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JOSEP CASTELLÓ REGENCÓS, 'Caste' (Palafrugell, 1965). És un

gran enamorat de la geografia i la toponímia del litoral gitoní. Ha
col ·laborat amb diferents aHicles a la Revistll de PlllllfrugelL al Nou PIIÚtfrugelL, a Es Còdol i al Dillri de Giront/. És autor del web Costt/ Bravt/
singllÚtr, dels llibres El perfil de Út costt/. Pt/Útfrllgel¡, MOllt-ms i les illes
Formigues (2003), COStll Bmvt/ t/utèntict/ (2009) i coautor amb Jordi
Plana i el mateix Josep Bañeras del mapa Lo costt/ de tEII/pordt/net.
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01. JOSEP BAÑERAS. UN APASSIONAT DEL TERRITORI

E

I passat 2011, es col·locà una placa en memòria de Josep Bañeras a la plaça que
fa cantó entre els carrers de Begur i Esclanyà. D 'aquesta manera, l'Ajuntament
retia homenatge a una persona que va col·laborar desinteressadament per al
poble a través dels grans co neixements que posseïa sobre el nostre territori, especialment en qüestió de topònims.
Josep Balí eras Parramon va néixer a Palafrugell el dia 3 de juny de 1924 al carrer del
Bruguerol. Fill de Ramon BalÍeras Romaguera, natural de Llofriu i de Carm e Parramon Val l-Llove ra, originària de Sant Sad urnÍ. De petit cursà els es rudis a l'escola
del Sr. Àngel López.
El 26 de febrer de 1945 s'embarcà al vaixell Ciudad de Palma per anar a complir servei
militar a l'Àfrica (reco rdem que fins l'a ny 1956, Espanya tenia part del nord de l'acrual
Marroc com a protectorat), concretament al campament de R'gaia, on hi romangué
ben bé quasi tres anys fins que es llicencià el dia 11 de setem bre de 1947.
Durant aq uest llarg període, només va venir de permís l'ocrubre de 194 5 i per la
Festa Major de Palafr ugell de l'any següem . Tal com deia -amb semit de l'humoren una can a enviada molts anys després a la seva neboda: "A l' últim em vaig cansar
d'aquell tràfec i va ig decidir de no ve nir més. l això que el viatge només em costava
85 pesse tes cada co p! " .
Durant l'etapa militar en aquest petit destacament situat a 45 km. de Teruan, gràcies
a un capità de la bateria que sabia de la seva afició pels mapes, fou destinat un temps
al CuarteL GeneraL deL Estado Ma)'01' deL Ejército de Marruecos per ocupar la plaça d' un
xicot delineant, el qual acabaven de llicenciar. Allà, es féu un fart de retolar mapes i de
repassar topònims, per a ell fins llavo rs desconeguts.
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En una altre escrit que evoca el llarg periple militar, es
veu com aflorava ja aq uesta vocació pels noms, sense passar per alt cap detall etimològic: "R'Gaia es troba a pocs
metres d' un ' riu' - nom és quan plou- que els àrabs anomenen UAD EL KEBIR. UAD, en àrab vol dir 'riu', i
KEBIR vol dir 'gran' . Això no et diu res; però si et dic que
els espanyols en diuen GUADALQUIVIR d' un riu del
seus territoris, això ja et diu altres coses .. .".
I el mateix repetirà en posteriors relats so bre el Marroc,
encara que només sigui per recordar detalls meteorol ògics:
"Entre les coses que allà vaig veure, hi ha que quan bufava el
vem de garbí (einam garbí és d'origen àrab) entrava per sota
de les panes una sorra molt fina; com un polsim. Aquesta
venia d' una regió del S.O. que se' n diu AL GAREIA: a Portugal, hi ha una regió al sud que es diu ALGARVE".
Ja de tornada a la vil a del Peix Fregit, co ntinuà fem de
pagès a la casa pairal del Bruguerol, on co nreaven l' ho rt
i tenien bestiar (cavalls, vaques ... ) i es feien el vi per vendre . A més tenia un a altra vinya amb barraca al paratge
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de Ros. Aquesta experiència adquirida al camp i a la vinya, ral vegada també l'ajudà a
apreciar el valor de la terra (veure'm més endavam diverses llistes que copiava sobre botànica) i també l'aj udà a cultivar moltes amistats enue el gremi de la pagesia, cosa que li
facilitaria després el coneixemem de qui eren cadascun dels propietaris del camps i les
hones. De fet, segons ens coma l'amic i amic regidor de l'Ajumamem de Palafrugell,
Jaume Guasch, emre els anys 1979 al 1987, en Josep, en qualirat de coneixedor del
territori, fou sempre convidat a les reunions que periòdicameJ1[ celebrava l'anomenada
Juma Pericial , composada per diferents pagesos i horrolans de la nostra vila, per tal de
tenir un imercanvi d' impressions sobre la problemàtica del seu secror.
Després d' una breu estada a l'empresa Pibernat, a finals de la dècada dels 60 se' n va anar a
treba llar a l'empresa de consuucció de Lluís Figueras, on hi romangué ues o quatre anys.
En aq uella mateixa època, concretament el 17 de m arç de 1969, fo u quan es casà amb
Trinidad Porcel Requena, deixa nt la casa fam iliar del Bruguerol pel no u domicili al carrer
de Barris i Buixó. Poc temps des prés, emprengué una nova etapa a la fà brica Armsu ong,
inicialment a la part ubicada a les antigues instal ·lacions de can Pelayo, i més tard, fins
que es va retirar, a la secció es pecialitzada en paper per a parets, situada on acrualme m hi
ha la Fundació Vila Casas. Adjudiquem aquest pas pel món surer, a què du rant la dècada
dels vuitama exercís com a col·laborador del llavors anomenat Patronat del Museu Municipal/Museu del Suro, que dirigí inicialment el Sr. Joan Badia-Homs.
Ja a la seva etapa de jubilat, amb més temps de lleure, fou quan realitzà la major part
d'aquestes contribucions desimeressades en favor del patrimoni cu ltural de Palafrugell.
Josep Bañeras morí a Palamós el dia 1 de maig de 20 l O.
De caràcter reservat i poc amant d 'acudir a acres públics, podia aparentar un semblam
seriós, però els qui el vam tractar constatàrem el seu bon semit de l' humor. A uavés
d'un dels seu manuscrits enviat a l'arxivera Conxa Saurí (ja veureu que incidim molt
a mostrar aquelles quartilles de cal.ligrafia pulcra que solia donar habitualment als
fami li ars i amics), comemava la seva procedència Ilofriuenca, dient això: "I ara, et vull
parlar de Roma, aquell perit barri que hi ha al sud del poble de L1ofriu . Lloc que per a
mi té els seus enigmes. El meu pare n'era fill. O sigui, que jo puc dir humorísticament
que sóc fill del papa de Roma! Com que el segon cognom del meu pare era Romaguera,
m' ha passat per la barrerina pensar que fos l'ori gen del nom del barri. El nom complet
del me u pare era Ramon Bañeras Romaguera i es ve u que en aquell bar ri hi havia vàries
fa míli es amb aques t cognom. l potser per ab reuj ar-lo la ge nt els anome nava 'els Roma'.
l així aq ues t no m ha passat a ser to pò nim del barri com ha passa t en d'altres casos.
E n un mas que hi ha molt a prop, hi vivia Irene Rocas Romaguera. És molt probable
doncs q ue la mare de na Irene i la delmeu pare fossin germanes . Jo no les he conegudes . Així na Irene i jo, érem nebots?" .
En un altra quartilla que es conserva, Bañeras ironitza amb l'edat: "Les persones grans
han acumu lat tams coneixemems duram la seva vida, que quasi semblen una enciclopèdia. Però, la llàstima és que algunes vegades, han perdut algun full.
o recordo l'auror d'aq uesta dita. Ja ho veus, doncs, com és veritat el que diu". ].B.P.
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JOSEP BANERAS (A LA
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COLUCClO hi CARME
BANERAS

