre 
arribava tothom. De seguida senties l’olor de so-
fre dels lluquets que feien cremar dins les bótes. 
Hi posàvem l’embut i amb el cassó les anàvem 
omplint de most de raig passat pel colador per 
fer el vi clar. En posaven també en una caldera a 
bullir pel vi dolç, pel negre o el rosat. Deixaven 
dins el cup ben tapat i barrejat el most i la brisa 
uns dies per tal que fermentés, posant després 
el vi a les botes, i esperant que vingués la prem-
sa a premsar la brisa.

El dia de Tots Sants l’avi ens convidava a dinar 
i tastàvem el vi novell, amb aquell piquet al pa-
ladar i sobretot el vi bo, amb els panellets i les 
castanyes.

Quan avui recordo totes aquelles vinyes del nos-
tre poble; ja que no hi havia casa de pagès que 
no tingués la seva, amb el corresponent celler; 
sento la nostàlgia de tot el perdut, quedant-me 
l’admiració d’aquells homes i dones que feien 
possible tot allò.

UN RECORD A LA TERESINA

La Teresina era una dona de cor molt tendre que 
va venir a viure al nostre poble des de la ciu-
tat, on havia nascut. Sabia escoltar a la quitxalla 
com si de gent gran es tractés, i sempre tenia la 
porta oberta a tothom. Embadalits sempre escol-
tàvem les seves històries tan innovadores per a 
nosaltres, sabia tantes coses...

La meva amistat amb ella es va fer més forta 
quan li vaig anar a vendre una màquina de cosir 
que a casa meva ja no es feia servir.

Un any per la Quaresma, quan encara estaven 
en temps de dejuni i de bacallà amb panses, i 
s’acostava la Pasqua, ens va començar a explicar 
coses de quan en la seva joventut cantava en el 
Acoro@, i ens cantava cançons molt boniques. 
En recordo una que deia així:

“Al cel brillaven “millars” d’estrelles, era Pasqua 
“l’ermosa” nit, al vent llançava les caramelles 
cançons alegres entre el brogit”

Mirant-la, entraves dins aquell sentiment de nos-
tàlgia que el seu mirar tan clar expressava. Enci-
sats i amb la boca badada ens passava el temps 
com si el rellotge s’hagués espatllat. Un dia, en 
veure que el nostre interès cada vegada era més 
fort, ens va dir:

- Si sou capaços de fer una colla de vuit o deu, 
farem un “coro”. Us ensenyaré unes cançons i 
quan arribi la Pasqua anireu a cantar per les ca-
ses. 

Ens ho vam parlar amb l’Isidre i uns quants amics 
més i l’endemà ja estàvem assajant a la vora del 
foc. Quanta paciència tenia aquella bona dona 
amb tots nosaltres! Tan esvalotats que érem, no 
estàvem mai quiets, tot ho remenàvem; però 
poc a poc, ves per on, després de rebre algun 
clatellot dels més assenyats, vam començar a 
afinar i canta que cantaràs, vam acabar tots ple-
gats sent una sola veu. Arribat el gran dia, a la 
vigília, ens vam reunir tots els cantaires a casa 
d’un de la colla per recollir el mussol que ens 
havien fet les seves tietes amb tot de cintes de 
colors i el cistell, ben gran, per anar-hi posant tot 
el que ens donessin. Sabedors que hauríem de 
competir amb el “coro” de veritat, el de la gent 
gran que cada any feia el rector, vam planejar el 
recorregut. Marxant ben d’hora, passaríem per 
les cases primer que ells. Ens va donar un resul-
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tat excel·lent, ja que moltes persones ens van 
confondre, ens van donar la paga més grossa a 
nosaltres.

De bon matí, amb la cara ben neta i el pas lleu-
ger; la mirada atenta de la Teresina va veure 
com ens allunyàvem per l’esplanada cap a la 
primera casa de pagès. En veure que arribàvem 
tan d’hora, tothom va sortir molt estranyat i més 
encara quan vam començar a cantar la primera 
cançó:

“Vinguen gallines, vinguen conills, vinguen po-
llastres i colomins. Tortells, mones, grossos ca-
brits, i llonganisses de les de Vic. Si “l’ermosa” 
cistelleta baixa plena com volem, us donarem les 
gràcies i l’any que ve ja tornarem”.

