campins.org

Núm. 24 primavera 2010

LA MOSTELA

LA REVISTA DE CAMPINS
MIRAR UN QUADRE
EDITORIAL
L'AJUNTAMENT INFORMA
LA DESCONEGUDA CATALUNYA
EL MEDI NATURAL A LA VALL DE
MONTALEGRE
CASA-FONDA HA DIT?
ESTOFAT DE SENGLAR
EL MIRADOR
AMPA
TEMPS ERA TEMPS
HISTÒRIES VAGUES
NOTÍCIES NATURALS

LA CONSULTA VETERINÀRIA
METAFÍSICA XINESA
LA MOSTELETA
DES DE LA PARRÒQUIA
L'ESCOLA
CANÇONS I VIVÈNCIES
NOTÍCIES
RACÓ DEL POETA
MOLT PERSONAL
RACÓ DEL FOTÒGRAF
ELS ALTRES CAMPINENCS

no m'agrada
la neu...

MIRAR UN QUADRE

martí pey

PINTAR SOTA PAL·LI

E

l pintor, gentil com ell sol, ha anat a buscar la mostela al seu cau.
Aquesta s’ha enfilat al vehicle i han passat a recollir a en Carles. El darrer proposa donar un cop d’ull al poble des del Serrat, per
tal que l’artista s’inspiri contemplant una bona panoràmica. Però els arbres, que han crescut desmesuradament en els darrers anys,
impedeixen qualsevol tipus de visió campinenca. Giren cua i tornen al centre del poble. Es fiquen al jardí de cal senyor rector i allí, sota el magnífic
pal·li protector que suposa l'immens pi pinyoner, l'Oscar Sanchis Palomino, artista convidat a ser el protagonista d'aquest número de la revista,
troba “sabata a sa forma”, com diuen els mallorquins. S'interessa per un racó de la casa, prop del llimoner que exhibeix orgullosament els seus
fruits madurs. El joc d'ombres que els raigs solars hivernals projecten a les rajoles de l'entrada de l'edifici acaben d'embalar al pintor. Seguidament
arma el seu cavallet-caixa de pintures, mentre medita, en veu alta, quina de les dues tècniques que ell practica serà la més adient: oli o aquarel·la?
Aquarel·la o oli? Tria la més noble de les dues solucions: l'oli. Almenys és el que es diu, quan es parla de materials emprats a l'hora de pintar un
quadre.
La mostela observa com el molt murri del pintor escampa els colors que li serviran per untar la tela, sobre una paleta protegida amb una capa de
plàstic, procedent d'una bossa d'aquest material, aprofitada. “D'aquesta manera”, s'excusa gairebé, “m'estalvio haver de netejar-la cada vegada”.
L'home és polit! La seva no és com la paleta de Cezanne, en què les capes seques s'acumulaven com sòlids turons de pintura. El mustèlid
s'interessa pel format de tela que es disposa a omplir. “Fa seixanta-u per cinquanta centímetres, em sembla que correspon a un dotze figura, si no
m'equivoco”. I es llença. Barreja blau amb marró. Comença a dibuixar.
Ordena el seu paisatge, el de la tela, volem dir. El color verd se'l fa ell, a base de blau i grog, com exigeix la “patrística”. Amb el color turquesa
elabora un verd resplendent. Sorprenentment —pels desconeixedors en la matèria—, no parteix d'una tela blanca per pintar. “Si ho fas a partir
d'un color neutre, és més còmode. A vegades pinto sobre una tela groguenca. El blanc és tan lluminós que, sense adonar-te'n, utilitzes colors
apagats”. Per dir-ho clarament, fa com Toulouse-Lautrec, que pintava sobre papers o cartró, més o menys prim, de colors que anaven del marronós
al grisós.
Cedeix a la utilització d'un verd directe. Enyora el color Prussia, que, segons ell, li hagués anat molt bé, amb tant de verd com té el motiu que està
pintant. Sur le motif, com els impressionistes! Ja ho dèiem!
Sosté quatre dels cinc pinzells que fa servir amb la mà esquerra.
Jubila pel fet que l’ombra d’una de les branques del poderós i enorme pi que l’empara, i senyoreja el jardí de la rectoria, li permet cobrir l’angle
inferior esquerre del quadre que no sabia gaire com resoldre. Ell mateix admet que s’ha arriscat bastant. Ara té por d’haver emborratxat massa la
tela. Comença a donar tocs de colors. L’omple de matisos. Gaudeix del treball. Es recrea amb els detalls. Per sort seva el cel ras, i els raigs solars
que li proporcionen ombres, escalfen tímidament l’ambient i acompanyen el pintor en la seva trajectòria, lenta però imparable, modificant-li,
constantment, el subjecte o tema escollit. No té temps d’avorrir-se. El moviment, els constants canvis de llums, el mantenen alerta. Després
d’haver traçat les grans pinzellades —en un primer moment—, a continuació, a poc a poc, ha anat pels detalls, omplint de color petits espais de
la tela amb què s’hi recrea... fins que dóna l’obra per enllestida.
Gràcies Oscar.
fotos: c.puche/o. sanchis

Nota Bene: per un moment, La Mostela, abans de començar, ha
estat temptada de prestar a l’artista la seva formidable cua, en forma
de pinzell, per contribuir a la confecció del quadre... Però l’elecció de
l’oli respecte a l’aquarel·la l’ha fet desdir-se’n ràpidament. La darrera
de les tècniques se’n va amb aigua, però l’oli! L’oli! S’ha de dissoldre
amb aiguarràs.

EDITORIAL

E

stem tancant la redacció d’aquest n. i fa cinc dies que tenim el país trasbalsat intentant superar el caos
a que s’ha vist abocat per les últimes nevades que com diu la cançó d’en Raimon..”al meu país la pluja
no sap ploure: o plou poc o plou massa; si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe”... Si
canviem el mot pluja per neu, aquest bocí de cançó serviria per explicar el que ha passat els últims quatre dies.
Trens parats més de quatre hores amb la gent tancada a dins dels vagons preguntant-se quan podrien arribar
a destí; carreteres colapsades per fileres de vehicles que finalment abandonen els seus conductors, davant
la impossibilitat de poder circular; deu mil camions paralitzats a les voreres de les carreteres esperant unes
màquines llevaneus que no arriben; vuitanta mil clients de les companyies elèctriques que es queden sense llum
i ja porten més de quatre dies a les fosques; torres elèctriques doblegades per la neu com si fossin de paper.
Tot això, amb els responsables de donar informació desapareguts, en ves a saber quin lloc ocult de ministeris,
direccions generals, despatxos de presidència u oficines d’informació.
Tot plegat, segueix alimentant la sensació, cada cop més generalitzada, que ens ha tocat viure en un país de
nyigo-nyago, on no aprenem de les experiències viscudes i on la improvisació és la manera més habitual de
solucionar els problemes. Només un exemple: quants cops RENFE ha tingut problemes amb els seus serveis?,
quantes hores ha tingut als seus passatgers tancats esperant explicacions?. Encara no és hora que n’hagin aprés
i trobin un sistema eficaç d’informar a aquells que es veuen atrapats a les seves instal·lacions, per tal que puguin
decidir què fer?. En data d’avui, encara no han trobat el sistema. Déu ser molt complicat (!).
En el costat positiu, cal destacar el paper que han fet els Ajuntaments d’aquelles poblacions que més s’han
vist afectades pel temporal. Alcaldes que han anat a peu a buscar màquines llevaneus per acabar amb la
incomunicació del seu municipi, ajuntaments que han habilitat poliesportius per acollir la gent que no podia
tornar a casa, comunitats de veïns que s’han organitzat per poder netejar els carrers o lliurar els vehicles atrapats
a la neu. En fi, la societat civil un altre cop donant exemple als governants.
Amb tot això, a Campins seguim marcant la diferència. Ni tres dits de neu. Molt fred i molt vent, però mentre tot
el país es pintava de blanc, la neu es negava a baixar més avall de Fogars.
Només un cop de vent ens ha deixat la imatge que publiquem d’un pi tombat a l’entrada del poble.
Els nostres escolars, amb l’enveja pintada al rostre, han vist com la majoria d’escoles feien festa, mentre ells
no perdien ni una hora lectiva i tenien d’anar a l’escola, que ja no és CEIP, tal i com ens explica el mestre al seu
article.
En aquest n. 24, dediquem un espai generós a l’Hotel de Sta. Fe, aprofitant que els qui l’havien regentat gairebé
durant tot el s. XX el dia 27 de desembre de 2009 traspassaven la gestió de l’Hotel als nous propietaris. Amb
ells s’ha acabat una manera de fer d’una qualitat difícilment recuperable, sigui qui sigui qui a partir d’ara porti
l’Hotel.
Deixem constància en aquest n. de la recepta que més demanaven els clients habituals de Sta. Fe.
El carnaval esquitxa les pàgines d’aquesta Mostela amb les imatges, sempre amables, dels més petits disfressats
de mil maneres diferents.
Barrejat amb tot això, us proposem fotografiar la Lluna, us recomanem un bon vi, cava, i bona música.
Us aconsellem com distribuir la vostra casa perquè sigui més saludable i també com tenir unes mascotes sense
paràsits.
La parròquia us anuncia uns tallers per aprendre a orar, mentre l’escola ens explica els canvis futurs en
l’ensenyament.
Com a col·laboració extraordinària dels amics de Sentromà, us donem a conèixer una part de Catalunya poc
coneguda: la Vall de Montalegre. Us n’expliquem la seva història i la seva riquesa natural, no només en les
pàgines d’aquesta Mostela, sinó que, al mateix temps que presentem aquest n. podreu gaudir d’una exposició
sobre les troballes que s’han fet en aquesta vall per un grup d’arqueòlegs entre els que s’hi troba en Joan Antoja,
col·laborador habitual d’aquesta publicació.
Esperem que tot plegat, us faci passar una estona agradable.

