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*La bassa
1. Qualsevol excavació o sot 
gros o petit que s’omple d’aigua, 
especialment el destinat a recollir 
l’aigua de pluja, que serveix 
d’abeurador, de safareig o de 
rentador, etc.

2. Article de presentació que 
encapçala la revista RIDAURA de 
Santa Cristina d’Aro.

“L
a plaça del Diamant és lluny de mi. Com si no fos jo 

qui l’hagués escrita. Molt lluny. En aquest moment, 

en el punt d’acabar aquest pròleg, em preocupa el 

meu jardí. Ja hi floreixen els prunus, rosa pàl·lid, i el 

petit arbre de Júpiter, rosa coral. S’aixeca la tramun-

tana i me’ls castigarà. Vaig a veure què passa amb el vent i les flors.”

Així acaba el pròleg que, l’any 1982, va escriure Mercè Rodoreda de La plaça 

del Diamant, considerada la novel·la més important de la narrativa catala-

na de postguerra i escrita per ella mateixa vint-i-dos anys abans a Suïssa. 

Aquest pròleg el va escriure a Romanyà de la Selva, on va residir els últims 

anys de la seva vida, on va escriure part de la seva obra i on està enterrada. 

Un pròleg que es va convertir, gairebé, en un epíleg de la seva vida, escrit 

uns mesos abans de morir.

Mercè Rodoreda i Gurguí va néixer a Barcelona l’octubre de l’any 1908 i va 

morir a Girona l’abril de l’any 1983. Enguany es compleix el centenari del 

seu naixement i el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. 

L’edició del primer número de la revista RIDAURA, que tenim el plaer de fer-

vos a mans, gairebé coincideix amb aquest últim esdeveniment. Per aquest 

motiu, la nova revista de Santa Cristina d’Aro que ara veu la llum vol retre 

un homenatge a una de les escriptores més universals de la narrativa con-

temporània en llengua catalana.

Aquest 2008 celebrem l’Any Rodoreda, una iniciativa de l’Ajuntament de 

Santa Cristina d’Aro farcida d’actes en reconeixement de l’autora, entre 

altres obres, de Mirall trencat, potser la seva novel·la més ambiciosa i com-

pletada a Romanyà de la Selva.

Les principals publicacions culturals que s’editen a les comarques gironi-

nes, i d’altres d’arreu de Catalunya, dediquen també números especials a 

l’escriptora. El destí, a vegades tan capriciós, ha volgut que RIDAURA comenci 

a caminar de bracet amb la seva filla adoptiva més il·lustre.

MARC BOADA
Servei de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Ridaura viatja
amb Rodoreda

La bassa*
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La llera*

Romanyà, el final 
del viatge de Mercè 
Rodoreda
L’any 2008 es commemora el centenari del naixement de Mercè Rodoreda 
i el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. Per això, la Fundació 
Mercè Rodoreda (Institut d’Estudis Catalans), la Institució de les Lletres 
Catalanes i l’Institut Ramon Llull de la Generalitat de Catalunya han 
impulsat la celebració de l’Any Rodoreda 1908-2008.

Text: MARIÀNGELA VILALLONGA

*La llera
1.  Areny (llit de riera) gruixut i ple de còdols.   2. Article principal de la revista RIDAURA de Santa Cristina d’Aro.
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Mercè Rodoreda va 
morir a Girona ara farà 
25 anys. Les seves 
restes descansen al 
petit cementiri de 
Romanyà de la Selva.
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M
ercè Rodoreda va néixer a 

Barcelona, el 10 d’octubre de 

1908, al barri de Sant Gervasi, 

on va viure fins que es va casar, 

just el dia en què complia vint 

anys. El 23 de gener de 1939, Mercè Rodoreda va co-

mençar un llarg exili que la portaria primer a París 

(d’on aviat va haver de marxar a causa de l’ocupació 

alemanya), a Limoges, a Bordeus, novament a París 

i finalment a Ginebra. A partir dels anys seixanta 

ja tornà a sojornar esporàdicament a Barcelona. Va 

ser a partir de 1972 que Mercè Rodoreda va iniciar 

la seva estada a Romanyà de la Selva. Primer a la 

casa de la seva amiga Carme Manrubia, El Senyal 

(ara El Senyal Vell), i des de 1979 a la seva pròpia 

casa. El 13 d’abril de l’any 1983, Mercè Rodoreda va 

morir en una clínica de Girona i dos dies després 

va ser enterrada al cementiri de Romanyà. 