02. LA TOPONíMIA

er definició, la roponímia form a part de l'onomàs tica i és la ciència que estudia
els noms de lloc (o sigui: els ropò nims). També esmenta el conjunt o llistat de
noms de lloc d' una regió o d' una llengua.
A Catalunya, des de l'any 200 1, existeix la Comissió de Toponímia que és l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fi xació oficial dels ropònims del país .
Es regula pel Decret 78/ 1991 , de 8 d'abril, sobre l'ús de la rop onímia; modificat pel
D ecret 59/2001 , de 23 de ge ner.
Dins del preàmbul de l'article 9 s'exposen els valo rs principals d'aquesta m atèria: "Els
noms que designen els llocs d' un terrirori tenen una fun ció alhora tècnica i cultural.
Tècnica perquè els referencien geogràficament, i cultural perquè vehiculen informació
sobre la cultura, la llengua o els costums d'aquells que els van anomenar. En aquest
sentit, la roponímia catalana és un patrimoni col· lectiu que cal salvaguardar com a part
del patrimoni lingüís tic i cultural de Catalunya ... ".
Comprovat, doncs, que la utilitat principal d'aquests mots és la de situar-nos geogràficament en un mapa -de fet, quantes vegades no ens hem vist salva ts en ve ure un rètol
d'entrada d' un poble o d' un carrer que cercàvem feia llarga estona!... -, ens aventuraríem a dir que, tal vegada, la face ta més apassionant que satisfà la curiositat de la gent és
la de saber el motiu pel qual han estat batejats d'aquella m anera.
Al nostre protagonista, Josep Bañeras, li apassionava escodrinyar i inves tiga r la seva
procedència. Aquest al·licient coi ncid ia plenament amb el que el prestigiós catedràti c
de filolo gia catalana, Joan Ve ny, afirm ava dins del llibre Seminari de metodologia i normalització lingüística: 'Tobj ectiu prioritari de la toponímia és etimològic (Va ndellós
deriva de vall de llors 'vall de ll orers'; llar. VALLE D E LAU ROS) o, en tot cas, m otivacion al (la 'Gega nta morta' és una metàfora que ha comparat aquesta serra pallaresa
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am b una gega nta esti rada). Això vol dir que hi h a topò nims transpa rents, q ue parlant
s'interpreta a la llum el sistema sincrò nic q ue utilitza (el Boixa r és un lloc o n hi creixen
els boixos; el Ped rafo rca, pels dos cims, com les pues d' una fo rca, que coro nen la m unta nya), i altres d'opacs semànticament, com Al baida. El problema d'aq uests darrers
topòn ims, els opacs, és que no més co mptem amb el significat, a di ferè ncia dels nom s
comuns, mà, per ex. Del qual tenim el significa nt (m à) i el signifi cat (part terminal
del braç) . Els aclariments etimològics co rrespo nents permeten destriar els elements
llatins, germànics, aràbigs, castellans, q ue constitueixen una co ntribució important a
la histò ria de la nostra llengua.
Per cultiva r la toponímia, des d'una perspectiva diacrònica, és bo tenir co neixements actius o passius, de llengües com el llatí, especialmem el llatí vulgar, l'àrab, les llengües germàniques amigues, la llengua medieval pròpia [.. .], els dialectes i les llengües veïnes ... ".
Fin alment, cal assenyalar que els noms de lloc ajuden a conservar els orígens. Ja sabeu
aquella dita que fa "qui perd els orígens perd la identitat", i de retop, encara brinden
pistes als estudiosos d'altres disciplines, aportant tot un seguit d' inform ació addicional
m olt interessant. Si ho exemplifiquem amb casos ben propers, trobem que a través
del to pònim es Caganer d'es Duc, a un orni tòleg li por interessar que en un m om ent
co ncret de la històri a, al lito ral begurenc, es notés la presència d' un d'aquests mussols
de talla co nsiderable; o bé que, gràcies al puig de Cucala, a Mo nt-ras, es tingui encara
p resenr un al tre ocell de la fa míl ia dels còrvids, que en castellà s'ano mena comejo.
El ma teix passa amb d'altres espècies animals, com el desaparegut llop al puig de Cantallops, que limita els termes de Begur i Palafru gell. Si parlem de botànica, inruïm que
el ba rri palafrugellenc de la Roella esmenra en pronunciació dialectal un passat amb

03. JOSEP BANER;\S
AMB EL SEU NEBOT
JORDI. AL ZOOLOGIC DE
BARCELONA COlUCCIO
M CARME BANERAS.

abundància de la Bor rosella; o que el barri de la Sauleda indica l'existència d' un amic
bosc de saules o salzes que s'estenia fins a Mom-ras, perquè el municipi veí també té
oficial el seu paratge de la Sauleda, limítrof amb el nosrre. l així podríem anar seguim .. .