Per demanar que no es perdés! Quan s’anava 
aixecant el dia i anàvem recorrent dreceres per 
anar d’una masia a l’altra, vam sentir els cants 
de l’altre “coro” que venia darrera nostre i cames 
ajudeu-nos... Quines corredisses fèiem!. Arribà-
vem tan cansats que quan havíem de cantar no 
ens sortia la veu, de tant que bufàvem. Tot i això 
durant tot el dia vam anar al davant fins recórrer 
tot el poble.

Cap al tard, amb el cistell tan ple que l’havíem 
de dur entre dos, cansats, amb les espardenyes 
ben brutes de travessar els torrents, vam arri-
bar a casa la Teresina. Ella mentre ens esperava, 
anava mirant com ens acostàvem, ens veia venir 
de lluny. Que contenta es va posar quan li vam 
dir que tot havia anat molt bé! Ella que sabia es-
coltar tan pacient va mostrar molt d’interès a les 
nostres explicacions. Després de fer les parts, 
a ella, comptant-la com a una més de la colla, 
naturalment, ens vam anar a dormir, i mai millor 
dit, més contents que unes Pasqües.

Encara anàrem a cantar dos o tres anys més 
amb aquell “coro”, amb més gent i fins i tot un 
any vam acompanyar els cants amb uns plate-
rets i una pandereta.

De tot això ja fa unes quants tronades però en-
cara tenim el record i l’agraïment que sentim en-
vers aquella sensibilitat, tendresa i paciència de 
la Teresina que va fer de nosaltres uns cantaires.

 
AJOVAR POLLINS

Al vespre entrava molt trist a l’estable a aco-
miadar-me del Tordo, el cavall. En veure’l per 
última vegada, me’l mirava i se m’omplien els 
ulls de llàgrimes. Ell es posava greu en veure’m 
d’aquella manera tan llastimosa. Després de tan-
tes peripècies junts ja no el veuria mai més. Li 
anava fregant la panxa i el coll amb la meva mà 
fins que a la fi, cansat el meu pare de cridar-me 
que pugés a dalt a dormir m’hi va arrossegar tot 
estirant-me ben fort per tal de desfer els meus 
braços del coll del cavall. Aquell cavall ja estava 
ajovat, ja sabia fer totes les feines del camp i 
havia arribat l’hora de canviar-lo per un pollí de 
mig any que no sabés fer res. Tot es devia al fet 
que els meus pares se les havien hagut d’engi-
nyar ajovant cavalls per millorar l’economia de 
la casa.

Una vegada dins el llit, em cargolava amb els 
llençols veient aquella mirada estranya del meu 
amic, el cavall. Molt de matinada em vaig des-
pertar sobresaltat quan vaig sentir el trepig de 
les ferradures que es dirigien a fer el canvi que 
abans s’havia tractat. Se m’estrenyia el cor i em 
sentia impotent i abatut.

- Corre, baixa, que ja són aquí! -em deia la mare.
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Sortia tot murriós i amb les llàgrimes als ulls. El 
meu pare em clavava la vista a sobre i mirava el 
nou pollí que era el motiu d’aquest canvi.

- Mira que és maco.

- Guaita, és ros amb una clapa blanca al front.

- Què et sembla, quina cua i quina crina més 
llargues i arrissades.

- Eh, que és cepat i planta molt bé.

- Vols que li posem de nom Brillant?

Mentre me’l mirava s’alleugeria la meva angoixa.

- Caram! doncs sí que és maco i quin cap més 
viu que aixeca -vaig pensar-. Oh! I em mira a mi 
com si em conegués.

- Té, agafa’l i entra’l dins l’estable. Em va dir el 
pare.

Una vegada allà, no em cansava d’anar a veure’l. 
Com que era tan jovenet el veia indefens i aviat 
me’n vaig encapritxar.