L’etapa de 1972-1983, la de Romanyà 

de la Selva, representa l’etapa del 

reconeixement oficial de Mercè 

Rodoreda escriptora, allò que ella 

sempre havia volgut ser, amb una 

convicció extraordinària. 

Quan va arribar a Romanyà per primera vegada, Ro-

doreda vivia a Ginebra, encara mantenia un petit 

estudi a París, i ja feia uns quants anys que s’ha-

via comprat un pis al carrer Balmes de Barcelona. 

Amb un peu a tres grans ciutats, Rodoreda descobrí 

els boscos de les Gavarres, que “totes un alzinar, a 

l’hora de la posta quan el sol les besa de biaix” li 

semblen de vellut. Un gran contrast amb les ciutats 

i els seus parcs, de natura continguda. A Romanyà, 

Rodoreda hi va trobar la tranquil·litat necessària 

que li permeté escriure. Aconseguí també l’aïlla-

ment suficient que li permeté de tenir temps per 

escriure. Romanyà, a més, està ben situat: a un cen-

tenar de quilòmetres de Barcelona, on l’escriptora 

tenia el seu pis, els seus editors, d’on li vingueren 

els reconeixements oficials; a ben pocs quilòmetres 

de Girona, amb una estació de tren que la podia 

comunicar amb París i Ginebra cada dia; i 

quasi a tocar del mar. De mica en mica, 

Rodoreda va anar deixant els seus 

pied-à-terre urbans. Abandonà defi-

nitivament París l’any 1977 i Gi-

nebra l’any 1979. Aquest mateix 

any va deixar la casa de Manrubia 

Una dada

El 1974,
a Romanyà, Rodoreda 
acaba Mirall trencat

El nucli antic de 
Romanyà de la Selva 

conserva encara tot 
l’encant i la tranquil-

litat que permeté a 
Rodoreda finalitzar la 

seva obra.

7ze / CDAG - Aj. SCA
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i es va instal·lar a la que avui és coneguda com Casa 

Rodoreda, sempre a Romanyà de la Selva.

De Romanyà estant, Rodoreda acaba i publica Mi-

rall trencat el 1974, amb el seu editor de sempre, 

Joan Sales; Edicions 62 enceta l’edició de les seves 

Obres completes l’any 1977 i l’any següent publica el 

recull Semblava de seda i altres contes; el mateix any 

s’estrena per primera vegada a la televisió la versió 

d’una de les seves obres, Aloma, dirigida per Lluís 

Pasqual. L’any 1980 és un any pletòric: Rodoreda 

és la primera dona que rep el Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes, publica Tots els contes, Viatges i 

flors, que mereix el premi Ciutat de Barcelona, i 

Quanta, quanta guerra…, que obté el premi Crítica 

Serra d’Or; a més, fa el pregó de les Festes de la 

Mercè de Barcelona, i a la Plaça del Diamant del 

barri de Gràcia de Barcelona col·loquen una pla-

ca, que ella mateixa inaugura, que recorda que la 

plaça inspirà la novel·la homònima de Rodoreda. 

L’any 1982 s’estrena la versió cinematogràfica de 

La Plaça del Diamant, dirigida per Francesc Betriu. 

Els anys de Romanyà són anys productius i són 

anys plens d’honors.

Rodoreda es va fer seu Romanyà, com Carlo Levi 

es va fer seu Aliano, al sud d’Itàlia. Entre 1935 i 

1936, aquest poblet de la Lucània va acollir l’escrip-

tor Carlo Levi, que hi va ser confinat en exili per la 

seva lluita antifeixista. Al final de la seva vida, per 

voluntat pròpia, Levi va ser enterrat al cementiri 

d’Aliano, després de morir a Roma l’any 1975.