carles puche

L’AJUNTAMENT INFORMA

CAMPINS
INFORMATIU MUNICIPAL
La Planta de Compostatge

E

fotos: ajuntament campins

l passat dia 23 de gener un grup de gent de Campins va anar a visitar aquesta nova instal·lació que s'ha
construït dintre el recinte del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, a Granollers.
El seu nom complert és "planta de digestió anaeròbica i de compostatge" i la seva funció és realitzar
un procés biològic, pel qual els residus orgànics que arriben a aquesta instal·lació són sotmesos a un tractament
anaeròbic (digestió), seguit d'un tractament aeròbic (maduració), a través dels quals s'obté compost de primera
qualitat que es pot utilitzar com a adob per a usos agrícoles. Durant el procés anaeròbic, és a dir, en absència
d'oxigen, es genera biogàs que, un cop ha passat pels motors de cogeneració, s'aprofita per obtenir electricitat
que s'exporta a la xarxa.
La planta té una capacitat de tractament de 45.000 tones/any de la fracció FORM (fracció orgànica dels residus
municipals, és a dir, restes de menjar i vegetals), procedents de dues comarques, la nostra i la del Maresme.
Des del gener de 2010 tots els municipis catalans estan obligats a recollir selectivament la fracció orgànica. A
Campins ja fa molts anys que seleccionem les escombraries i podem estar orgullosos de ser un dels municipis amb
un més alt percentatge de selecció. Hem d'estar alerta, però, per que els primers anys estàvem seleccionant per
sobre del 60% i portem dos anys que no assolim aquest percentatge. L'any 2009 va ser de 57,38% seleccionat per
un 42,62% de resta, que va a l'abocador. Podeu veure més informació de la recollida del nostre municipi a www.
savosa.cat .
Amb tot, no hem de decaure en la nostra tasca de selecció. Hem de recordar que en el cas dels residus els dipòsits
controlats estan esgotant la seva vida útil. És el cas, per exemple, de l'abocador de Santa Maria de Palautordera.
El 31 de desembre del 2010, serà el darrer dia que aquesta instal·lació acceptarà l'entrada de camions plens de
residus, segons el conveni que ja han signat el municipi i la Generalitat. Això vol dir que s'ha de buscar, i trobar,
urgentment un nou emplaçament on ubicar aquest rebuig de les nostres escombraries. I no serà fàcil. No serà fàcil
trobar-lo a prop i serà més car com més lluny es trobi.
Ens hem de seguir esforçant, doncs, en la selecció de les nostres escombraries, per aconseguir que la seva gran
majoria puguin ser reciclades i minimitzar els residus que es destinen als abocadors.
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Calendari setmanal de recollida d'orgànica i resta

Calendari mensual de recollides de paper i cartró, envasos lleugers i vidre

febrer 2010

Servei de recollida d'orgànica i resta, 2009

Servei de recollida de paper i cartró, envasos lleugers i vidre, 2009
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Projecte FEESL.
FEESL, Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, aquest és el títol que rep el programa que des
de l'Estat han ideat per dotar als municipis d'una
subvenció que vagi encaminada a crear llocs de treball
a través d'inversions adreçades a noves tecnologies i
sostenibilitat ambiental.
A Campins ens corresponen 41.081,00€, i el projecte
que s’ha dissenyat per invertir aquests diners ja s’ha
enviat al Ministerio de Política Territorial de Madrid.
Es tracta d’un projecte que es subdivideix en tres
actuacions:
Xarxa WIFI municipal: Aquest servei permetrà dotar
als diferents col·lectius relacionats amb l'administració
d'un servei de comunicació interactiva permanent,
automatitzar processos de recollida de dades que
tradicionalment s’han fet de forma manual, o accedir a
bases de dades municipals per a usos específics.
Aula informàtica: Amb la subvenció del FEIL del 2009
es va adaptar una sala del Casal per acollir una aula
d'informàtica, dotant-la de totes les connexions
necessàries. Ara, amb el FEESL del 2010, acabem la
feina, amb l'adquisició dels equips informàtics: 5
ordinadors, projector i pantalla.
Punt de càrrega de vehicles elèctrics: Estarà situat
en l'aparcament municipal. Donem un cop de mà a
promoure la mobilitat sostenible. Serà un punt de
referència pels vehicles elèctrics que vulguin visitar el
Montseny.

REFRANYS I ENDEVINALLES

joan antoja
Cols i naps, ventre, ja ho saps;
cols i fesols, ventre, si en vols.

ENDEVINALLA

Què és una cosa, que quan
és petita, fa orelles petites,
i quan és grossa fa orelles
com les d'un ruc?

Ni vinya prop de convent,
ni casa prop de torrent.
Ceba de cap d'any, fa bon averany

SOLUCIÓ: LA COL

LA DESCONEGUDA CATALUNYA

amics de sentromà

LA VALL DE MONTALEGRE

S

ituada molt propera a Barcelona (a 15 km) i dins del terme de Tiana, la Vall de Montalegre és un paratge
natural amb frondoses pinedes i boscos d’alzines, que forma part de la Serralada de Marina.
És una vall privilegiada i desconeguda, probablement perquè en dos mil anys sols ha tingut dos
propietaris, les famílies de Can Sentromà i els monjos de la Cartoixa, i ha estat inaccessible a les visites.
A la part baixa de la vall tenim Can Sentromà amb una vil·la romana, restes de la capella i casa romànica i la casa
gòtica. Al centre la Cartoixa de Montalegre, i a la part alta l’antic Seminari de la Conreria.
Els dos primers monuments estan catalogats com a bé cultural d’interès nacional i el tercer en fase de catalogació.
Tota la vall està declarada espai protegit.

Història

L’origen del poblament de la vall, com moltes del nostre entorn, ens apropen al Segle I abans Crist, quan les tropes
romanes que havien arribat a l’actual Catalunya per evitar invasions Cartagineses a la península Itàlica donen per
acabada la conquesta.
Prop nostre, dos grans campaments militars dels inicis de la romanització, Can Tacó, entre Montornès i Martorelles
(Vallès) i Cabrera de Mar (Maresme), són abandonats per fundar les primeres ciutats romanes a la nostra terra i
entre elles Baetulo-Badalona i Iluro-Mataró.
Als legionaris romans els reparteixen lots de terra i a un d’ells el correspon la vall de Montalegre, iniciant el conreu
de la vinya i per tant l’explotació industrial del vi, demostrat per les troballes a la vil·la de cups de decantació, restes
de premses, magatzems, etc.
El vi a través de Baetulo era enviat als campaments romans de la Gàl·lia i Germània, arribant les exportacions fins
el mateix Londinium (Londres), demostrat per les troballes de les marques d’àmfores fabricades al Maresme.
La vida a la casa romana arriba fins el segle VI en què és abandonada i destruïda i de la qual resten paviments de
les habitacions, les termes, i les instal·lacions industrials.

fotos: à. vilà r.

La vall de Montalegre
foto: F. Almeida
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A l’any 801 arriben les tropes de l’emperador Carlemany i en aquell moment es construeixen dues capelles,
possiblement donant gràcies per la victòria contra els sarraïns, una a Montgat dedicada a Sant Martí i l’altra a la
vall que historiem dedicada a Sant Romà.
Al costat de la capella i sobre les restes romanes s’edifica una masia que domina tota la vall,
i que dóna nom a la família dels propietaris.
Al cim de la vall, en el lloc conegut actualment com la Conreria, al 1247 s’instal·la una comunitat de monges
penitents acollides a la regla de Sant Agustí i sota la protecció dels Senyors de Campcentelles.
Al 1362 per problemes d’inseguretat abandonen el convent i es traslladen a Barcelona deixant el nom de Montalegre
a la vall ja que així era conegut el Convent.
Al 1415 l’orde de Sant Bru compra l’antic convent de monges a on instal·la el Pare Conrer o administrador de
les nombroses finques que per llegats reberen a l’incorporar a Montalegre les cartoixes de Sant Pol de Mar i de
Vallparadís de Terrassa . (Del Conrer deriva l’actual nom de la Conreria.)
Al centre de la vall construeixen una gran Cartoixa, definida dins de l’Orde com la més ben estructurada de la
península, amb dos claustres i al seu voltant 29 cel·les pels Pares Cartoixans i 30 habitacions pels Germans (monjos
no sacerdots).
Una gran Església, biblioteca, refectori, magatzems i tallers van completar el conjunt monumental de la Cartoixa,
la qual encara avui i després de prop de sis-cents anys continua sent un racó d’oració i penitència pels monjos de
l’orde de Sant Bru.

L’Exposició

L’Associació d’Amics de Sentromà, que vetlla per la defensa del seu patrimoni arqueològic, presenta una detallada
exposició del conjunt monumental de Montalegre, amb la seva evolució històrica, i que serveix de reflexió sobre
una vall situada a les proximitats de Barcelona amb tres monuments de la màxima categoria però sotmesos a un
incert futur.
Quan parlem de la història de Catalunya immediatament recordem els seus monuments característics com són
Empúries, Ripoll, Tarragona, Poblet, Montserrat, però ens oblidem que un poble no es forja sols amb uns quants
monestirs o ciutats romanes, són les restes que perduren a cada població, a cada vall, a cada muntanya el que fa
un país.
Donar a conèixer el nostre patrimoni, estudiar-lo i estimar-lo és l’objectiu de la nostra exposició.
La Cartoixa de Montalegre
foto: Meritxell Padrós
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cel·la fort

EL MEDI NATURAL A LA VALL DE MONTALEGRE

El medi natural de la Vall de Montalegre és força atractiu. Fràgil, ric i amb forts contrastos: un
mosaic interessant d’ambients fruit de la orografia, la voluntat de l’home, el clima i el foc.