Passat un temps i ja familiaritzats amb ell com 
un més de la casa, va arribar el dia de comen-
çar-lo a ajovar. El primer pas era que s’acos-
tumés a portar els guarniments al damunt, ja 
que quan li tocaven a la pell començava un ball 
d’allò més divertit. Es cargolava, espolsava, bo-
tava, s’aixecava dret, rascava a terra amb les 
potes, corredisses cap aquí, corredisses cap allà. 
Nosaltres havíem d’anar molt lleugers perquè no 
ens toqués el rebre. Al final es quedava tremolós 
i ben suat i veient que no se’n podia sortir, al 
cap d’uns dies acabava acostumant-s’hi. Avui 
l’enganxarem al carro, però, en anar endarrere 
perquè entrés dins dels braços, començava a bo-

tar de cames, quan una era dins l’altra era fora.

Després de ballar-hi una estona i quedar engan-
xat, feia llàstima el pobre, ell tan petit i aquell 
carro tan gros. El moment de l’arrencada era 
d’allò més atropellador. En sentir el carro al seu 
darrere feia una sortida en trompa que tot i que 
un l’agafava pel morro i l’altre pel fre anàvem 
ben lluny abans no el podíem parar. Seguíem pa-
rant i arrencant al galop amb les rodes galgades. 
De tant en tant se n’aixecava alguna quan fèiem 
tombar algun roc a la rodera. I així tots suats i 
bufant ben fort, un dia i un altre li ensenyàvem 
com ho havia de fer. “Arri” per arrencar, “Bo” per 
parar, “Ollà” per anar a la dreta i “Oixque”per 
anar a l’esquerra. Fins que a la fi el guiàvem amb 
les regnes tots orgullosos bo i drets darrera, dalt 
del carro.

Mentre anava aprenent tot un reguitzell de feines 
del camp t’hi anaves entenent millor. T’assenya-
lava amb el cap que li matessis un tàvec que li 
picava. Rascava al terra i t’ensenyava les dents 
fent un sainet quan tenia gana o set. I remena-
va la cua quan estava content. Avisava posant 
les orelles ben dretes si s’acostava un estrany. 
Li agradava que li freguessin el front i la panxa 
amb la mà.

No m’oblidaré mai el dia que es va esverar amb 
el carro i que agafant un roc gros vam bolcar 
llançant-me a mi, fent-me voleiar ben lluny. O 
una altra vegada pujant-hi a sella vam anar des-
bocats fins al bosc gran. I la de peripècies per 
ferrar-lo i esquilar-lo, que havia passat.

A la fi, aquell cavall es feia indispensable per a 
les feines del camp. Els temps canvien i va ar-
ribar un dia que llaurant un camp, el veí ho feia 
més de pressa que nosaltres. Ho feia amb un 
tractor. I encara es va parar i em va dir:



Noves dades de l’emigració piemontesa

144

- Veus, el tractor quan està parat no menja.

Jo per defensar el cavall li vaig dir:

- Si però, el meu cavall quan treballa no gasta i 
en canvi el teu sí. 

La màquina es va anar fent pas i va acabar amb 
bona part de tot allò d’ajovar cavalls. 

 
LA TEMPESTA

Jugàvem una colla de quitxalla al pati d’una casa 
del Carrer de Dalt. Feia molta xafogor. Entràvem 
i sortíem d’una barraca de feixos de canyes, al 
costat de la qual hi havia una pollera on es prote-
gien els pollets que guimbaven per terra, de les 
picades de les oques i dels ànecs i de les nostres 
corredisses, rialles, crits i saltirons. Allà el que 
menys comptava era els temps.

Jugant, jugant, no ens havíem adonat que el cel 
s’anava enfosquint, quan va arribar la mestressa 
esvalotada, amb un sac ple de trepadella a l’es-
quena. Era menjar per als conills.

- Correu, veniu, quitxalla, que m’ajudareu a fer 
entrar el bestiar, que ve tempesta! Que no veieu 
quina negror que ve de les muntanyes de Sant 
Llorenç, el Puig de la Creu i el Farell?

Mirant enlaire vàrem veure unes boires gegants 
que anaven d’un cantó a l’altre i es feien cada 
vegada més grans.

- A veure si farà algun disbarat!

- Té, agafa aquests sacs buits i vés a tapar aque-
lles piles d’alfals- va dir la mestressa al noi més 
gran -. I vosaltres, feu rotlle i piqueu de mans, a 
veure si entra l’aviram cap endins del galliner. No 

esvaloteu massa, que en aquell racó més fosc hi 
ha unes lloques que coven els ous dins els coves 
i n’hi ha alguna que ja té a punt de néixer els 
pollets. 