2.1. MÈTODE DE TREBALL. TREBALL DE CAMP l "ANAR A FERRER"
Parrim de la base que hi ha qui divideix aquesta ciència en dues branques: la macroroponímia o roponímia major, dedicada a l'esmdi dels no ms de co minenrs, països,
regions, grans ciutats, etc., i l'anomenada microroponÍmia o roponímia menor, que
fa referència a les fo m s, rieres, turons, etc. , enrenem doncs, que fou aquesta darrera
disciplina la que rreballà josep Bañeras.
En ser nat i resident a Palafrugell, més que efectuar les típiques emrevistes oficioses
entre la genr més gra n i propera a l' indret en qüestió, soli a mamen ir co nve rses espontànies amb amics i coneguts, i després ja n'extreia la informació necessària.
Co m que la majo ria dels mots recopilats foren apadrinats al seu temps per genr de parla
planera (pescadors i mari ners quan es tractava de la costa, i pagesos i bosquetans en cas
del ca mp o la muntan ya), quasi sempre presenraven un clar origen "transparenr" que
l'expe riència d'en Josep copsava a les primeres de canvi (per exemple, el paratge d'es
Favars, que prové d'un lloc on hi ha plamacions de faves).
En el cas que el ropònim de referència portés un nom de persona, llavors intentava
esbrinar la seva idemitar, per veure si es referia a l'a mic propietari del terrenyo, tal
vegada, si immortalitzava una persona que freqüentava habirualmem el paratge.
Per a aquests menesters, en Bañeras recorria a les dues fonts principals d'informació: l'Arxiu i la Bibl ioteca municipal. Al primer hi consultava els diversos fons de documentació
particular i l'extensa hemeroteca de setmanaris locals antics; a la Biblioteca hi repassava
rotS els llibres que tractessin ass umptes palafrugellencs, començam per la col·lecció de
Josep Pla, i segui m per josep Marrí C iarà 'Bepes', Miquel To rroella, Ramir Medir, Lluís
Marcó, Baldiri Ferrer... I, sobrerot, no passéssim per alt tres obres monumentals i imprescindibles en aquesta matèria, com són el Diccionari català-valencià-balear (D CVB),
més conegur com l'Alcover-Moll, i l'Onomasticon cfltalonifle i el Diccionari etimològic i
complementari de la lIenglla catalana, an1bdós del gran filòleg joan Coromines.
Figues d' un alrre paner són els ano mena ts ropònims opacs, els quals, el nostre proragonisra -sense ser filòleg- preferia deixar per als estudiosos. H avent-se llegi t l'obra de
j oan Corom ines, coneixia perfectament els paranys que poden oferir les arrels d'aquesrs
mors, i més si renim en compte que, precisament, al nostre municipi ens roca de ple
el ropò nim LLAFRANC, un d'aquells que causà força co nrrovèrs ia pel seu o rigen
etimològi c. Corom in es desaprovava rotalment la defin ició que, basa m-se en les fonts
populars, havia fet el lingüista i experr en filologia romàn ica Gerhard Rohlfs. Així ho
feia constar al seu diccionari: "És clar que ve del NP ge rm àn ic Land(d) frank, conegur
no so ls per les foms i sisrema germànic (Forst, 1007) inó pels seus descendents germànics. Molt arrelat en efecte, a Provença i nord d'Itàlia. Lafranc o Lafranco de Mar,
personatge cirar en una rençó entre Raimbaur de Vaqueiras i el Marquès de Malaspi-
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na ... Roh lfs, que havia estiuejat a Llafranc alguna setmana, reporta la fa ula q ue li devia
contar l' hos taler, absolutament infu ndada q ue abans es deia Lloc Franc, i s' ho creu i
tot (St.z. roman . Nam enkunde, 7). No hi ha cap testimoni; ni tampoc existeix un nom
Lafrenc a les Guilleries (que és o n ho situa AlcM .), confusió amb el Coll de Nafrè".
Val a di r, en descàrrec del presum pte hostaler mal infor m ado r, que la citada creença
no era de collita pròpia, sinó q ue el suposat rumor ja aparegué escrit segles abans a
un treball de Bernardo Es pinalt y Carda, publicat el 178 1, amb el títo l llarguíss im de
"Arlante español, descripción general, geognín ca, cronológica e histórica de España,
po r reynos )' provincias: de sus ciudades, vill as )' lugares m as fa mosos de su población,
ríos y montañas, etc." (vol.v, parte II).
Veient, doncs, que entre els especialistes de primer ordre ja existien clares discrepàncies, el més correcte era ser prudent i, emprant aquella expressió tan empordanesa
d'a nar a ferrer, guiar-se a través de les consultes de llibres publicats pels professionals
experimentats, i sinó deixar-ho amb un interrogant.