Aliano, aïllat dalt d’un rocam de quasi cinc-cents 

metres d’alçada, “sobre una carena situada entre 

dos barrancs”, va sacsejar l’escriptor. A Aliano, 

Levi va donar forma a la seva novel·la més im-

portant Cristo si è fermato a Eboli, publicada l’any 

1945, que té com a protagonista el poble i la seva 

gent, el paisatge i les seves cases, una novel·la que 

no podia haver estat pensada, tal com és, en cap 

més altre lloc. Perquè la relació entre l’entorn i 

l’escriptor és sempre estreta, és sempre visible en la 

literatura. Perquè l’escriptor literaturitza l’entorn. 

Romanyà també va impressionar fortament Mercè 

Rodoreda, ho deia ella mateixa l’any 1976: “Les 

Gavarres, fa tres o quatre anys, van ser per a mi un 

descobriment”. A Romanyà, Rodoreda també va 

escriure algunes obres que no podien haver estat 

escrites enlloc més. Quan un escriptor es fa seu un 

territori, l’enriqueix perquè ajuda a comprendre’l 

millor, amb la seva mirada, amb la seva reflexió. 

I Rodoreda es va fer seu Romanyà, per voluntat 

pròpia. 

La novel·la i la tomba de Levi han fet d’Aliano un 

referent important a Itàlia des del punt de vista 

turísticocultural. A Aliano, ja fa anys que es va cre-

ar un parc literari, en reconeixement a l’escriptor 

que es va fer seu el poble, en reconeixement a un 

poble que va saber fer-se seu un escriptor. Quasi 

els mateixos protagonistes de la novel·la de Levi, 

o els seus descendents, posen en escena les seves 

pròpies vides literaturitzades, guien els visitants 

pels espais que van servir d’escenari de la novel-

la de Levi. Ja no es pot entendre Aliano sense la 

petjada de Levi. Ja no es pot entendre Levi sense 

l’empremta d’Aliano. La hi van deixar, profunda, 

l’un en l’altre.

La petjada de Rodoreda hi és, també profunda, a 

Romanyà, fins des d’un punt de vista físic. Aquest 

any 2008 fa vint-i-cinc anys que Rodoreda reposa 

a Romanyà, definitivament, en el petit cementiri, 

vora del dolmen (Cova d’en Daina). Però la presèn-

cia de Rodoreda a Romanyà ve de molt més lluny, 

com hem vist, des de l’any 1972, quan hi va comen-

çar les seves estades. I l’atmosfera de la muntanya 

RODOREDA ES VA FER SEU ROMANYÀ, COM CARLO
LEVI ES VA FER SEU ALIANO, AL SUD D’ITÀLIA.

tgc1
Note
suprimir l'accent a "turísticocultural"ha de serturisticocultural
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va començar a aparèixer en l’escriptura de Rodore-

da. Per sempre més restaran units els noms de Ro-

doreda i Romanyà.

És el moment perquè a Romanyà de la Selva es faci 

visible la presència de l’escriptora, com Aliano ha fet 

visible la presència de Carlo Levi, per posar només un 

dels molts exemples de llocs literaris ja consolidats. 

Romanyà té tots els elements a favor seu per esdeve-

nir un lloc literari identificable amb Mercè Rodoreda. 