La riera de Montalegre

A

Pi pinyer

Llentiscle

Mallerenga

Mostela

dibuixos: c. puche

questa vall amagada, en el terme municipal de Tiana,
guarda un patrimoni històric fabulós: ibers, romans
i cartoixos hi deixaren petja transformant-la en una
productiva zona agrícola i forestal. Però malgrat l’extraordinari valor
patrimonial mai no ha tingut una total protecció i, avui, la presència
d’algunes activitats econòmiques destraleres la desvirtuen.
Està envoltada de turons arrodonits per la meteorització del granit,
que convertit en sauló va baixant, a cop de pluges, per les torrenteres
fins la riera de Montalegre a la fondalada de la Vall. Allí és on hi viu la
vegetació de ribera més ben conservada de Tiana: roures centenaris,
alzines i arbusts de sotabosc que creen un ambient fresc, humit,
ombrívol, on disminueixen les oscil·lacions tèrmiques de l’exterior. Un
racó amb aloc ens recorda el passat dels trams assolellats de les rieres
del Maresme.
A més de la riera, les torrenteres, barrancades i parts baixes dels turons
concentren la humitat i les espècies caducifòlies.
En canvi les parts mitges i altes estan cobertes per un munt d’espècies
que varien segons l’orientació i la qualitat i profunditat del sòl.
Ajudades per les boires i les brises marines creen un dens tapís, que
canvia de color segons l’època de l’any.
La majoria són espècies remeieres o culinàries: el pi pinyer, l’alzina,
l’arboç, l’esparreguera, el romaní, la sajolida, el fonoll, l’esbarzer, les
estepes, el llentiscle, la farigola, el coscoll...
A més d’altres d’herbes, lianes i arbusts que també van sobreviure a
l’incendi del 1994 i d’oportunistes que hi van aparèixer aleshores.
Però ni la flora, ni el patrimoni històric no estan soles a la vall.
Formacions vegetals, conreus, erms, basses, bassals i edificacions són
els diferents hàbitats de multitud de fauna.
La majoria són poc visibles per ser críptics, discrets, espantadissos o
d’activitat crepuscular o nocturna.
Gran varietat d’invertebrats són la base de l’alimentació d’amfibis com
el tòtil o el gripau, de rèptils com la sargantana, la serp verda i la serp
blanca.
Conill, teixó, guineu, musaranya, ratolí, mostela i ratpenat són
mamífers que amb més o menys abundància fan el seu cicle vital a la
Vall. El senglar, amb creixement descontrolat, és un greu problema per
a la conservació del patrimoni arquitectònic.
Força espècies d’aus hi troben el seu territori perpetu, de cria o de
pas. Perdiu, tudó, picot, tallarol, gaig, rossinyol i mallerengues, entre
d’altres. I rapinyaires nocturns com el mussol i el xot se senten de nit.
La vida de la flora i la fauna a la Vall de Montalegre és una competició
per l’espai vital i l’aliment. Flora i fauna vivint en un fràgil equilibri
perpetuat per l’home.
Voluntàriament d’esquena al món, la Vall de Montalegre afronta, ara,
un nou i perillós repte:.
Una autovia que, segons es traci, la pot finalment endreçar i protegir o
desmembrar per sempre.
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fotos: c. puche

CASA-FONDA HA DIT?
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S’

ha acabat. Tot s’acaba en aquest món,
una hora o altra. Avui 27 de desembre
de l’any 2009, quan arribi el vespre,
l’hotel de Santa Fe que antany havia albergat la flor i
nata de la burgesia catalana, rebaixat ignominiosament
a la categoria de “Casa-Fonda”, tancarà les seves portes
a excursionistes, turistes i viatgers... Potser tornarà a
obrir, qui ho sap. A lo millor la societat de Saragossa
que ara fa tot just 10 anys, va adquirir l’establiment, es
decidirà a fer obres, renovar-lo en la seva totalitat, i com
l’au Fènix, ressorgeixi de les seves cendres, per tornar a
donar vida a la vall. En qualsevol dels avatars que el
destí tingui reservat a l’edifici, avui, es clausura una
vida dedicada al servei i la gestió d’aquest hotel. Sóc
incapaç d’anomenar-lo , com hem dit? “Casa-Fonda”.
I menys amb l’estructura senyorial acastellada, una
mica a l’estil de les pròpies mansions de l’alta burgesia
i de l’aristocràcia del Regne Unit que el caracteritza. La
senyora Maria Geronés, gairebé podríem afirmar que ha
passat la seva vida a la vall. El seu home ja s’havia criat
a l’hotel. Ella amb qui es va maridar l’any 46 , és evident
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que ens referim al segle passat, al XX, li va donar, com
s’acostuma a dir, dos fills i una noia. En Jaume i en Josep,
tots dos crescuts i dedicats, igualment, a la bona marxa
de l’establiment. Ara, en Josep que ja té 58 anys, seguirà
treballant, però a baix a la plana. El seu germà Jaume, va
finar dissortadament fa cosa d’un any i escaig. Tots dos
s’han escarrassat, recolzant a la seva gerent de mare,
que no mestressa. Ella, la senyora Maria, pujava des
dels seus divuit anys a fer la temporada a Santa Fe. Que
com els autocars d’en Cortada que des de Sant Celoni
s’enfilaven a la vall, començava per Sant Joan i s’acabava
el 6 d’octubre. Imperativament. Per quina raó venia la
Maria a Santa Fe? Molt senzill. Perquè el seu oncle, ella
diu onclu amb molta gràcia, és qui regia els destins de
l’hotel, des de la seva edificació, aproximadament, l’any
22. Uns anys abans el senyor Capmany i la seva dona
Júlia Montaner, era filla de Ramón Montaner 1er Comte
de la vall de Canet i avi matern del pintor Ramón de
Capmany i Montaner, van comprar els terrenys, on una
mica més tard hi van ubicar l’hotel, a la família Alfaras
de Sant Celoni. Com la família de doña Júlia, gaudia
de bons arquitectes, fem referència al més notable
d’ells: Lluís Domènech i Montaner, el gran mestre de
cases modernista, l’encàrrec de dibuixar els plànols i
fer alçar l’edifici, va recaure a un altre arquitecte de la
família: Pere Domènech i Pou. En un primer moment, el
projecte va ser molt més ambiciós, del que finalment
va acabar. Es volia fer arribar una altra ala de l’edifici,
fins a tocar del pantà petit que es va construir a la
vegada. No sabem si: per fer bonic, per proporcionar
aigua a l’establiment hoteler, o per allotjar les truites
de riu, Salmo trutta que guisaven els cuiners i que
es van fer famoses. L’arquitecte va tenir l’habilitat de
recolzar l’edifici, a l’ermita i a l’albergueria existents.
De tal manera que, si agafem una fotografia de
l’època, veurem que el costat nord de l’hotel, correspon
exactament, a com era l’hostal anterior. És a dir, tots els
esforços de decoració, els va concentrar a la cara sud de
la construcció i va negligir completament, el mur pròxim
a l’ermita. Aquesta, avui en estat ruïnós la façana està
plena d’esquerdes, ostenta subreptíciament, la data
de la seva edificació: 1202, totalment falsa. Aquesta
pedra allargada situada sobre la porta de la capella, la
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va fer posar el senyor Capmany. Ens agradaria saber,
d’on va sortir la pedra granítica que es va utilitzar, com
a revestiment exterior i decoratiu, principal de l’edifici.
L’indret de culte, tornem a l’ermita, dedicada a Santa
Fe, però seguim sense saber el motiu de la dedicació
a aquesta santa, ara mateix pertany a la Diputació
que, aparentment, va autoritzar a que pintessin el seu
interior d’un viu color groc aplatanat, per les necessitats
del rodatge d’una pel·lícula, Però ja que de pel·lícules
parlem... rebobinem uns quants anys, i plantem-nos als
anys, una altra vegada, de principis de la dècada dels
anys vint. Ja podem estrenar la instal·lació hotelera:
fins a seixanta habitacions, considerades, no sabem si
de gran luxe, però com a mínim prou confortables, per
la clientela de l’època, però que l’allau de normatives
de qualsevol gènere, al llarg dels anys, ha obligat a
adaptar i remodelar-les constantment, degut a les
exigències de l’administració per una banda i de la
clientela, ens hem tornat molt còmodes, que no admet
haver de compartir amb altres hostes, la utilització del
bany. De manera que el nombre de cambres inicials, ha
quedat reduït a una escadussera, per no dir insuficient
pel negoci, desena d’habitacions, això sí! Totes amb
bany a l’interior. L’hotel disposava aleshores, d’una
flamant, és el cas de dir-ho, instal·lació de llum de
carbur. Sistema innovador a l’època, totalment en desús
en els nostres dies, però que jo mateix dono fe de la
seva eficàcia. Conec una persona, resident a la comarca