2.2. ALGUNESAPORTACIONS
Bàs icament el que publicà en Josep fo ren mapes, però gràcies a les notes escrites que
do nava als amics i que m ai no s'han fet públiques, podem co psa r a grans trets alguns
dels seus rao naments en aquesta matèria.
Per exemple, una de les particulari tats de la parla local o comarcal q ue destacava era la
tendència a exagerar un pèl a l'hora de batejar accidents geogràfics. Així, de qualsevol roc
apa rrat de la costa que no supera els deu meu es ja en diem illa (l'illa Blanca, illa Negra,
illa de sa Gavina) , quan en altres indrets una illa té més d' un quilòmetre de llarg.
A través de les consultes al diccio nari, veié W1a escletxa de llum sobre el possible origen
del to pò nim local Aigua Xelida. Ell advocava per la procedència de la paraula base xelic
["raig prim d'aigua (Martorell); petita deu d'aigua que es troba a les mines i pous (St
Joan D espí) ", segons l'Alcover- Mo ll), defi nició francament escaient per a un indret
amb una font i diversos punts on afl o ra la humitat. D 'aquesta forma, p roposava la
següent evolució del mot: Aigua Salica-Aigua Xe!ica-Aigua Xelida. En aquest sentit,
sego ns ens contà la responsable de l'Oficina de Català, N uri Roig, també li devem a
Bañeras que, a través d' una carta explicativa seva, durant una revisió toponímica de la
Ge neralitat, s'acceptés l'escriptura dels dos mots sense guionet al mig de separació. És
a dir, ara s'escriu Aigua Xelida enlloc d'Aigua-xelida.
Un cas pràctic de detecció d'identitat que li devem, i que personalment per a qui
escriu aquestes rarlles li serví de gran utilitat per a la elaboració dels articles titulats El
perfil de la costa, fou haver esbrinat la figura real de! topònim de l'Àvia Catalana. En
un principi, podia semblar que s'havia batejat aquella roca prominent del penya-segat
per la simple semblança am b un perfil d' una vella amb un mocado r al cap. En realitat,
gràcies a una notícia luctuosa apareguda a El D istrito, sabem q ue existí una veïna de
Tama riu, anom enada Catalina Abrich, q ue els pescadors coneixien popularment com
'l'Àvia Catalana', per ser nascuda al m as conegut com a can Català (fe nomen anom enat
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feminització). Entre d'altres casos de topònims feminitzats a la nostra vila podríem
esmentar la pineda de la Gèlia (la muller d'en Geli), les muntanyes Poues (d'en Pou).
U na altra interessant apreciació la féu a l'hora d 'escriure correctament el topònim Cobert, que constava així en dive rses anotacions del llibre Dietari de la família Fina. BaÍ1eras va escriure: " ... en aquesta mateixa errada també hi vaig caure jo, fa anys . Després
vaig saber que el nom no era Cobert ni Cubert, sinó Gubert, que era e! cognom d' un
propietari . Ara el paratge és conegm per cap Roig".
l sobre les mateixes transformacions provocades per la parla popular, pronunciant Pescaire d'es Mongol, topònim antic que a causa que ningú no ens va saber indicar la
seva ubicació no vam incloure al m apa La Costa de L'Empordanet i que prové de la
deformació de l'antònim Armengol, que en realitat era e! nom de! palafrugellenc que
freq üentava aquelles toques aptes per a pescar.
Corregí també la mala escriptura de les Contentes (unes roques verticals com una
paret) per la forma correcta de les Contestes, aclarint que la seva configuració produïa
un eco que semblava ben bé contestar.

2.3. UN PROBLEMA ANOMENAT "H IPERCORRECCiÓ"
Tècnicament, la hipercorrecció és un fenomen de reacció contra e! vulgarisme, i es
produeix quan , per tal de defugir el vulgarisme, e! parlant interpreta una forma que és
correcta com a incorrecta i, de forma improcedent, intenta corregir-la. També s'anomena hiperurbanisme o ultracorrecció.
Josep Bañeras n'havia patit una m ala experiència, i des d'aquell moment intentava evitar qualsevol hipercorrecció (en e! sentit que la persona que ha de corregir finalment e!
treball fos sabedora de les particularitats concretes de cada lloc). El cas en qüestió succeí
duram la realització d' un mapa per la Generalitat de Catalunya, que finalm ent anava
supervisat per un corrector lingüístic. Després d'haver-se esmerçat com sempre feia amb
el llistat de noms, la gran so rpresa vingué quan la publicació definitiva comptà amb dues
o tres modificacions inesperades a darrera hora. Recordo que li va saber greu e! canvi de
la nomenclatura original de! paratge de la Fanga pe! paratge de la Farga. Que què havia
succeït? Que la persona responsable, en no conèixer la realitat local, havia "deduït pe!
seu compte" que, tal vegada, en aquell sector anrigament hi havia existit una farga on es
treballava el ferro , enlloc de fer esment a una eina que s'utilitza per al camp ...
A partir d e llavors, en Josep sempre més volgué tenir diferents intercanvis d'impressions amb els tècnics lingüístics i, so bretot, volgué donar un darrer cop d 'ull al treball
ans que fos imprès. De totes formes val a dir que, a pesar de fer l'esforç d'inrentar escriure co rrectament tots els noms en un mapa, no és cap garantia que la parla popular
sovint no torni a repetir els mateixos errors, pronunciant una i altra vegada la forma
in correcta. Tenint en compte que e! simple can vi d' una sola lletra altera completament
el significat de la paraula, a Palafrugell ens trobem amb les "problemàtiques" platja i
barraca d els Liris de Tamariu, que per a una perso na forana o desconeixedora, la lògica

14 Galeria
DE

P E RSO NA TG E S

l'indueix a afegir-li una lletra L, tot pensant que prové del mot lliri (planta), quan en
reali tat no hi té res a veure. Liris, o bé esmenta l'arc de Sant Martí (llavors s'hauria escrit
malament per la manca de l'apòstrof), o bé fa referència a un dels tapers fundadors de
la societat, anomenat Baldiri Llossent, al qual se'l coneixia popularment con en 'Liri'.