Quan l’escriptora barcelonina va escriure Mirall tren-

cat, pensava, creava i vivia el jardí d’El Senyal Vell, la 

casa de Carme Manrubia que la va acollir a partir de 

la seva construcció l’any 1972. Un jardí fet a imatge i 

semblança del jardí imaginat de la finca dels Valldau-

ra, els protagonistes de la novel·la, que al seu torn 

recreava el jardí de la finca barcelonina de can Brusi, 

que Rodoreda veia davant de casa seva durant la in-

fantesa i l’adolescència. Quan Rodoreda va escriure 

Quanta, quanta guerra, va fer-hi viure la muntanya de 

Romanyà sencera, amb les seves pedres mil·lenàries, 

els boscos d’alzines sureres, els camins, les fonts i el 

mirador sobre la vall. El jardí d’El Senyal Vell i el poble 

de Romanyà es fonen a la narració “Viatge al poble 

Com si el temps 
s’hagués aturat. El 
passat més recent 
i el més llunyà es 

troben a Romanyà de 
la Selva. L’encís dels 

seus racons i dels seus 
boscos varen influir 

decisivament en l’obra 
de Mercè Rodoreda.
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LA PETJADA DE RODOREDA HI ÉS, TAMBÉ PROFUNDA, A ROMANYÀ, FINS 
DES D’UN PUNT DE VISTA FÍSIC. AQUEST ANY 2008 FA VINT-I-CINC ANYS 
QUE RODOREDA REPOSA A ROMANYÀ, DEFINITIVAMENT, EN EL PETIT CE-
MENTIRI, VORA DEL DOLMEN.
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de la por”, del llibre Viatges i flors: “El poble és sensa-

cional. Les cases estan bastant separades les unes de 

les altres, situades al cim d’una muntanya d’alçada 

lleugera des d’on es pot veure amb una girada d’ulls 

el mar i la cresta blanca dels Pirineus.”

Les institucions organitzadores de l’Any Rodoreda 

1908-2008, amb les quals col·laboren l’Ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro, la Càtedra M. Àngels Angla-

da de la Universitat de Girona i El Refugi, han pro-

gramat un seguit d’activitats que tenen bàsicament 

l’objectiu de promoure l’estudi i la difusió de la figu-

ra i de l’obra de Mercè Rodoreda, i, a través d’ella, de 

la llengua i la cultura catalanes. Algunes d’aquestes 

activitats es duran a terme a Romanyà de la Selva: un 

Itinerari literari Rodoreda a Romanyà, presentacions 

de llibres i de números especials de revistes dedicats 

a l’escriptora, l’adequació d’un espai dedicat a Mer-

cè Rodoreda, exposicions, conferències i per tercera 

vegada la lectura ininterrompuda d’una de les obres 

de Mercè Rodoreda, en aquesta ocasió Mirall trencat, 

a la Plaça de l’Església. Podrem tornar a sentir, allà 

mateix on van ser escrites, aquelles seves paraules: 

“Al notari Riera el veig molt sovint; es passeja pels 

boscos de Romanyà, a l’ombra de les alzines, on he 

acabat Mirall trencat. Mirem junts les postes de sol 

més carminades del món i els naixements de lluna 

més emperlats.”  | R

L’autora:
MARIÀNGELA VILALLONGA és catedràtica de Filologia Llatina de 
la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Dirigeix la Càtedra M.Àngels Anglada de la Universitat de Girona, 
des de la seva creació. S’ha especialitzat en l’estudi de la literatura 
llatina del Renaixement a la Corona d’Aragó i en l’estudi de la rela-
ció entre literatura i paisatge.

L’atmosfera de mun-
tanya és ben present 
al poble de Romanyà 
de la Selva, porta 
d’entrada al massís de 
Les Gavarres.

7ze / CDAG - Aj. SCA

tgc1
Note
Posar un espai després de M.
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R
omanyà de la Selva és un nucli de po-

blació del municipi de Santa Cristina 

d’Aro, situat a la serralada de les Ga-

varres marítimes, a 325 metres sobre 

el nivell del mar. Una passejada pel 

nucli i l’entorn ens acosta a la natura i a la història: 

els paisatges són imponents tant sobre la vall d’Aro, 

com al massís del Montseny o a la Costa Brava. A 

més, la calma ens convida a passejar i a descobrir-hi 

racons de pau, tant si són arbres monumentals com 

restes megalítiques, fins i tot àmplies vistes des del 

mar fins als Pirineus.

La primera constància escrita de l’existència de Ro-

manyà és el Diploma del rei Carloman (879-884) a 

Teuter, bisbe de Girona, pel qual li dóna amb pleníssi-

ma integritat, l’esmentada Vall d’Aro, és a dir, amb totes 

les seves pertinences; a la part d’orient fins al mar, a la 

part de migdia fins a Tossa, a la part d’occident fins a 

Llagostera i a la part de cerç fins al terme de Romanyà i 

Calonge...