de l’Alt Camp de Tarragona, que aprofita la instal·lació
de carbur que van fer col·locar els seus pares a la finca,
i ara s’il·lumina bé i per un preu irrisori. La decoració de
l’establiment, encara és atractiva, malgrat el pas dels
anys. Els dos aiguamanils, situats enfront dels lavabos,
a l’inici del passadís de la planta baixa, són un autèntic
poema de finor i bon gust. L’arquitecte, es va trobar
amb problemes, és obvi, de desnivell del terreny i de
les construccions existents: ermita i albergueria, doncs
entre l’entrada principal, és a dir: del terra a l’interior,
hi han dos trams d’escala. L’un de cinc esglaons i
l’altre de tres. Per anar al menjador, haurem de baixar,
tornemhi: quatre esglaons, per aparèixer sobre el
llindar del refectori, per utilitzar un altre mot, i tres més
per trobar-nos a peu pla. Ja que parlem del menjador,
quedem-s’hi. Fa il·lusió! Almenys a mi me n’ha fet
sempre. Però no sóc l’únic! Les taules parades amb
estovalles blanques, com exigeix la tradició, t’acullen
en un ambient, on dominen els elements necessaris i
decoratius de fusta. A mig camí entre l’estil venatori,
relatiu a la cacera, pels no iniciats, i el de sanatori.
Precisament, des de ben jove, la visió d’aquesta sala,
sempre m’ha recordat la descripció que Thomas Mann,
fa en la seva excel·lent novel·la: La Muntanya Màgica,
del menjador de l’establiment hospitalari, situat a la
localitat suïssa de Davos-Platz. Una galeria enfustada,
dona la volta a tot el perímetre de l’estança. Al fons,
diametralment oposada a la porta d’entrada, una
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pianola, situada al bell mig de la galeria, enyora les
mans del o de la pianista que, en determinades festes
senyalades, devien amenitzar als hostes i/o comensals
que ballaven al so de la música, sortida de les seves
tecles. La cuina de l’hotel era formal i tradicional:
escudella, vedella guarnida, canelons i truites, ja ho hem
dit, moltes truites que es van fer famoses. Sempre hi ha
hagut cuiners. El primer s’hi va estar, entre trenta cinc
i quaranta anys. El segon va romandre trenta set anys,
recorda la senyora Maria. Entre vuit i deu cambreres,
atenien les cambres, precisament, i el menjador.
Els cuiners, ja citats, tres mossos i un rentaplats,
constituïen el personal que juntament amb la clientela
al ple, podien reunir, fins a cent persones i escaig, sota
el mateix sostre. Es podria dir que s’ajuntava una gran
família. Els comensals, majoritàriament corresponien,
als estadants de les habitacions. La gent puja a la vall
de Santa Fe a fer salut. A guarir-se de la tuberculosi
i la tos ferina. Antany hi havien molts joves que
patien aquestes malalties. L’hotel es devia fer una
certa reputació de sanatori, de manera que, no és
gens estrany, que al arribar la guerra, l’establiment es
convertís en hospital, per rehabilitar els ferits. Un cop
acabada la conflagració, les autoritats van aprofitar
per detenir “L’onclu”, que van deixar anar, després d’un
lapse de temps, no determinat. I torna a començar! Va
caldre netejar, rentar i reformar, per acollir a la clientela
habitual que no va renunciar a les agradables vacances
que els proporcionava l’hotel. Fabricants de Sabadell
i Terrassa, dels més selectes llinatges i reputades
nissagues, van reprendre la peregrinació a la vall de
Santa Fe. Molts estrangers, directors alts càrrecs de
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fàbriques forasteres, es citaven per fer estades, més
o menys llargues, lluny del brogit i les conseqüències
immediates de la guerra. Fins ara no hem parlat de
militars, però aquests venen representats en la persona
del Capità general de Catalunya, l’inefable general
Moscardó. Aquest militar que no es va assabentar a
temps de “L’alçament”, d’alguns dels seus companys
d’armes, es va tancar amb una guarnició de guàrdies
civils, a l’alcàsser de Toledo, seu, precisament, de
l’Acadèmia d’infanteria: Els republicans van assetjar
el monumental edifici, i van comminar al, aleshores
coronel, a rendir-se sota l’amenaça, de que si no ho feia,
afusellarien al seu fill que, casualment, se’ls havia posat
a l’abast. El alcázar no se rinde! Va desafiar el feixista.
Papá, papá, me van a fusilar! Va intentar provocar el
jove, la compassió dels seu pare. Però aquest últim,
li va recomanar: Alza (de Alzamiento) la vista al cielo
y grita: Arriba España! Com us podeu suposar, es va
quedar sense nen i sense alcàsser, doncs el van reduir
a runa. No m’invento res! Aquest episodi de la Guerra
Civil, que no dels Episodis Nacionals de Benito Peréz
Galdós, estava escrit, negre sobre blanc, en el llibre que
ens van facilitar i que vam haver d’estudiar, per aprovar
l’assignatura que responia a l’acrònim de F.E.N. És a
dir: Formación del Espíritu Nacional. Així doncs un bon
dia, els hotelers, van veure arribar al mencionat militar
que havia parlat i demanat permís als propietaris, per
poder muntar el campament de milícies, i que els
amos dels terrenys, havien concedit, amb la condició
de que aquests, es limitessin a cinc anys. Més tard,
inclús del que havien promès (es veu), se’n van anar a
la província de Tarragona. El campament va contribuir
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a revigoritzar el refet negoci hoteler. Ocupava una bona
extensió de terrenys. Des de les proximitats de l’hotel,
fins al Pla de l’espinal. Els universitaris de les bones
famílies que estudiaven per acabar el campament amb
el grau d’alferes, rebien als seus pares, germans/es i
altres familiars i/o amics que passaven un o varis dies
a l’establiment. Ells mateixos consumien, diàriament,
a la barra de bar de la barraca de fusta, “la pajarera”
com l’anomena la senyora Maria, adjacent a l’hotel, i
que també servia a les clientes per fer ganxet, cosir,
conversar i prendre el te. Desapareguts els militars, es
va engrandir la construcció de fusta i un cop afegida
una estufa de llenya, al bell mig de la barraca, aquesta
va servir per acollir els enfredorits muntanyencs que
baixaven dels dos cims més pròxims a la vall: el Turó
de l’home i Les Agudes. Aquest insospitat refugi el
van tancar, ara fa un parell d’anys, però avui, ho farà
definitivament.. Els excursionistes ja no podran tornar
a menjar de les seves carmanyoles i sol·licitar el beure

al bar. Al llarg dels anys, s’han seguit fent reformes, ens
informa la senyora Maria. Es van col·locar les dobles
finestres. La decoració del menjador, ara de fusta, era
d’arpillera. Recorda les dates: en el 47,, el saló; l’any
48, el menjador. “Tot el que s’ha guanyat, s’ha invertit”,
segueix dient: “els diners servien per pagar el lloguer
i conservar”. “Hem passat ratos molt bons i d’altres
complicats. El personal no sempre es resigna a quedarse afincat a la vall”. Li explico que, dos o tres anys
seguits, quan érem estudiants dels últims cursos de
batxillerat, vam agafar el bon costum, d’anar a passar
tres o quatre dies, per fer un recés, a l’hostal de Sant
Marçal. Li recordo que ens enviaven una cambrera i una
cuinera, des de Santa Fe, perquè cobrissin les nostres
necessitats. “Oi tant! Nosaltres vam gestionar l’hostal
durant uns anys, de la mateixa manera que van aprofitar
Cal Trompo, per convertir-lo en un annexe de l’hotel,
quan teníem molta clientela. Però per tornar a Sant
Marçal, la cuinera es deia Conxita i era d’Hostalric. Em
fa il·lusió recordar-la. Anàvem al bosc, sota els faigs,
a buscar bolets, i tornàvem carregats de rossinyols".
La Conxita, ara que sabem el seu nom, en els cuinava
en forma de truita, amb conill, amb arròs ... Ha arribat
l’hora d’acomiadarnos. Nosaltres de la família, i ells de
l’hotel.
Ja que parlem d’acomiadament ..., els lliris de neu,
Galanthus nivalis, que sempre floreixen a la vall, des de
finals de gener endavant, aquest any sembla que s’han
volgut acomiadar de la família florint abans de temps.
Efectivament, els exemplars plantats en els parterres, a
tocar de les finestres exteriors del menjador, han florit
i mostren orgullosos, els seus delicats pètals blancs, a
tall de mut homenatge als estadants de l’hotel de Santa
Fe que avui tanquen definitivament.
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ESTOFAT DE SENGLAR

RECEPTA D'EN JOSEP I LA MARIA DE SANTA FE.

H

em anat a trobar al Josep i la Maria de l'Hotel de Sta. Fe, per tal que ens expliquessin la recepta que més
els hi demanaven els clients que tenien la sort de degustar la seva cuina.
No han dubtat ni un moment en escollir la recepta: estofat de senglar.

INGREDIENTS:
40 kg de senglar
20 litres de brou de carn i verdures
5 ampolles de vi, procurant que siguin
de diferents tipus de raïms (per exemple,
barrejar Rioja amb Penedès).
1/2 kg. de tomàquets
6 fulles d'api
1 kilogram de pastanaga
4 porros
1 kg. De cebes
6 cabeces d'alls
5 fulles de llorer

Diverses herbes remeieres (Farigola, romaní.....)
1/2 got de conyac
1 rajola de xocolata negra
Sal
Pebre
Oli
Farina

PICADA.
Pinyons
All
Julivert

PREPARACIÓ
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Es talla el senglar a daus grans.
Es barreja el senglar amb el vi, les herbes remeieres , les fulles de llorer i les verdures tallades a la juliana.
Es deixa macerar 48 hores com a mínim, 72 com a màxim.
Un cop acabada la maceració, es treu la carn, es cola el vi i es reserven les verdures, separant cada cosa en tres
recipients diferents.
Poseu una caçola al foc amb oli d'oliva i sofregiu els talls de senglar prèviament escorreguts i enfarinats.
Un cop la carn sofregida, se li incorpora el vi colat, la sal i el pebre.
En una paella a part, es sofregeixen les verdures que han de quedar bastant fetes.
S'hi tira el conyac i es flamegen
Un cop fetes les verdures, s'incorporen al brou, que ja tindrem calent, i es deixen bullir uns vint minuts. Seguidament
es trituren amb el minipimer i es colen amb el xino.
El caldo resultant, juntament amb la rajola de xocolata trossejada, s'afegeix a la cassola on s'està fregint el
senglar.
Seguidament, s'afegeix la picada de pinyons, all i julivert, deixant-se al foc fins que tot és ben cuit.
Tot el procés dura aproximadament cinc hores des que es comença a fregir la carn.