04. AMB BONA
CAL1IGRAfV\ I
EN QUARTILLES
COM AQUESTA. EL
NOSTRE PERSONATGE
APUNTAVA LES SEVES
CONSIDERACIONS
SOBRE TOPONIMlI\.
COL-lECClO JOSEP
CASTElLO
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03. LATERMENAMENT DEL TERME MUNICIPAL.
HO MARQUEN LES PEDRES

i al capítol anterior dels
topònims hem comentat que el tema de l'etimologia sol ser força complex,
quan es tracta d'inspeccionar
la co l·locació d' un reguitzell de
pedres que marquen els límits
municipals cal dir que també
sorgeixen controvèrsies . Atès
que, en un moment determinat
de la història, no es tingué prou
cura de la correcta localització i
conservació de les anomenades
fites o mollons (bé fos per deixadesa administrativa, pel gran
creixement de la m assa boscosa o -per què no dir-ho- per
la mala fe d'alguns propietaris
a l' hora d'esgarrapar metres),
calia es menar l'error. Així dons,
l'any 1993, des del Consistori
es decidí de posar fil a l'agulla
amb un treball d'act ualització.
Durant molts mesos, Josep

S

05. EL NOSTRE
PROTAGONISTA
MOSTRANT LA fiTA
10 AJUNTAMENT
DE PAlAfRUGELL
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Bañeras i lluís MaimÍ, per
encàrrec del llavors secretari
de la Corporació, Secundino
ne ¿S
(~ê
Fernandez, es dedicaren a recórrer pam a pam rot el perímene palafrugellenc, prenem
ANv¿,R$O
notes i repassam una per una
les fites termenals, El rreball es
timlà "Els termes de parrició del
municipi de Palafrugell amb els
municipis de Begur, Regencós,
Torrem, Forallac i Mom-ras", i
fou enllestir a finals d'any.
La vila del Peix Fregit confronta amb cinc municipis veïns
que presemen un rotal de 45
fi tes, classificades cadascuna
~('/M..-<-c¿ck/,
F /TA
amb un número d'ordre que es
v/{;,-H.l!¿ j'« ~ /./ 4:'v1--d
reparreix de la següenr manera:
Begur (8), Regencós (3) , Torrem (3), Forallac (4) i Momras (3) . El fet que hi hagi 49 numeracions o expedienrs, per 45 mollons, és degur a què
quane són companits alhora per nes municipis ...
Parrim de la base que a l'amiga acta d'atermenamenr, realitzada l'any 1924, ja es constataven algunes fites desaparegudes, era de suposar que quasi setama anys després, amb
tama expansió urbanística, sorgirien nous comratemps. D 'ara endavam, les tecnologies desenvolupades dels satèl·lits i dels GPS evitaran més discuss ions i picaresques sobre
la ubicació exacta de cada pedra.
Sens dubte, la discò rd ia p rincipal de l segle passat, tingué com a protago nista el moll ó
M-18 que és el darrer ans d'arribar al mar, emre els municipis de Palafrugell i Begur.
El seu emplaçamem havia de ser al cim més alt del puig de cala de Cab res o del Bisbe. Sembla ser que consisria en un monricle de pedres que farídicamem desaparegué
(possiblemenr a l'hora d' urbanitzar, i llavors s'hagué d' improvisar una senya fem una
marca sobre la roca nua). Per tal d'aclarir el conflicte iniciat a l'hora d'edificar, l'any
1984 Josep Bañeras, com a expert local, acompanyà els llavors badies de Begur i de
Palafrugell respectivamem, Emili Tarrés i lluís Medir, en una reunió sob re el terren y.
En traven en contradicció aq uell a acta 'd' atermenamenr datada de l'any 1924 que hem
esmenrat abans, amb un mapa cadas tral de l'any 1956. Resulrà que per culpa de no
ha ver estat curosos a l'hora d'edificar, di verses finques va n romandre parrides en dos
municipis diferents, sense saber ben bé a quin dels quals havien de pagar els imposros
o si havien de pagar un tam per cem a cadascun. Un veritable galimaties.
D 'aquesta polèmica en concret, el Punt Diari se' n féu ressò duram aquelles dates de
l' ocmbre de 1984 i posteriorment hi tornà en un especial timlat "Els canals de Beagle
PU/cr

(

06. tPACINAANTERIORl

107. DOBLE
CROQUIS fET PER
BANERAS SOBRE
EL MOLLO B·26,
UBICAT A PROP DEL
BARRI D'ERMED".S
AJUNTAMENT DE
PALAfRUGELL

COL OBRER

PA LA~RUc7Eu. _ #ONT-R-4~)

P / TA
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a casa", dedicat als litigis entre municipis veïns, a resultes dels seus límits. Deia així "El
conflicte va so rgir l'any 198 1, quan un funcionari de l'Ajuntament de Palafrugell va
trobar una acta de separació de termes signada l'any 1924 i de la qual es desprèn que
uns terrenys d'Aigua-xelli da, que rothom creia que pertanyien a Begur, són de Palafrugell. Juanola i Gual, aleshores alcaldes de les dues co rporacions, varen intentar fer
una acta de replanteig però no varen arribar a cap acord. Paral.lelament, uns tècnics de
l'Institut Geogràfic [ acional vinguts de Madrid varen donar la raó a Palafrugell. Però
això no va acabar amb el problema perquè l'Ajuntament de Begur, en més d'una ocasió, havia donat llicències per construir en el terme municipal de Palafrugell i aquest
Ajuntament enviava la Policia municipal a aturar l'obra.
El setembre de l'any 1984 va ressorgir la polèmica. Begur defensava com a frontera
la línia que es va marcar al mapa cadas tral de l'any 1956, mentre que Palafrugell opta
per la de l'acta de reparació de 1924 . Un mes més tard els dos alcaldes, Lluís Medir i
Emili Tarrés, va n visitar i mes urar sobre el terreny aquesta zona, de gran importància
turística i de repercussions importants per a les arques municipals. Lacord, però,
encara no ha estat possible.
Begur manté una altra polèmica amb Palafrugell, suscitada fa pocs dies, arran de l'aprovació del Pla especial d'Esclanyà. En aquest Pla, l'Ajuntament de Begur hi ha dibuixat
lUl carrer dintre del terme municipal de Palafrugell, i l'alcalde Lluís Med ir no pensa
deixar-ho passar de cap manera ...".
(Diumenge Punt, 15/03/1997)
En aquest aspecte, després d' unes permutes signades entre ambdós consisto ris l'any
2000 , Begur cedia un terreny per ampliar la zo na industrial de Palafrugell (o n havia
de passar el vial de circumval·lació nord), i aquest perdia dos carrers del cim del puig
de cala de Cabres, desdib uixant-se aquella línia recta que, partint del mateix final del
carrer del Terme passava pel puig de Cantallops i moria als cim dels penya-sega ts que
conformen la cova d'en Gispert (Begur) i la cova del Bisbe (Palafrugell).
Per concloure l'apartat, imerrelacionam els mollons i la toponímia, el nostre protagonista volgué donar importància a la seva conservació, rot rememorant el conegut carrer
del Terme, a través d' un escrit que l'hisroriador Ramir Medir publicà a la Revista de
Palafi"ugeILl' any 1967:

"Al final de /a calle, a mano izquierda, en dirección a Esclanyà,
se encuentra el mojón divisorio de Bagur y Palafi"ugell. Este mojórt
¡ué colocado el aiio 1556. con motivo del deslinde de ambos términos municipales; según acta firmada por D. Carlos de Cardona, Prior de Santa Ana de Barcelona, Se/ior de Palafi"ugell; )1
Narciso Simón, Bade; Pedro BataLler; Antonio Mató y Antonio
Mauri, Jurados de BagUl; )1 otros, eL dia 12 de Abril de 1556."
D 'aquesta manera destacava el mèrit "que totes les fites termenals amb Begur, àdh uc
la de Cantallops i el piló de pedres del puig de la cala de Cabres, daten del 1556 ... ".
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08 . ESBORRANYAMB

LES fiTES MARCADES
I NUMERADES.
AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL
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04. ELS PARATGES

L

09. EN JOSEP
POO'NT LA SLA

.IN,A"LPARATGE
Dl ROl lAN)
1991 fOTO JOSEP
CASTELLO

'

any 1981, abans de
realitzar el mapa de
la divisió per paratges
del terme de PalafrugeU, en Josep s'havia dedicat a copiar d' un
fi[Xer que hi havia a les oficines
de l'Ajwltamem els noms dels
propietaris de parcel.les rústiques locals i, al mateix temps,
ubicà correctamem cada finca
segons li corresponia. Deixam
de banda cert detall ortogràfics d'aquesta llarga llista que va
esmenar, també modificà la quali ficació d'algunes parcel.les que
portaven el nom d' un paratge
que no els corresponia.
Treballam duram tam de temps
els Amillaramems (informes
elaborats als Ajumaments duram el segles XIX i )(¡'(, on
hi solien constar el nom dels
familiars, la casa on vivien, les
parcel.le que posseïen i la seva

22 Galeria
DE

PERSON>\TGH
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localització en forma de topònims, per tal de gravar la terra i calcular e! que havia de
pagar de tributs cada família), i amb l'oportú coneixement prànic de! terreny, arribà a
configurar la divisió de Palafrugell en paratges, no sense haver de solucionar abans les
habituals contradiccions sobre quin és el límit exacte de cada territori .
En reconeixement d'aquesta tasca la qual, per a qui no s'ho imagini, és com muntar un
trencaclosques gegantí, e! novem bre de 1982, el col·laborador de la revista palamosina
Proa, Evarist Puig, elogiava la figura d'en Josep Baiíeras, i l'encoratjava a publicar tot
aquell material tan valuós. D e la llista inicial feta pel nostre protagonista sobre la divisió de
Palafrugell en rodalies i paratges, n' hem obtingut una còpia que conté unes observacions .

4.1. DIFERÈNCIA ENTRE BARRIS I VEINATS
En relació amb aquest treball de la divisió del territori, considerem interessant l'aclariment fet per Baiíeras, mentre anotava un article aparegut a EL Distrito referent a la
construcció de l'església de Llafranc (11-04-1 897).
El text del setmanari feia així:

"En LLafi-anc se esta trabajando en eL terreno donde debe edificarse
La igLesia que a sus espensas constru)'en Los propietarios de aquelLa
barriada. Ii ProbabLemente se inaugurara este verano" .
La defini ció de Llafranc com a barriada no li semblà apropiada, i així ho exposava al
següent manuscrit:
"Avui dia encara no hem perdut el vici d'anomenar barris els nostres veïnats i pobles.
Llegim e! que en diu la Gran Enciclopèdia Catalana:
["Vila-seca. Veïnat (268 hab. diss . -1970-) de! municipi de Palafrugell (Baix-Em pordà), a llevant de la vila, de la qual ha esdevingut pràcticam ent un barri"].
Això vol dir que un barri és aquell a entitat que form a un continu urbà amb e! nucli
principal, per exemple: les To rretes, el V ilar, el Pedró, la Creu Roquinyola, la Roella,
els Forns ... són barris. O sigui : e! Bruga rol, Vila-seca, Sta. Ma rgarida, l'Ermedàs i la
Barce!o neta, só n veïnats. Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu , pobles (agregats a Palafru gell). l Palafrugell és vila".
Tenia tota la raó en Josep, encara que amb el pas del temps i del creixement urbanístic,
alguns dels veïnats esdevenen ba rris sense voler-ho . És e! cas de Vilaseca.