La resclosa*

Romanyà, un paradís
a les Gavarres
Amagada al bell mig del massís i amb només un 
centenar d’habitants, a la vila hi reposa un patrimoni 
arqueològic d’extraordinària importància.
Text: M. TERESA COSTA

El detall del nucli antic 
de Romanyà, amb el 

campanar de l’església 
de Sant Martí al fons. Pe
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*La resclosa
1. Obra feta 
transversalment en 
un curs d’aigua amb 
l’objectiu d’elevar 
el nivell de l’aigua i 
derivar el corrent fora 
del seu llit.

2.  Article 
complementari de 
la revista RIDAURA de 
Santa Cristina d’Aro.
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El nucli de Romanyà
El nucli de Romanyà està format 

per l’església dedicada a Sant 

Martí i una dotzena de masies i 

algunes cases construïdes a partir 

dels anys 60 per a la creació d’una 

urbanització que no ha arribat mai 

a desenvolupar-se plenament.

L’església és del segle IX o de principis del 

segle X i apareix esmentada el 1019 com a perta-

nyent a la canònica de Girona, i al segle XI va aca-

bar formant part de les possessions del monestir de 

Sant Feliu de Guíxols. 

L’església originària era un edifici de planta de creu 

grega (els braços tenen gairebé la mateixa mida). El 

temple ha sofert un seguit de remodelacions al llarg 

dels segles que han anat desfigurant l’antiga planta 

i fan difícil la comprensió de l’estructura originària; 

una de les primeres fou la construcció del campanar 

al segle XI i entre els segles XII i XIII s’hi va afegir 

la portalada.

A l’interior de l’església podem veure una part d’un 

banc del segle XV i la porta d’entrada a l’església 

de Sant Cebrià dels Alls, avui totalment derruïda; 

al tresor de l’església hi ha objectes litúrgics –calzes, 

veracreus, reliquiaris, custòdies, encensers, navetes, 

patenes, etc.- de plata que provenen de parròquies 

abandonades de les Gavarres.

També a l’interior, i ja del segle XX, hi ha una es-

cultura de fusta de Sant Martí, l’autor de la qual és 

Modest Fluvià que també va fer el monument a la 

família pagesa que hi ha als Hostalets d’en Bas.

Mercè Rodoreda (1908-1983)
Per un d’aquests carrers de la urbanització moderna 

ens apropem a la casa on va viure els darrers anys 

de la seva vida l’escriptora Mercè Rodoreda. Hi va 

arribar de retorn de l’exili, de primer va fer estada 

a l’hostal amb unes amigues i, més tard, quan una 

d’aquestes amigues, la Carme Manrubia, tingué la 

casa feta s’hi instal·laren totes dues. La casa duu el 

nom d’El Senyal Vell (abans El Senyal) pel protago-

nista de la novel·la de Hermann Hesse, 

Demian. Al jardí encara s’hi poden 

veure els arbres que ambdues varen 

plantar: una olivera, tres xiprers...

Fou en aquesta casa on acabà la 

novel·la Mirall trencat (1974), d’on 

prové el recull de Viatges i flors (1980) 

i de Quanta, quanta guerra... (1980); en 

aquests llibres hi ha la presència permanent 

d’aquests espais, com pot ser la descripció mil-

limètrica del jardí o de la casa a Viatge al poble de 

la por. 

Patrimoni arqueològic:
la cultura megalítica
La paraula megàlit prové del grec i significa pedra 

grossa i va lligada a una cultura que s’estengué pel 

Mediterrani occidental i l’Europa atlàntica des de 

finals del Neolític fins a l’Edat del Bronze, és a dir, 

que s’inicia en el cinquè mil·lenni i acaba a finals 

del segon mil·lenni. A les Gavarres aquest fenomen 

arriba tard, cap a 2.500 aC, molt evolucionat i as-

EL NUCLI DE ROMANYÀ ESTÀ FORMAT PER L’ES-
GLÉSIA DEDICADA A SANT MARTÍ I UNA DOTZENA 
DE MASIES I ALGUNES CASES CONSTRUÏDES A 
PARTIR DELS ANYS 60.