El que sí que ho va esvalotar tot va ser el cop de 
porta que va fer la ventada que acabava d’arri-
bar junt amb unes gotes d’aigua grosses com 
cigrons i un llampec recargolat seguit pel terra-
bastall del tro.

- Caram, quina remenada de calaixeres! Va dir la 
mestressa, que de seguida va collir els ous fets 
del dia i se’ls va posar al davantal.

Tots plegats vam córrer cap dins la casa. Un cop 
dins i mirant a fora per les vidrieres es veia arri-
bar la tallada d’aigua blanca sota aquelles boires 
tan negres. Tot allò no pintava gens bé, i menys 
encara quan la guspira d’un llampec ens va cór-
rer pels peus i el tro ens va deixar sords.

- Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens 
deixeu! Aquest ha caigut ben a prop! Fugiu de 
sota la xemeneia i poseu-vos sobre el banc de 
fusta. Acaben d’arribar els homes, molls com 
peixos, amb el carro dins el porxo- anava dient 
la mestressa, anant d’un cantó a l’altre.

Jo, ben atordit, anava mirant aquell diluvi que 
semblava que ho havia d’arrasar tot, quan des-
prés d’un seguit de llampecs i trons cada vegada 
més forts es va sentir dringar els vidres.

- Mare de Déu! Ara cau pedra! Ens farà malbé les 
vinyes i els sembrats!

I així, després d’una davallada de pedra rere 
l’altra, que posaven al límit la resistència dels 
teulats de les cases, la tempesta va acabar amb 
una última pedregada, la més fort de totes. Es va 



Josep M. Roqué Margenat

145

anar aclarint el cel, i nosaltres vam començar a 
fer broma, burlant-nos d’un que s’havia amagat 
al celler, mort de por. En posar els peus a fora, 
l’aigua corria per tot arreu. Tots els arbres i les 
plantes tenien les fulles esparracades i amb els 
fruits a terra, de la pallissa que havien rebut. 
Ressaltaven per terra les arrossegades de pedra, 
i se sentien les queixes del mal que havia fet. 
Cada vegada més fort, un soroll anava captant 
l’atenció de tothom: la riera! A ella li tocava ara 
recollir tota l’aigua que havia caigut, i baixava 
molt forta. Tots ens hi atansàrem per veure-la 
passar, agafant la primera drecera que trobà-
rem. Quan m’hi vaig anar acostant se’m va posar 
la pell de gallina i em tremolaven les cames.

- Vigileu, que ja s’ha emportat la palanca, i allà 
baix, el pont de ferro no la pot engolir!

- Ara baixen arrossegats per l’aigua i a tomba-
llons tota una cria de garrins, amb la truja i el 
verro- va dir un home, tot fent senyals a cops 
de braços.

Jo mirava i veia baixar l’aigua ben roja, esvalota-
da, sorollosa, fent remolins, arrossegant molt de 
pressa i a tomballons branques, troncs i fustes. 
Se sentia una olor forta de terra, farda i aigües 
trasbalsades. Mirant tot aquell desgavell incon-
trolable vaig sentir una mena de vertigen i aviat 
vaig girar cua i me’n vaig anar.

De camí cap a casa, amb el pas lleuger, respirant 
l’aire net i comptant els colors de l’Arc de Sant 
Martí (que, com sempre, me’n faltava algun), 
no em treia del cap aquells porquets que havien 
anat riera avall.

Les tempestes s’han anat succeint, però aquella, 
per a mi, va ser diferent.

EPÍLEG

DIES DE VACANCES A PORT LLIGAT

Ja és ben sabut, que en aquest paratge on les 
fosques roques segellades per la natura donen el 
to a les verges aigües de la mar es troba anco-
rada la casa, font d’inspiració de l’obra del pintor 
Salvador Dalí.