EL MIRADOR

carles benedito

HAITÍ VS. REPÚBLICA DOMINICANA

E

dibuix: cpuche

l passat 12 de gener a les 16:53 (hora local) es va registrar un terratrèmol de magnitud 7, amb l’epicentre a 15 km de Port au Prince i
a uns 10 km de profunditat. La desgràcia tornava a colpejar al cantó occidental d’una illa anomenada “La Espanyola”, que el destí no
ha tractat gaire bé. El recompte de víctimes supera els 200.000 morts (D.E.P.). Aquest fet ha accentuat la desgràcia permanent que
ha viscut als darrers segles aquest país, com a conseqüència d’incorrectes decisions tant econòmiques com polítiques. El propòsit d’aquest article
és enumerar-les per adonar-nos de com les decisions afecten al nostre devenir.
L’illa fou descoberta l’any 1492 per Cristòfor Colom i fou batejada amb el nom de “La Española”. Ràpidament la seva població original, indis “tainos”,
fou tractada de manera tan respectuosa com la Corona de Castella demostraria a la resta
d’Amèrica; en 27 anys van passar dels 500.000 habitants als 11.000. Ràpidament van
començar les plantacions i a suplir la població nativa per esclaus africans. No obstant
això, la posterior descoberta d’altres territoris més grans van fer que la Corona deixés de
banda aquest territori. Ja en el segle XVIII França es va apoderar del cantó occidental de
l’illa i va començar a explotar una de les seves poques possessions americanes de forma
molt intensiva i va introduir molts esclaus (l’any 1785 hi havia uns 700.000 al cantó
francès pels 30.000 del cantó espanyol). Finalment Espanya va cedir la part oriental
a França, denominant-se Saint-Domingue, ràpidament els francesos van esprémer al
màxim els recursos de l’illa, convertint-se en la colònia europea més rica a Amèrica.
L’any 1804, després de diverses revoltes dels esclaus, França abandonà Saint-Domingue,
els esclaus alliberats van destruir les plantacions, les infraestructures i els pocs europeus
valents que es van quedar varen ésser assassinats. Van batejar l’illa com a Haití (nom
original en “taino” de l’illa). Llavors els haitians van comença diverses guerres d’invasió als seus veïns de Santo Domingo que van anar perdurant
durant el segle XIX. Durant aquest segle els haitians van redactar una Constitució que prohibia, entre altres coses, la propietat de terres en mans
d’estrangers o el control per part d’aquests dels mitjans de producció. Al vessant oriental es portava una política de respecte a la immigració i
persones de diverses cultures i religions (cubans, espanyols, italians, alemanys, libanesos o colònies jueves de Curaçao) van anar a viure a la
República Dominicana.
Aquest fet va incidir enormement amb el desenvolupament econòmic, mentre que a occident (Haití) es continuava apostant exclusivament
per una explotació intensiva de l’agricultura i dels recursos naturals (tala d’arbres per l’exportació de fusta i ús del carbó vegetal com a font
energètica), al cantó oriental (Rep. Dominicana) s’apostava per obrir les portes al comerç internacional i a la recerca d’altres fonts energètiques
com ara les infraestructures hidroelèctriques i la importació de gas liquat des de Veneçuela.
Ja en el segle XX els camins es van anar eixamplant amb les dictadures de Duvalier (pare i fill a Haití) i d’en Trujillo i posteriorment d’en Joaquin
Balaguer (descendents de catalans) a la República Dominicana. Mentre que la família Duvalier van utilitzar la dictadura per enriquir-se i emportarse la riquesa a l’estranger, tant en Trujillo com en Balaguer (aquest no tant) van aprofitar la dictadura dominicana per enriquir-se personalment,
però aquesta es quedava al país. A més, en Balaguer va ésser un dels primers governants a nivell mundial en preocupar-se de la preservació
del medi ambient com a garantia del desenvolupament del país, prohibint unilateralment qualsevol tala d’arbres inclús “manu militari”, i la
preservació de diferents reserves naturals
Aquest fet ha propiciat que a dia d’avui la República Dominicana sigui un territori ric en recursos naturals i amb una agricultura sanejada, amb
diverses fonts energètiques i amb diferents motors econòmics (indústria, agricultura, i sobretot turisme).
Per contra Haití pateix uns índexs de desforestació del 99% de la superfície del país, a més la seva única font de riquesa és l’agricultura, i aquesta
cada cop amb més greus problemes ja que la tala d’arbres provoca que el subsòl s’empobreixi i els recursos naturals comencin a escassejar. Això
ha provocat que la població estigui en la pobresa absoluta i visqui revoltes contínues que l’ajudin a capgirar la situació (però sense èxit). A més,
l’elevada densitat de població, molt més elevada que a la Rep. Dominicana, i la pobresa de recursos fa que Haití tingui unes taxes de tuberculosi,
malària i sida més altes de tot el món, i a més sigui un dels països no africans més pobres de tot el món.
Com podem observar, el terratrèmol només ha empitjorat una situació que l’actuació de l’home ja havia empitjorat prou. Esperem que l’ésser humà
sigui capaç d’adreçar allò que ha malmès.
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AMPA

E

joan lópez cortijo

fotos: j. lópez

l divendres 12 de febrer vam celebrar el Carnaval. A les tres, molts pares férem cap a l’escola i ens afegírem a la breu
rua que ens portà fins a la plaça. Retornats a l’escola, amb un fil musical de fons, se celebrà la tradicional exhibició de
disfresses, que servia per a valorar la imaginació de la canalla... i dels pares. Per parelles, els nens desfilaven a través d’un
corredor humà que produïa por escènica. Al capdavall de la passarel·la, asseguts en una taula, hi havia els profes en qualitat de
membres del jurat, que puntuaven cada actuació fent ús dels següents cartellets: 1, guai; 2, súper; 3, genial. Els profes, disfressats
de beatles, i els pares també s’afegiren al xou.
Fet el recompte de vots, i després de deliberar per desfer els múltiples empats tècnics, els guanyadors resultaren ser, en ordre
ascendent, l’Alba i la Roser, vestides d’àngels de xarli, l’Olga i la Laura, prematurament envellides, i la Teresa i en Miquel López,
disfressats, respectivament, de sirena i de maquinista.
L'acte fou clausurat per un copiós berenar, en què els pares van fer ús de la força bruta per imposar-se als pobres fills i atipar-se com
lladres i sense oposició.

16

TEMPS ERA TEMPS

C

miquel à. ruiz

om un exercici comptable o com en tantes altres activitats, periòdicament cal fer balanç, cal fer memòria
d’allò que ja ha estat.

És a dir, un any poc plujós i càlid. Però el passat conviu
amb la més rabiosa actualitat i si esteu interessats
a conèixer la situació meteorològica en el mateix
moment i al turó de Can Guilla us recomano http://
www.telefonica.net/web2/redsocks963/. Si voleu
ampliar l’espectre teniu http://www.meteoclimatic.
com/?screen_width=1024 o la imprescindible http://

www.meteo.cat/mediamb_xemec/servmet/index.
html. A Sant Guillem també en funciona una estació

meteorològica i properament a les vostres pantalles...
podreu conèixer el temps que fa a l’escola (per conèixer
el clima que s’hi respira us haureu d’adreçar a altres
seccions de La Mostela).
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HISTÒRIES VAGUES

A

PUIGDOT
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través de la finestra del corral, la Carme veia un retall de l’obaga del Matagalls. Amb el vaivé, la Creu
apareixia i s’amagava. La muntanya era blanca de neu. Els faigs, amb les capçades empolsinades de
cendra, tenien una qualitat de vellut. Els avets de l’Avetelleda, amb les branques aixonades per les tofes
de neu, semblaven paraigües plegats. Sentia la canalla a dalt a l’era. Els xiscles i les rialles ressonaven amb nitidesa
pel fondal. Per les escletxes de la porta es filtraven espases de llum, on dansaven mil punts de pols. Amb el vaivé,
la Creu marxava i venia. Tot d’una es féu fosc. Un teló tancà la finestra i el corral quedà a les fosques. Les espases
de llum trigaren una mica més a fondre’s.
Al vespre, en Josep Serra tornà a Puigdot, després de ser tot el dia a fora amb la colla de bosquerols. La canalla sortí
a rebre’l, però la Carme no hi era. “On és la mare?”, els preguntà. Li respongueren que al matí havia anat a veure els
conills i que els havia advertit: “No baixeu fins que arribi el pare”. En Josep de seguida s’ho va pensar. Sortí de casa
d’una revolada. En entrar al corral, es va trobar la seva dona penjada del sostre.
En Josep Serra Oms s’havia casat amb la Carme Serrat el 1904, quan ell tenia 18 anys i ella 28. Tingueren tres
fills, en Francisco, la Maria i en Joan. Al principi anaren a viure a Puigdefàbregues. Després es mudaren a l’Erola i
finalment anaren a raure a Puigdot. El fred en aquella casa era indescriptible. Ja ho deien dels masos de la falda del
Matagalls: nou mesos d’hivern i tres d’infern. La Carme bevia, per combatre el fred i els seus dimonis. El dia que es
va penjar, la canalla jugava a l’era.
El 1918, en Josep Serrat es va tornar a casar, amb la Josepa Terrades, una noia bufona però desnerida. Un matí es
trobà indisposada; al vespre s’enllità i dos dies després morí de grip. Feia quatre mesos que s’havien casat.
En Josep no defallí, i es va casar per tercer cop, l’any següent. La Carme Boixeda Tarter, filla de Vilalleons, li donaria
cinc fills més. Era el temps que els matrimonis es negociaven entre les famílies, com qui tracta bestiar. El dia en què
en Josep anava a conèixer la Carme, es trobà en Joan del Vilar del Bosc, allà per la collada del Timonar. “Bon dia,
Pep, on vas?”. I en Josep que li respon: “M’han dit que a Vilalleons hi ha vedella molt guapa: aviam si ens entenem
i fem pactes”. Més tard, quan conegué a la Carme, en Joan exclamà “oh, puta, jo també aniria a mercadejar amb
vedelles com aquesta!”.
En Josep fou un home valent, que no estava per orgues ni desgràcies. De vell i sense cap peça a la boca, trencava les
nous amb les barres. Llavors, plovia cada dia, plovia a bots i barrals. Els trons semblaven estripar la muntanya. La
Carme repetia mecànicament, cargolada sobre si mateixa, “Sant Marc, santa Bàrbara, santa Creu, no ens deixeu”. El
ciri de Divendres Sant cremava, per foragitar la pedregada. I en fosquejar, en Josep s’aixecava de l’escó, s’adreçava a
la família i anunciava: “Bona nit a tothom” i uns metres més enllà es girava i afegia: “I els carlins, que els mati Déu,
i si no per què els feia!”.