Una dada
La primera constància 

escrita de l’existència de 
Romanyà és el Diploma del 

rei Carloman

Estampa religiosa de la 
restauració de la creu 
de Romanyà el dia 6 de 
maig de 1945. 

CDAG - Aj. SCA / CESSIÓ DE CARME SOLER
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sociat a una organització social complexa, mercès 

als canvis introduïts pel descobriment de l’agricul-

tura i la ramaderia.

Les paraules menhir i dolmen, tipus de monu-

ments megalítics, són d’origen celta i són les que 

defineixen aquests monuments; el menhir és una 

pedra llarga, tipus monòlit, que està fixada a terra 

verticalment; per això en molts llocs s’anomenen 

pedres dretes. 

A Romanyà de la Selva, davant de la font del Prat, hi 

ha el menhir de la Murtra, donat a conèixer a prin-

cipis dels anys XX. El 27 d’abril de 1952, per una 

iniciativa de Lluís Esteva i mossèn Gumersindo, es 

va retornar el menhir a la seva posició original. En 

canvi, el menhir del Mas de la Font o Pedra Dreta 

del Mas Bagué, situada a la carretera de Romanyà 

a Mas Nou, malgrat el nom que du, sembla que és 

de recent col·locació, a mitjans del segle XIX, com 

a pedra de terme divisòria entre els municipis de 

Santa Cristina d’Aro i de Castell-Platja d’Aro.

Els dòlmens són un seguit de menhirs amb una gran 

llosa al damunt; n’hi ha de molt simples -només 

dos menhirs- fins als més complexos amb cambra 

i corredor que hem de tenir en compte que esta-

ven coberts per un túmul de terra, constituint una 

mena de falsa cova on enterraven els difunts.

El dolmen de la Cova 
d’en Daina, el més co-
negut i ben conservat 

dels conjunts arqui-
tectònics megalítics 

de la zona. A la dreta, 
menhir de la Murtra.  

FOU AL SENYAL VELL ON RODOREDA ACABÀ LA 
NOVEL·LA MIRALL TRENCAT (1974), D’ON PROVÉ 
EL RECULL DE VIATGES I FLORS (1980) I DE QUAN-
TA, QUANTA GUERRA... (1980).

tgc1
Note
anys XXha de ser:anys 20
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carretera de Calonge, ja citada a principis del segle 

XX per Manuel Cazurro encara que no s’ha pogut 

determinar qui en va ser l’excavador. El 1952 van 

caure dues pedres laterals que foren restituïdes al seu 

lloc per Lluís Esteva. Altres cistes de Romanyà de la 

Selva no tan conegudes són la cista del bosc d’en 

Roquet situada a prop de Can Punset i la cista d’en 

Güitó situada a la carretera d’accés a Mas Nou, i la 

del Puig del Rei, molt a prop de l’anterior.  | R

L’autora:
M. TERESA COSTA (Santa Cristina d’Aro, 1963) és llicenciada en 
Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment 
és tècnica de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro.

El més conegut d’aquestes contrades és la Cova d’en 

Daina. Està situat a prop de la carretera que uneix 

Romanyà de la Selva amb Calonge, molt a prop del 

cementiri. La primera constància documental és de 

finals del segle XIX encara que el reconeixement 

oficial és del 1931, quan fou declarat monument 

nacional. A mitjan segle XX es van realitzar alguns 

treballs, reposició de la coberta i d’algunes pedres, 

durant els quals es trobaren restes humanes, petits 

fragments de ceràmica, puntes de fletxa, etc.

Associades a aquests monuments megalítics tenim 

les cistes, formades per quatre pedres planes o lloses 

col·locades en forma de rectangle sobre les quals es 

posava una pedra horitzontal com a tapadora, i en el 

seu interior es col·locaven les restes mortuòries.