És una delícia baixar a la platja, al matí, quan els 
raigs del sol hi donen la seva brillantor daurada; i 
veure arribar les barques dels pescadors que s’han 
passat la nit mar endins. No en queden gaire i les 
barques són petites. Has de ser tu mateix, amb 
el que puguis intuir mentre descarreguen el peix, 
qui decideixi si la pesca ha estat bona o dolenta. 
Si els ho preguntes a ells, sempre et diran que no 
ha anat pas gaire bé!. Per les tardes fan rotllana 
a l’ombra dels pedrissos de la casa del pintor, 
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asseguts, sargint les xarxes. Si et coneixen són 
gent molt oberta i és molt fàcil fer tertúlia amb 
ells, encara que sovint queda interrompuda per 
l’atenció d’algun dels curiosos que baixen cada 
dia més nombrosos, a fer-los preguntes sobre 
la casa del pintor Salvador Dalí, amb tots els 
idiomes del món. Ells no es cansen d’aixecar el 
braç indicant on és i sense adonar-se’n queden 
enrere les coses de la mar i prenen llum les del 
geni. Essent jo un més dels seus admiradors, de 
seguida em tiba ben fort la curiositats de des-
granar la convivència d’aquests pescadors amb 
el matrimoni Dalí i Gala, ja que van ser dels pocs 
que eren aquí mentre ell va crear la seva obra. 

Un d’ells em va acompanyar a la seva barraca 
per ensenyar-me una gran maleta amb les inici-
als S.D. que el pintor feia servir per anar de viat-
ge i que va deixar aquí. Jo, sabedor que entre la 
gent d’aquest entorn, al pintor hi havia una bar-
reja d’admiració i indiferència, pregunto a què va 
ser degut. La resposta no es va fer esperar gaire:

- Veuràs, quan en Dalí va venir aquí i va comprar 
unes barraques de pescador per fer-hi una casa, 
nosaltres ja hi érem de tota la vida. Però el que 
ens va fer enfadar molt va ser que aquí tots, qui 
més qui menys, tenien unes quantes oliveres i 
l’any 1956 va fer un hivern molt cru i les gelades 
les van matar.

Nosaltres descoratjats decidírem demanar una 
indemnització, tots menys en Dalí, que va raonar 
que les oliveres ja tornarien a brotar. I va valer 
més la seva paraula que la nostra, i no vàrem 
cobrar ni un duro. Tornant a la rotllana de pesca-
dors, un va dir:

- Si, però vols dir que no va ser més per culpa 
de la Gala que no d’ell?, que aquesta si que es 
portava “l’oli”.

- Sí, però penseu, digué un altre que la seva 
dona li donava corda, influint positivament, per-
què pintés tants quadres. La conversa s’anima i 
ara l’un o l’altre, tothom deia la seva.

- Recordes aquell dia que sortiren la Gala i en 
Dalí per anar de viatge? Ell amb una capa fins als 
peus i una barretina, ens digué si teníem diners. 
El meu germà els va donar seixanta pessetes, 
que era tot el que portava. Les va agafar en Dalí 
i tot seriosament, fent un ritual, les va tirar en-
rere per sobre del seu cap, anant a parar a terra 
i tot seguit va dir que necessitarien molta sort 
en aquest viatge i que això no fallava mai. Men-
trestant, nosaltres els anàvem mirant ben em-
badalits.

- Per a mi, deia un altre, un dia em va fer venir 
a buscar la criada, que pugés a dalt, que en Dalí 
em volia veure urgentment. Un cop davant seu 
em digué, que corrés cap a mar i pesqués dos 
pops vius ben grossos. Tot explicant-me perquè 
els volia. - És que han de venir dues models que 
s’han de posar dins la piscina.

Nosaltres abans ja hi haurem tirat els pops, i ja 
veuràs quan se’ls entortolliguin pel cos quina 
cara de pànic i quin esglai! Serà el moment de 
plasmar la imatge i passar-la a la tela.

- Sí, però, aquestes ximpleries que feia dins el 
món de l’art, no tenien res a veure 

aquí a la platja, quan baixava a parlar amb no-
saltres. Era tan assenyat com el primer. 