sergi clivillé

NOTÍCIES NATURALS

C

om si d’un llibre es tractés la natura ens mostra de manera constant tot allò que succeeix dia rere
dia al seu voltant. Així doncs, una petita passejada endinsant-nos, per exemple, en qualsevol alzinar
(formació boscosa més abundant a Campins) ens permetrà detectar-hi gran part de les espècies que
hi viuen, algunes d’elles força difícils de veure (fagines, teixons, genetes...), fixant-nos en els rastres que deixen en
dur a terme les seves activitats quotidianes. Amb petjades, excrements, caus, restes de menjar... el bosc ens “parla”
del que succeeix en aquell indret quan no hi som presents.

fotos: sergi clivillé

∗

Marcatge territorial de guineu (Vulpes vulpes)
mitjançant els excrements.
∗

Escarbadures de senglar (Sus scrofa) buscant
menjar.

Malgrat el fred intens que estem patint a Campins durant aquest hivern, els animals segueixen el seu cicle vital i
és per això que des de principis de gener ja es poden observar els tritons marbrats (Triturus marmoratus) dins les
basses on duran a terme la seva reproducció. Els primers en arribar són els mascles, ornamentats amb les seves
vistoses crestes dorsals, i pocs dies després ho fan les femelles.

Orquídia (Serapias
lingua)

Mimosa (Acacia
dealbata)

Tritó marbrat femella.
Tritó marbrat mascle.
∗ Amb l’arribada de la primavera l’explosió de vida apareix davant nostre de mil maneres diferents. Potser una de les
més evidents i significatives és l’aparició de multitud de colors i olors donats per la gran quantitat de plantes que
floreixen. A Campins hi podem trobar plantes amb flors altament perfumades com les de la mimosa, espectaculars
com les de les diverses espècies d’orquídies o més discretes com les del bruc.
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LA CONSULTA VETERINARIA

marta martín

PARÀSITS EXTERNS
CAL EVITAR-LOS COM SIGUI

A

mb l’arribada de la calor tornem a patir la presència de puces, paparres i mosquits que poden parasitar
tant a les nostres mascotes com a nosaltres mateixos.

A més de les evidents molèsties que provoquen (picors i ferides), també són portadors de malalties: les puces
poden transmetre paràsits intestinals, les paparres paràsits sanguinis i els mosquits la Leishmaniosi (malaltia
immunosupresora).
Per tal d’evitar-ne la presència sobre els nostres gossos i gats disposem de productes insecticides en diferents
presentacions i mètodes d’aplicació.
D’una banda tenim els collars: estan provistos d’un polsim insecticida que es va desprenent amb el moviment
de l’animal (per això és important no posar-lo massa estret) i es dispersa pel pèl fent de repel·lent. Solen tenir
durades variables d’entre 3 i 6 mesos d’eficàcia. No és recomanable usar-los si tenim gossos que juguen entre ells
i els poden mossegar ni si tenim criatures que no tindran la precaució de rentar-se les mans cada cop que toquin
l’animal.
També disposem d’esprais: els apliquem sobre l’animal i actuen de repel·lent i d’insecticida, és a dir, si tenim puces
o paparres sobre l’animal, les mata i cauen. La seva durada com a preventiu és relativament curta: d’una o dues
setmanes. Cal tenir present de no ruixar el cap del gos o del gat, de fer-ho a l’aire lliure i de vigilar que no es llepin
fins que s’hagi assecat del tot.
Existeixen també pastilles que esterilitzen les puces i n’eviten la reproducció (l’efecte dura un mes) que es poden
combinar amb pastilles que les maten quan piquen; aquestes últimes són d’efecte molt curt (un dia) i no preventiu
(molt útils si tenim puces, però no en preveuen la reinfestació).
Finalment, durant els darrers anys han aparegut les pipetes: es tracta d’unes ampolletes que contenen un líquid
insecticida, que aplicarem al clatell de l’animal (en animals de gran mida també al llom) i d’aquí es distribuirà per
tota la pell i després s’absorbirà “enverinant “ la sang per als paràsits que la ingereixin. L’aplicació triga una mitja
hora en assecar-se i després no representa cap perill per a la mascota ni per a qui la llepi o la toqui.
A part de la presència sobre l’animal, aquests paràsits també poden infestar el medi en què viu la mascota, cosa
que als humans ja ens empipa més. Per tal d’eliminar-los disposem d’una amplia gama de productes en forma
d’esprais, de líquids per a netejar o de polvoritzadors automàtics (es buiden sols i maten tot allò que troben al seu
pas).

METAFÍSICA XINESA

joan lacruz gil

FENG SHUI
LA SALUT

foto: www.sxc.h1n

E

l tema de la salut és una
mica delicat. Normalment el
que s’aconsella és començar
a observar no només els nostres hàbits
i costums sinó també el lloc on els
realitzem. Avui dia, a gairebé ningú
se li acut pensar que si tots els dies
menjo a la mateixa taula i al mateix
lloc i no paeixo bé el menjar tot i seguir
les dietes recomanades pels metges
que em tracten, a ningú dic, se li acut
pensar, què pot passar si canvia el lloc
on menja... i el mateix podem fer a
l’hora de dormir, de veure la televisió,
d’estudiar, de treballar... bo, açò últim
és una mica més complicat de portar
a terme...
Al fer un estudi de Feng Shui a una casa
o pis, el que es mira és quina combinació energètica hi ha a cada part de la casa, com ens pot afectar aquesta
combinació i què cal fer per trobar-hi remei.
Com és que el meu fill a casa els avis no menja mai bé i en canvi a casa nostra sí?
Com és que a casa nostra no dorm bé i a casa els avís sí?
I podria seguir amb moltes preguntes del mateix tipus... i podríem dir que cadascú té una manera de ser i té un cos
diferent i... sí, sí... però resulta que quan els aconsello canviar els hàbits i els llocs les coses canvien... i el nen no té
ni la més remota idea que li estan aplicant tècniques de Feng Shui a casa...
Comencem doncs, per observar quins són els nostres hàbits i costums a casa nostra i també així podrem entendre
què ens passa...
De vegades ens apropem a tècniques “noves” com ara el Feng Shui (tot i que és més antic que anar a peu) buscant
“l’ungüent de la serp” o el miracle d’algun bon sant i no ens adonem que observant una mica al nostre voltant
tenim una mà de recursos immensos per trobar solucions... Per exemple: antigament, les masies s’orientaven
preferentment al sud per aprofitar més la llum i l’escalfor del sol. Avui dia ja no és tan necessari ja que tenim llum
elèctrica i calefacció... Dins del terreny on es volia construir una masia es buscava el lloc més fèrtil per posar els
conreus i el més àrid i rocós per construir l’habitatge... com podeu veure són coses de lògica i sentit comú... només
cal parar-se a mirar i veure... Les estances de les persones estaven a dalt i les dels animals a sota per aprofitar
l’escalfor d’aquests darrers a l’hivern... per tant, el tema de la salut en Feng Shui, tot i ser un tema delicat, també
té resposta i possible solució. Ep, no badeu! Un professional de Feng Shui vos pot recomanar anar al metge, no
donar-vos remeis com fa tothom... siguem seriosos. Si teniu colesterol, aneu al metge! El professional del Feng Shui
vos explicarà què hi ha a la casa que pot provocar colesterol i a qui li pot provocar més que no pas a un altre de la
mateixa família i casa, però si en teniu... doncs feu bondat i aneu al metge! I no vos automediqueu!
Seguirem parlant de la salut des del punt de vista del Feng Shui per anar desmuntant mites i falses creences.
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LA MOSTELETA

G

resca, diversió, atreviment, somriures, canvi... són algunes de les paraules que poden descriure el carnaval celebrat a
l’Escola de Campins durant els dies 12-17 de febrer.
Tot va començar un divendres a les 9 del matí, a punt d’anar a l’Escola del Pont Trencat i conèixer l’estrambòtic
carnestoltes que ens esperava. Aquest ens va sorprendre amb una entrada espectacular damunt d’un quad guarnit amb globus i
altres elements festius! Però... com podíem celebrar aquesta festa sense una disfressa?