Al davant de la Cova d’en Daina hi ha la cista de la 

Pep Iglesias / CDAG - Aj. SCA Pep Iglesias / CDAG - Aj. SCA



14   RIDAURA

E ls que alguna vegada van tenir la sort de veure el suro gros de Romanyà asseguren que tenia unes dimensions enor-

mes, insòlites, amb un brancam entortolligat com els tentacles d’un pop gegantí i un fullatge tan espès que podia 

donar aixopluc a un ramat d’ovelles sencer.

La llegenda diu que, fa molts anys, quan el sol davallava i les primeres penombres de l’horabaixa s’estenien pel bosc, 

aquell ésser monstruós, sorgit de la terra feia centúries, agafava a contrallum del cel rogent una aparença fantàstica 

i inversemblant. I que quan la força del vent feia brandar les seves branques interminables, un brogit potent i esgar-

rifós s’escampava arreu de valls i muntanyes. 

AGUSTÍ ROLDÓS
Investigador

El rec*
El Suro Gros de Romanyà,

un arbre de llegenda

*El rec
1. Canal de regatge.

2.  Secció d’imatges 
històriques de la revista RIDAURA 
de Santa Cristina d’Aro.

Excursió a Romanyà d’una colla de gent de 
Sant Feliu. Sota el suro gros (ca. 1907).

Autor desconegut.
Col·lecció Agustí Roldós.



EL SURO FORCAT

Aquest magnífic arbre es troba molt a prop de la Font del Prat. Per trobar-lo 

cal arribar a l’esmentada font i continuar pel corriol que segueix la petita vall 

en direcció a llevant. Després d’un o dos minuts veurem a l’esquerra aquest 

imposant suro, que creix uns 

metres per sobre del camí... i 

esbrinarem fàcilment el mo-

tiu del seu nom. 

EL SURO DE N’ALMEDA 

Es tracta d’un arbre molt 

gran (veure fotografia), amb 

una enorme capçada i un 

tronc que només podem 

abraçar entre diverses perso-

nes. Malgrat les seves mides, 

només el veurem quan hi 

estiguem a prop. Per arribar-

hi cal també agafar el corriol 

que surt de la Font del Prat. 

Passarem pel suro forcat, i 

uns 10 minuts després ens 

atansarem al suro de n’Alme-

da. El petit esforç val molt la 

pena. D’arbres així se’n ve-

uen molt pocs! 

UN SURO MONUMENTAL A PROP DEL CEMENTIRI

No sabem si té cap nom, i de moment no l’hem volgut batejar. Per arribar 

a aquest arbre cal seguir la pista que neix just davant del cementiri de Ro-

manyà en direcció a llevant, i seguir-la tot just 10 minuts. El trobarem a la 

nostra dreta. Es tracta d’un arbre molt bonic, amb un important brancam 

disposat de forma horitzontal. La seva forma evoca la d’una bèstia antiga 

(potser la d’un drac?) esdevinguda fusta vivent. 

Els suros monumentals 
de Romanyà de la Selva
A Romanyà hi ha diversos exemplars d’alzina surera 
(Quercus suber) de dimensions imposants. A continu-
ació us en presentem tres exemples. 
Text: DAVID SEGARRA

La
 fo
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*  |  M
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*La font
1. Construcció de pedra, de 
rajola, de ferro, etc, proveïda 
d’una o més canals o aixetes per 
on surt l’aigua.

2. Notes breus de la revista 
RIDAURA de Santa Cristina d’Aro 
on es tracten diversos temes 
d’interès, política, història, 
cultura, gastronomia, esports, 
lleure, etc. 

DAVID SEGARRA



Per què escriu?
Per sobreviure. Segons Umberto Eco, “aquells que di-
uen escriure sense pensar en el lector són uns menti-
ders; el que escriu ho fa per publicar”. Jo no hi es-
tic d’acord. Sí que és veritat que penses: “si a més 
de sobreviure, encara et paguessin...” Entre el 
primer i segon llibres meus publicats van pas-
sar 25 anys, si hagués de viure d’això...