- Ara, que un dia em va ben enxampar. Tenia 
per costum, quan havia acabat de pintar un qua-
dre important, de fer-nos pujar a veure’l i ex-
plicar-nos el seu significat. Li agradava que li 
donéssim la nostra opinió. Una d’aquestes ve-
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gades, em va cridar la criada, i em va dir que 
en Dalí  volia que pugés a veure un quadre que 
acabava de pintar i que em preguntaria si sabia 
el que representava. Ella per fer-lo content m’ho 
va explicar. Quan vaig arribar on era ell, ens vam 
saludar i ens vam posar a mirar l’obra. Tal i com 
estava previst, em va preguntar què representa-
va la pintura. Jo em vaig fer l’entès i tot seriós 
me la vaig estar mirant durant una bona estona 
i li digué: - “Jo diria que això representa una 
dona recargolant els braços endarrere”. Em va 
mirar amb aquells ulls que li sortien del cap i tot 
seguit digué: “Ja t’ho ha dit la criada”. No sabent 
què contestar, tot sufocat vaig girar cua fent una 
ullada de reüll a la cambra que no hi deixava en-
trar mai a ningú i vaig anar cap a la feina.

- Encara sembla que els vegi en Dalí i la Gala 
mirant amb els ulls ben oberts per darrere els 
vidres d’aquesta finestra que dóna aquí al pati, 
al davant de la nostra barraca. Miraven com ens 
menjàvem una graellada de peix del que acabà-
vem de pescar i cuit amb les brases del foc que 
havíem fet. De ben segur que si ell hagués estat 
amb nosaltres n’hagués fet un bon quadre.

No s’acabarien mai les històries sobre aquell 
home que del no res, amb el gruix de la seva 
obra, tant ha enriquit la cultura del nostre país.

Ells ja no hi són. Els pescadors segueixen anant 
a tirar la xarxa mar endins. L’aigua segueix ba-
tegant contra les roques. Però les seves pintures 
cada dia son més vives entre tots nosaltres.
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SUMARI DEL LLIBRE “RECORDS DEL MEU POBLE”

 PRÒLEG

 LA RIERA

 L’ALZINA

 LA MASIA DE CAN CORTÈS

 LA FONT DE SANT ROC O DE CA N’AIGUADER

 EL TREN QUE MAI MÉS NO VA ARRIBAR EL CALDERÍ DE MOLLET A CALDES

 LLEGENDES DEL CASTELL

 EL RELLOTGE DEL CAMPANAR DE PALAU

 LES ARRELS: UN RECORD D’INFÀNCIA DELS AVIS I ÀVIES DEL MÓN AGRÍCOLA

 ANAR A SERRA LA VELLA

 LA MATANÇA DEL PORC: LA MOCADERA

 EL TEMPS DE SEGAR

 EL TEMPS DE BATRE

 LA FESTA MAJOR

 TEMPS DE LA VEREMA

 UN RECORD A LA TERESINA

 AJOVAR POLLINS

 LA TEMPESTA

 EPÍLEG: DIES DE VACANCES A PORT LLIGAT
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L’estornell comú (sturnus vulgaris)

Sempre m’ha agradat molt la fotografia, però des de fa uns 15 anys la meva 
dedicació ha anat a més, convertit-se en una passió. Les imatges de viatges, 
natura i fauna són les que m’atrauen més, principalment aquestes últimes, doncs, 
poder captar els animals en el seu medi, o sigui en llibertat, és una sensació molt 
gran, principalment degut a la dificultat que comporta.Jaume Ventura i Nualart

venturabusquets@gmail.com
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Presentació revista

DATA:   divendres 8 de novembre 
HORA:   a les 21h
LLOC:   Restaurant Can Duran 
    a Palau-solità i Plegamans

RESERVES: Abans del 10 de novembre
Telèfons 93 864 90 68 / 93 864 89 88
quatrepins@gmail.com

Col·labora:

4
Col·loqui amb Santiago Vidal, advocat

ASSOCIACIÓ CULTURAL
QU4TREPINS

“PA AMB TOMÀQUET CULTURAL”

“Els set pecats capitals de la justícia”

Presentació QU4TREPINS núm. 35
“Pa amb tomàquet cultural”



151

Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins



Quan arriba, a poc a poc, el temps rúfol de tardor, 
s’enllesteix la impressió de Quatrepins 36,
el novembre de 2015, a I. G. Santa Eulàlia.



Ha col·laborat:



36

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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