A la tarda vàrem continuar la festa a l’escola de Campins!!!
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ELS GUANYADORS DEL
CONCURS DE DISFRESSES!!!

Finalment, el dimecres de cendra vàrem anar a Sant Guillem a
fer l’enterrament de la sardina i a cremar el carnestoltes.
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shalom

DES DE LA PARRÒQUIA

ELS TALLERS D'ORACIÓ I VIDA
Una experiència de pregària i transformació

P

ossiblement, quan arribi a les vostres mans aquest número
de La Mostela, s’estiguin reunint, a la Rectoria de l’església
de Sant Martí, a Sant Celoni, un cop per setmana, tot un
grup de persones de diferents edats i procedències, unides per una
inquietud comú: aprendre i aprofundir en l’art de pregar, en el marc
dels Tallers d’Oració i Vida.
El fundador d’aquests Tallers, el caputxí Ignacio Larrañaga, nascut a
Azpeitia el 1928, ha desplegat arreu del món, des de Xile, on resideix
des del 1959, una important tasca evangelitzadora, que ell mateix
defineix com un servei a l’Església, un aprenentatge progressiu i
eminentment experimental, on els participants aprenen a pregar
precisament pregant.
A través de 15 sessions, amb periodicitat setmanal, que a Sant Celoni
està previst que comencin el dijous dia 4 de març de 2010, de 6 a 8 del
vespre, i sota la direcció d’un/a guia especialment format/da, es va
entrant paulatinament en un tipus de relació personal amb el Creador,
des de diverses modalitats, començant per uns tímids primers passos,
mitjançant la meditació, la paraula, el silenci, la pregària intensiva, la reflexió comunitària... fins a l’assoliment
d’un grau d’interiorització tan intens del que significa ser cristià, que pot representar una transformació profunda
i compromesa, un encontre, que sens dubte ha de tenir continuïtat en el dia a dia quotidià, un cop finalitzat el
Taller.
Per al Pare Larrañaga la ment humana és inquieta per naturalesa, com una papallona que necessita estar en continu
moviment. Com atraure l’atenció i fixar-la en el Senyor, com pregar, si no podem parar quiets ni un moment,
arrossegats per la voràgine dels nostres pensaments i les nostres accions? La resposta està en el mètode, l’ordre, la
disciplina i un mínim compromís, amb Jesucrist com a centre. De la mateixa manera que no hi ha dues persones
iguals, també són diverses les maneres de pregar, de comunicar-se amb el Pare. Es tracta de conèixer les diverses
modalitats i veure amb quina d’elles connectem millor, i treballar-la a fons, tenint sempre en compte que pregar
no és fàcil i que la llavor es pren el seu temps per germinar.
El Taller convida els participants a deixar de banda el que dispersa el pensament i desferma les emocions, a través
d’una petita pedagogia que, de sessió en sessió i d’una manera progressiva, silencia poc a poc l’enrenou de records,
pors, anhels i projectes, per centrar l’atenció, calmar-nos i ser més nosaltres mateixos. En paraules de Sant Joan de
la Creu: “Aprengueu a estar buits de totes les coses, tant interiors com exteriors, i veureu com Déu resplendeix”.
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L'ESCOLA

el mestre

L'ESCOLA JA NO ÉS CEIP

H

i ha una cançó del Serrat que diu “Mare, el riu ja no és el riu...”; doncs des d’aquest curs l’escola ja no
és CEIP, torna a ser senzillament escola. És un costós canvi tornar a anomenar les coses pel seu nom.
L’escola és així (com el futbol) i no l’he inventada jo.
A l’escola bull tant la vida que no et jubilaries mai (mentider!). Vull dir que no et jubilaries mentre poguessis
aguantar i actuar immers en tanta vitalitat (i això succeeix, normalment, al voltant dels seixanta anys i amb trentacinc de serveis). Desgraciadament no tothom surt airós i enriquit amb aquesta experiència vital, també en el medi
escolar planen les teories darwinianes.
L’escola torna a ser escola perquè així ho diu la Llei Catalana d’Educació. També diu la nova llei que els nens i les
nenes que entren als nostres centres han de sortir transformats/des en persones competents. És a dir, nois i noies
autònoms/es, amos de les seves decisions i capaços d’adquirir compromisos en un entorn on és imprescindible
saber nedar i saber guardar la roba, on un/a no pot anar passejant amb un lliri a la mà.
Cada escola serà autònoma i tindrà el seu projecte educatiu com a referència i objectiu final. Sembla que els directors
manaran més (serà un repte important mantenir la participació de tota la comunitat educativa i la democràcia real
als claustres) i, encara no se sap com, podran influir en la confecció de la plantilla de mestres.
Tots haurem de rendir comptes, la nostra feina serà sistemàticament avaluada. Fins i tot, i en això no estic d’acord,
s’establirà una mena de categories entre les escoles en funció dels resultats acadèmics obtinguts.
Les famílies quan matriculin els seus fills/es a l’escola hauran de signar un document que representarà un compromís
amb el procés educatiu que es portarà al centre amb el seu consentiment i la seva col·laboració.
Bé, la cosa és seriosa i com diu el poeta encara tot està per fer i tot és possible.

dibuix: c. puche

doncs sí noia, jo porto
al nen a una escola de
cinc estrelles...
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CANÇONS I VIVÈNCIES

jaume vilà

EL PRIMER CONCERT
Escolta-ho en el vent
Blowing in the wind.

B

uscant vídeos musicals per internet en vaig trobar un que em va portar records dels bons. Es tracta d’un
vídeo emès en el programa musical estoc de pop de TV3. És la cançó que va tancar el primer concert de
Bob Dylan a Barcelona.
En altres articles he expressat la meva admiració per aquest cantant, però malgrat tenir tots els discs que havia
pogut trobar per aquí, la possibilitat de veure un concert en directe mai s’havia presentat fins el 28 de juny de
1984.
Així doncs per primera vegada veuríem Dylan en directe al Miniestadi. Hi vam anar amb la meva dona i amb el meu
fill David que aleshores tenia 12 anys. Ens vam situar a les grades tan a prop com vam poder de l’escenari. Vam
arribar molt aviat. Volíem veure-ho bé i així va ser. No em vaig atrevir a anar a baix a la gespa amb el nano i la dona
a causa de la gentada que hi havia.
Sobre l’escenari; Bob Dylan (veu i guitarra), Mick Taylor ex Rolling Stone (guitarra), Ian MacLagan (teclats), Greg
Sutton (baix), Collin Allen (bateria) i convidat Carlos Santana (guitarra) que va acompanyar en la interpretació de
Knockin’ on heaven’s door i en la de Blowing in the wind.
Va ser una experiència existencial. Hi havia dylanians de tot arreu. Una mena d’alliberació col·lectiva. Els porros
anaven a dojo i a baix a la gespa hi havia fins i tot nudistes.
L’última cançó va ser Blowing in the wind. Una versió estratosfèrica i distorsionada amb solos de lluïment pels
guitarristes esmentats.
Acabada la primera estrofa, al començar la tornada, la gent va començar a cantar: The answer my friend is blowing
in the wind... Dylan va quedar sorprès que la gent cantés i va callar, deixant que el cor el fes la gent. Va ser un
moment extraordinàriament emotiu. La gent cantava i plorava. Poques vegades es pot veure Dylan cantant amb el
públic. Aquesta en va ser una i nosaltres hi érem.
Blowing in the wind és potser la cançó més coneguda de Bob Dylan. S’ha traduït a multitud d’idiomes i se n’han
fet infinitat de versions. S’ha cantat com a himne religiós, himne de drets humans, himne kumbayà... La senzillesa
de la lletra i la música l’han convertida en una cançó excepcional.
Els estudiosos hi troben referències bíbliques. Així, diuen que el colom de la primera estrofa evoca el que va deixar
anar Noé després del diluvi (Génesis 8.8). El vers “How many ears must one man have” evoca (Ezequiel 12.12)
“tenen orelles per escoltar i no escolten”.
La música està inspirada en un espiritual de nom “No more auction block”.
És una cançó que fa preguntes sobre l’home, la llibertat, les guerres, la capacitat de sentir compassió, la maldat
d’ignorar el patiment i dóna una resposta intencionadament ambigua: la tens davant del nas però és intangible
com el vent.
Diuen que en un concert que va fer Dylan a Bolònia el 27 de setembre de 1997 davant unes 400.000 persones, amb
motiu del XXIII Congrés Eucarístic, el Papa Joan Pau II va dir a Dylan: la resposta no està en el vent, sinó en Jesucrist.
No sabem quina va ser la resposta del músic.
He traduït la cançó de la manera més literal possible, a fi d’intentar mantenir tots els matisos del text original, cosa
complicada d’assolir.
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ESCOLTA-HO EN EL VENT
Per quants camins l’home haurà de passar
abans que arribi a ser algú?
Quants mars haurà de creuar un colom blanc
abans de poder a la sorra dormir?
Quants projectils hauran de volar
abans de ser prohibits?
La resposta, amic meu, la porta el vent.
Escolta la resposta en el vent.
Quantes vegades haurem de mirar amunt
abans de poder veure el cel?
Quantes orelles haurem de tenir
per sentir com plora la gent?
Quantes morts més haurem de comptar

per saber que ha mort massa gent?
La resposta, amic meu, la porta el vent.
Escolta la resposta en el vent.
Quants anys podrà una muntanya existir
abans que se l’endugui el mar?
Quant temps la gent haurà de resistir
per guanyar-se la llibertat?
Quantes vegades podrem girar el cap
per tal de no veure res?
La resposta, amic meu, la porta el vent.
Escolta la resposta en el vent.
Es pot veure el vídeo d’aquesta cançó a YouTube:
Blowing in the wind Bob Dylan & Carlos Santana