Dos llibres publicats i dos premis.
Casualitat? Sort?
Dos accidents. El primer va ser un fracàs des del 
punt de vista comercial, no es va vendre. Una cosa 
és que agradis al jurat, l’altra que aquest coinci-
deixi amb l’editor. Per exemple, en el cas del Pre-
mi Sant Jordi, l’editor tenia el seu candidat, que 
no era jo, però això no vol dir tampoc que el premi 
estigui donat. Jo vaig sortir per accident. 

Cada vegada hi ha més no-escriptors que publi-
quen, personatges mediàtics que venen.

Cap a on va la literatura?
El llibre s’ha convertit en una indústria. La gran ma-
joria d’editors veuen el llibre com una cosa de con-
sum cultural, però per fer diners. Ara, per exemple, 
se segueix el corrent de la novel·la històrica, el Codi 
da Vinci és el que agrada als editors. Els grans editors 

són grans indústries, s’han de vendre tants llibres l’any 
perquè hi ha tantes despeses, com una fàbrica de cotxes.

D’aquesta manera es perd qualitat, doncs?
Ells diuen que no. Diuen que si no penses en el lector, ja no ets un escriptor. 
Que continuïs escrivint per a tu, que ja està bé, però llavors que no pensis a 
publicar. Però no són només coses dels escriptors i dels lectors; des del punt 
de vista social, la llengua s’ha anat empobrint. Un avi de fa trenta anys tenia 
més riquesa lingüística que un escriptor d’ara. 

“Vaig néixer a Santa Cristina i 
hi vaig viure fins als 30 anys; 
després em vaig traslladar a 

Barcelona. 30 anys de vida de poble i 30 
anys de vida de ciutat: la cara i la creu. Qui-
na és quina? Jo em trobava molt bé aquí, 
però vaig anar a Barcelona per malaltia, els 
metges em van recomanar que deixés el ne-
goci i fes una feina que pogués controlar. 
M’agradava dibuixar i vaig fer Belles Arts a 
Barcelona. La pintura que a mi m’agrada és 
molt urbana, el paisatge no em diu gaire 
res, m’agrada més la ciutat. Quan vinc aquí 
em trobo una mica desplaçat. Jo m’imagino 
les coses a partir d’una conversa que sento; 
les cares que faig són de gent que no conec. 
La primera exposició la vaig fer l’any 1982. 
N’he fet poques. Exposar és car i les possi-
bilitats de vendre són petites. També vaig 
fer Filologia, després de publicar Somni. A 
Filologia em van dir que no ensenyaven a 
escriure. <Els que heu vingut aquí perquè 
voleu escriure, quedeu-vos a casa>, ens va 
dir un professor”. 

Sovint es defineix com “un pintor que es-
criu”, però l’any 2006 va guanyar el Premi 
Sant Jordi de novel·la, un dels més presti-
giosos en llengua catalana, per Sayonara 
Barcelona, que té el retorn als orígens com 
a rerefons. Narra el retorn del protagonis-
ta a la seva Barcelona natal 25 anys després 
d’haver-la deixat per instal·lar-se al Japó. En 
aquest retrobament, descobreix, però, que 
la ciutat ja no és la mateixa que va deixar.

M. TERESA COSTA
Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Santa Cristina d’Aro

Ridaura
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La passera*

Joaquim Pijoan, pintor
i escriptor

Premi Documenta l’any 1982 per Somni; Premi Sant 
Jordi l’any 2006 per Sayonara Barcelona. 

“UN AVI DE FA TRENTA ANYS TENIA MÉS RIQUESA 
LINGÜÍSTICA QUE UN ESCRIPTOR D’ARA”

A càrrec de: M. TERESA COSTA

El marge*
Un pintor que escriu

“Els grans edi-
tors són grans 
indústries, com 
una fàbrica de 

cotxes”

*El marge
1. Vora d’arbres que hi ha prop del corrent d’un riu. 
2. Columna d’opinió que tanca la revista RIDAURA de 
Santa Cristina d’Aro.

*La passera
1. Palanca, pedres convenientment col·locades per permetre de 
passar un torrent, un rierol, etc.
2. Entrevista que apareix a la contraportada de la revista RIDAURA.
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