4.2. UNA FEINA PENDENT
Aquesta via oberta amb l'edició del plànol de Palafrugell, podria tenir una culminació extraordinària a través d'un llibre on es detallés les etimologies de cadascun dels paratges i les seves
subivisions. L:any 200 1, uns estudiants de l'rES Baix Empordà ja presentaren un interessam
treball sobre la matèria al Premi Mestre Sagrera. Només caldria ampliar-ho i completar-ho.
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any 1992, la secció d'espeleologia i de mumanya de l'Agrupació Excursionista de Palafrugell va endegar una campanya de neteja i recuperació de totes
les foms ubicades dins del terme municipal. Paral·lelament al rreball, el Ilavors regido r de Medi Ambi ent de l'Ajumament, Jordi D almases, considerà que era primordial de divulgar d'alguna forma aquesr patrimoni interessant que, malauradament,
s'anava perdent a marxes fo rçades. Llavors decidí editar un mapa il ·lustrariu sobre el
tema i, com sinó, es co mprà amb l'experiència que tenia en Josep Bañeras el qual, ja
l'any 1983, pel seu compre havia confeccio nat una lIisra molr extensa. És de suposar
q ue aquella base, actualirzada i am pliada, devia servir per entregar el rreball definitiu.
El mapa edirat, amb les oporrunes explicacions, es presentà dins el budletí municipal
Can Bech, co rresponent al març de 1993. A la coneraporrada, el malauradament desaparegur Josep Pujol, co m a president de l'entitat, exposava la filosofia de treball de
l'equip, to r analitzant amb esperit críric i sense emburs el perquè molrs espais naturals
es trobaven en condicio ns lamentables (EL Punt, 15/ 03/ 1993) . Tal com ens comenrà l'actual vicepresident de l'Agrupació Excursionista, Ram on Rodríguez, en aquella
època -a suggeriment de Bañeras- es practicaren d'altres intervencions en indrets en
mal esrar, co m fou el cas d' un antic forn de pega situat a rocar el mas Barllia. A les
success ives edicions de la Marxa de la Garoina que organitza l'entitat, els parricipam s
van poder lloar i aplaud ir l'encomiable tasca efec.tuada pels voluntaris excW'sionistes.
Aquella base posada per en Josep, ha tingut treballs posteriors molr interessants com la
secció "Les noseres Fons" publicada al Nou Palafi"ugeLL per Joan M asson i, la sèrie "Les
deus del re l'me" de Maria Pi fe rrer a la Revista de Palafi"ugeLL o un informe practicat per
l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntam ent per comparar-ne el cabdal i la seva potabilitar, de llavo rs amb ara, publicar a Can Bech l'any 2009 .
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12. LA FONTS DELS
ERMITANS. DURANT

LES TASQUES DE
NETEJA QUE VAN
EFECTUAR ELS MEMBRES
DE ü\ GRUPAClO
EXCURSIONISTA DE
PALAFRUGELL LAN Y
1992 fOTO RAM ON
RODRiGUEZ 13. LA
FAM iLIA REGI A LA fONT
DE LA TEULA DE LLOfRIU.
A PRINCIPIS DELS ANYS
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14. OBSERVACIONS

FETES PER EN JOSEP.
DURANT UNA VISITA
A LA FONT DE LA
TEULAAMP
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Suposem que aquesta primera "extracció" de paraules de l'Alcover-Moll, animà Bañeras a efectuar posteriors seleccions, sobretot relacionades amb la botànica. Va fer un
inventari de mots referents a les plantes de la comarca (del mateix Al.-M .), una recopilació de vegetals copiada de la Gran Enciclopèdia Catalana i un llistat de flora que creix
a,les suredes, repescat de la Revista l'Estoig del M useu del Suro. Per altra banda, i en
relació amb el mateix tema, també existeix una llibreta que guarda un registre dels arbres monumentals de l'Alt i Baix Empordà, classificats i separats segons si estaven vius
o ja només en quedava el record. 1, sense tenir res a veure amb tot això, existeix una
altra llista amanida sobre els dies festius oficials a la Vila, i una col·laboració (sense que
es conservi l'original manuscrit) com a informador de Palafrugell, en un treball titulat
Llistes de malnoms, renoms, motius i noms de casa, que el filòleg i fundador de la Societat
d'Onomàstica, Enric Moreu-Rey, publicà dins el butlletí de l'entitat, l'any 1980.
Aquestes iniciatives que, en un principi foren un pur passatemps per distreure's, posteriorment han estat de gran utilitat a d'altres autors a l'hora de confegir llibres relacionats amb la comarca. És el cas d'Arbres monumentals. 69 vegetals colossals del Baix
Empordà (1999) de Carles Serra, o Coses sentides. El parlar de Palafrugell (2009), coordinat pel mateix Carles Serra i per Maria Bruguera.
Impregnat de tot aquell vocabulari genuí, Bañeras -sempre i quan no es tractés de barbarismes- defensaria sempre més l' ús amb normalitat d'aquests mots, enfront l'excessiva homogeneïtzació que ens aboca cap a un català completament estàndard. Deia a una de les seves
anotacions pulcres: "I què passa amb el substantiu PLAJA? ¿Per què hem d'acceptar la
forma barcelonina PLATJA? Això és una forma apitxada pròpia dels valencians i dels xaves.
Ara n'ha sortit una de més nova: ENXAMPAR. Els empordanesos hem dit sempre
ENXARPAR. Verb nascut del radical XARPA (grapa. En c¡l.St~llà, zarpa). En català no
es troba el radical XAMPA".

15. JOSEP BANERAS.
A l ESQUERRA DE LA
IMATGE. EL DIA DEL
CASAMENT DEL lEU
NEBOT JORDI A lHOTEL
TRIAS (1975). COL-LECClO
M. CARME BANERAS.

Per comprovar tot un reguitzell de paraules i expressions actualment
en desús, llegiu aquest article d' homenatge, que el veí de! Bruguerol
dedicà a Irene Rocas.