NOTÍCIES

E

ncara que la neu s’ha resistit a visitar-nos, el temporal generalitzat que ha recorregut tot el país, no ens
ha volgut deixar sense cap record.
Ha estat el vent i no pas el fred o la neu que s’ha generalitzat a la resta del territori, allò que més hem
patit a Campins.
La força de les ventades ha fet caure sobre la carretera el pi que hi havia a l’entrada del Serrat, sense més conseqüències
que l'abonyegament de les proteccions de la carretera.

foto: c. puche

RACÓ DEL POETA

francesc montasell

POEMA INÈDIT: LLAVOR DE JOVENTUT
Miraculosa llavor de joventut, on ets que vindré a cercar-te?
Voldria refer dintre meu..... Moments que són motiu
d’especial enyorança. Replantaria novament al meu cor il·lusions
per redimir les que han quedat marcides
i les urgiria a què es multipliquessin per mil, per replantaria d’orient a occident – per igual – tots els confins de la terra.
Elegiria...
Per garantir-ne la perenne qualitat de la teva llavor
La terra més preuada – aquella – on el vent no hi resa mai
i el sol d’estiu, s’hi amaga la cara. I al recés dels seus entorns
- com – celestials, sospiren amors idealitzats verges celestes
- emancipades prematurament de l’estela de sa mare.Jo seria el camperol d’aquelles terres justament escollides – per
l’allau d’aurores boreals que sovint s’hi apareixen Qui agombolaria els primers passos d’aquells llinets concebuts
de fecundació extrapolada.... també, qui en certificaria
amb la pròpia sant – si calgués – l’autenticitat del seu llinatge.
Mentrestrant...
Per revitalitzar les premisses del temps, el distrauríem cantant...
Entonaríem cançons de bressol i dansaríem corrandes en les
diades assenyalades escarlata
i jugaríem a cuit... fins i tot a pares i mares !!!
Jo et prometo, - meravellosa llavor de joventut – que mai més
voldré ser gran ni desitjar tenir pèl a la cara.
Ni jugar a jocs virtuals que devaluïn la meva condició humana.
Diguem, doncs, - dolça llavor de joventut – on dorms !!!.... On pots esperar-me!!!
Que vindré prest – els àgils lloms d’un corser blanc amb guarniments de seda a llevar-te.

MOLT PERSONAL

A

carles benedito

quest trimestre us vull fer unes propostes que al meu entendre ajuden a veure la vida des d’un prisma
més optimista, cosa molt necessària en aquests dies, per tant a continuació us proposo un vi i un cava
de la terra i un llibre i un disc creat als EUA. A veure què us sembla:

UN VI: Aquest trimestre us vull recomanar un vi del Penedès, però d’una
varietat amb poc “glamour” però que jo en gaudeixo sovint, parlem d’un
vi rosat. Es tracta del MAS COMTAL, un vi rosat de llàgrima de la varietat
Merlot (100%). És un vi amb multitud de premis (Guia Peñin o Le Mondial du
Rosé), que ben fresquet ajuda a acompanyar aquells àpats lleugers, sobretot
a l’estiu!!! El preu aproximat per ampolla és de 5,60€

UN CAVA: També de la regió del Penedès sorgeix el Imperial Gramona, de les
caves Gramona. Es tracta d’un cava Gran Reserva amb un període de criança
entre 3 i 4 anys, composat de les varietats Xarel·lo al 50%, Macabeu al 40%
i Chardonnay al 10%. És un vi molt versàtil, apte per acompanyar qualsevol
àpat o postres. El seu preu aproximat és de 12,50€

UN LLIBRE: Si el trimestre passat us invitava a llegir un llibre de divulgació
científica, ara faig un gir de 180 graus i us vull recomanar un llibre molt
desenfadat, es tracta de GROUCHO I JO d’en Groucho Marx. Una autobiografia
d’un dels còmics més importants del segle XX, un llibre on podreu descobrir
els seus orígens humils, i com l’èxit va picar a la seva porta. Un repàs a la seva
vida des del particular punt de vista del protagonista. 100% recomanable!!!

UN DISC: Si hagués d’escollir qui estat el rei del soul, del funk i del
Rythm&Blues, sense dubte escolliria en Marvin Gaye, i si hagués d’escollir
un disc d’aquest, sense dubte seria l’anomenat WHAT’S GOING ON?, editat
i produït l’any 1971 pel mateix Marvin Gaye. Un disc per ésser escoltat
íntegrament amb una fusió única de soul, Rythm&Blues i unes gotes de funk,
és un disc conceptual on enllaça 8 de les 9 cançons i gira sobre el concepte
d’un soldat nord-americà que torna al seu país després de la guerra del
Vietnam i només troba injustícia i sofriment entre els seus ciutadans.
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RACÓ DEL FOTÒGRAF

quim reberté /montse guillamón

INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA NOCTURNA (1)
La Lluna

E

l tema es molt ampli, però intentarem fer-lo curt, senzill i divertit, ja que la fotografia feta a partir de la posta
del Sol, donaria per escriure un llibre.
No volem caure en els clàssics tòpics de: per fer una fotografia a la nit, cal obrir tot el diafragma, posar una
velocitat molt ràpida i si convé apujar la ISO fins allà on sigui.....
Es poden fer amb diafragmes oberts, mitjos i tancats, amb velocitats altes, mitges o baixes, i sobretot, no cal apujar la ISO
exageradament, ja que l’únic que aconseguim, amplificant la senyal que rep el sensor, es que es generi molt “soroll”, es a
dir, que s’embruti amb píxels que no porten informació directa....
Creiem que caldria fer algunes observacions....... i després, practicar una mica o molt.
La lluna plena o no, en si, te molta llum (l’equivalent a un dia de sol d’estiu al migdia, es a dir aproximadament f11 a
1/125).
Necessitaríem una òptica de distància focal llarga: 300, 400, 500 mm. si no, el retall que ens imposarem en el retoc, ens
farà la foto molt petita.
Necessitem un trespeus o suport fix obligatòriament.
Si posem el balanç de blancs (WB) en llum de dia, la fotografia de la lluna agafa els tons del sol que s’hi reflexa, per tant
resta vermellosa.
Si posem el balanç en Automàtic (A), es mes probable obtenir un color mes semblant al real.
Si valorem l’exposició en general (matricial o ponderada), el promig ens donarà una llum falsa (la barreja de nit i lluna) i la
foto sortirà clara, es sobre exposarà o es “cremaran” els blancs.
Si al lectura la fem puntual, es quant la llum reflectida serà la correcte i obtindrem el millor resultat.
Consell directe: calcular i fer l’exposició en el modus Manual.
Evidentment, amb el retoc (amb qualsevol dels programes mes coneguts), podem jugar a aclarir, enfosquir, canviar la
tonalitat, fer sortir l’halo que l’envolta, etc..... En el nostre cas s’han respectat els valors de presa.

La lluna amb WB a llum de dia a Automàtic, òptica
igual, trespeus, ISO 200, exposició puntual, f9 i 1/160,
sense compensació i també en RAW.

La lluna amb WB a llum de dia a Automàtic,
òptica igual, trespeus, ISO 200, exposició
ponderada, f6,3 i 1/100, sense compensació i
també en RAW.

La lluna amb WB a llum de dia, amb un 500mm
(750mm reals al no ser “Full Frame” el sensor),
trespeus, exposició puntual, f10 i 1/200, ISO 200,
sense compensació i en RAW.
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2.- Salamandra salamandra – Larva.

3.-Salamandra salamandra –
Juvenil recent metamorfosejat.

CATALÀ: SALAMANDRA; CASTELLÀ: SALAMANDRA

sergi clivillé

a salamandra és un amfibi força gran (18-28 cm de longitud total), amb una coloració característica de taques grogues molt nítides i de disposició
molt variable sobre un fons negre lluent. (foto 1)
Es distribueix per bona part de la Península Ibèrica essent més abundant al nord i oest, des del nivell del mar fins a poc més de 2000 m d’altitud. A
Catalunya és més freqüent a Barcelona i Girona que no pas a Tarragona i Lleida.
De costums terrestres i nocturns se la pot trobar preferentment a boscos caducifolis (rouredes, castanyedes, fagedes...) però també a alzinars, avetoses, prats,
vegetació de riera i camps de conreu on tria sempre els ambients més humits i ombrívols.
La reproducció comença amb l’aparellament del mascle i la femella a terra ferma i finalitza amb l’alliberament de les larves per part de la femella. Això és
així ja que els ous es desenvolupen dins el cos de la mare fins a eclosionar, moment en el qual aquesta busca un lloc amb aigua on alliberar les larves (de
10 a 70). (foto 2)
Les larves s’alimenten d’invertebrats aquàtics fins que pateixen la metamorfosi, al cap de 2 a 6 mesos (segons la temperatura principalment), i canvien el
medi aquàtic pel terrestre. Es refugien sota pedres i troncs on seguiran creixent gràcies a la captura de petits invertebrats terrestres (escarabats, llimacs,
cargols, cucs de terra, aranyes, etcètera). (foto 3)
La seva coloració aposemàtica i moviments lents fan que sigui fàcilment detectable però possiblement la seva toxicitat fa que sigui poc atacada pels
depredadors (serps d’aigua, rapinyaires, eriçons...). La secreció verinosa és un líquid espès i blanquinós, força irritant, que s’emet involuntàriament pels porus
de la pell en ser capturada violentament, cosa que no sol passar amb una manipulació normal .
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1.- Salamandra salamandra – Femella adulta

Salamandra salamandra
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