LA PARLA DE LLOFRIU
El gran Diccionari català-valencià-balear, de mossèn Antoni M . Alcover i Francesc de
Borja Moll, porta tot un seguit de mots i frases que, curiosament, són originàries de!
nostre poble de Llofriu. Després d'espigolar-ne una bona "xafardegada" (com diem
aquí) m'ha passat la "betzarria" de recopilar-ne un bon grapat. Llegiu-los, si us plau:
La més curiosa de totes és, potser, aquella que diu: "He anar a menj ar arròs". Per a un
llofriuenc aquesta frase volia dir que ell havia anat a la casa de la vila de Palafrugell que,
com tots sabem, és e! cap del seu municipi.
No he pogut trobar l'origen d'aquesta dita, però, probablement, ve del fet que quan un
pagès havia de pujar a la Vila per algun assumpte de l'Ajuntament, esperava anar-hi e!
dijous; ja que, temps enrere, era e! dia que hom celebrava e! m ercat sermanal. l si, un
cop acabades les seves gestions, co nsiderava que el millor que li restava fer era anar a
dinar, segurament es deixava caure al restaurant d'en Tòfol de cal Pallot, o a qualsevol
altre, i demanava e! plat de! dia. Com que a Palafrugell hi ha e! costum que ve de temps
iínmemorial - i encara continua- de cuinar arròs dos dies a la sermana -"l'arròs gras"
dels diumenges i "l'arròs pobre" dels dijous- , indefectiblement e! comensal s'atipava
aquell dia d' un bon plat d'arròs, o d' un bon "plat d'afartapobres" , per dir-ho en un
llenguatge propi de Llofriu.
De retorn al poble, si algú li preguntava on havia estat, no hi ha dubte que e! preguntat
contesrava: "He anat a m enjar arròs", i e! preguntador ja comprenia que havia esrat a
la Casa de la vila.
Cal remarcar també els mots que hi ha dedicats a la mainada. Si un vailet és molt entremaliat se l'anomena un "xarraboi". l si és massa gran per a jugar encara amb els més
petits és un "gallimpana".
Aquell que és molt petit i que encara "té la clova a l'ou" -com es diu-, aquell és un
"xamec" o un "xai". (Quan plora hi ha qui diu: "Maria, el xai balega") .
16. DIBUIX DE
JOSEP PUIGA
LA PORTADA
DEL LLIBRE DE LA
FESTA MAJOR
DE LLOFRIU DE
1983 AMP

Però só n tan bonics la menudalla, que hom no pot estar d'acaronar-los amorosament,
mentre se'ls diu: "Ratinyolet de sucre, fillet m eu! ". Ara, que si és un "mal carrac", convé
clavar-li algun "ventin" i, si fuig, cridar-li : "Ja t'aglanaré, ja, quan t'arreplegui! ".
No creiem , per això, ~~ les persones grans no tinguem les nostres coses . Quan es parl a
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d'una persona informal, que no mereix gens de confiança, aquell home és un "ban-aboia"
0 , dit d'altra forma : "no és persona ni bèstia bona".
Si és poc decidit o mancat d'energia, és una "coia freda" _Si és un brut direm que és
un "xaixó". Si és un molestós que arriba a cansar, llavors direm que fa "xena", o que
és

l1 n

"xenós" .

Als cuns d'enteniment o beneitons els coneixem per un "bisaroca", "un cap xarbot",
"un xeliu", "un cabrit moll", "una olibassa", "un favàs", "una bèstia burella" o un "bajà" .
(A l'home bajà - diu la dita-, li dons el dit i se'n pren la mà).
Si l'individu sempre està badant distret o embabat, direm que semb la '' l'òliva
Pasca" i si al mateix temps és un ruc, li podem recitar
una antiga cançó de Llofriu: "Té més llana al cla- ~C)
tell/ que les aboies de cria ..." .
~
~
i

-O •

~~ ves~it

~nllor'" se

~

~J;
~

Ald' que
nlal
o li f:lta
li
........
IU un palatreco o un gan a ut ;
quan es tracta d' una dona, mal gir~
bada o deixadota, aquella és una
L~
; ,
"xaparrassa", una "mala barraca" o " " "
/ '
una "bajandes" ("sembles na fn
Betzals", també, és probable que
~, _--.. . .
li diguin). "
Si, contràriament, una persona
va molt ben vestida, llavors direm: "Guaita-la, avui, na Maria va de vint-i-un botó", o bé:
"Avui en Pere va de rapitiplam".

(2
flN

- -\

-

!f-r J ~

El cas pitjor és quan hi ha una dona
"colletgera" (tafanera), d' aq uelles
que només saben anar a "baixinar"
pel veïnat les seves "garjoleries" (rrapasseries) que passen a les alrres cases, i en
aquesta ocasiona una "ram balla"
(discussió) que no acaba fins
que l'han ben "esbergonada" o
"esbardufada". l SO[( tindrà que
alguna persona de seny, "adobaadoba" (amb prudència i suavitat) posi fi a la discòrdia.
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Són curioses també les paraules que emprem per a designar certes persones: un palera
dolent, és un "tapanieres". Un barber inexpert, un "afairaporcs". Un rerrassà que sols
mena un petir tros de terra i, que quan no està "tocant-se ses gandumbes" (gandulejant) està "fotisquej.a nt" (entretenint-se en feines inútils), aquell és un "cavacucs".
U n espantaocells és una "momal:aca". El picot, aquell ocell fuster que forada les soques
dels arbres i saïna com un cavall, l'anomenen -pels seus crirs- "el cavall d'en Pacoli".
"Les aglans són castanyes de Mallorca, que només en menja la gent porca", diu la dita
de L1ofriu. Però si anem a caçar bolets és probable que trobem també alguna clapada
de "garoines". No ho trobeu estrany. Aquí en diem garoines d' una espècie de frares de!
bosc, molt petites i de color ve rmell i groc, que solen créixer molr aterrars.
En canvi, si trobem pinetells "a carafals" (en abundància) i retornem a casa amb una
bona "xafardegada" (molts), llavors podrem dir: "He anat a caçar bolers a s'Olioua i
m' he n'he fet un 'tampatantam' " (un tip).
Abans, quan a les cases de pagès es pastava, hom feia unes coques que en deien "bescaldes", que agradaven molt als gats. Per ai xò a L10friu hi ha una dita que diu: "Els
gats varen anar a Roma només per a menjar coca". Però, l'avi, que era un "cogó" (qui
sempre s'està ran de! fo c), e! qual sempre estava de "clenca" (am b ganes de xerrar), no
parava de contar "màndries" (rondalles) , aprofitava l'ocasió per preguntar al més petir
de tors: "Què r'estimes més, un moro penjat o una coca calenta?". El nen solia contestar, naturalment: "Una coca calenta". Aleshores l'avi deia : "Do ncs un moro penj at és
un raïm i una coca calenta és una buina de bou".
Cal esmentar rambé tres refranys que dit Diccionari Alcover-lV/oil ha localitzat al nostre
poble de L1ofriu:
"El porc i n'Oliver cuinen molt bé". Vol dir que el greix del
porc i l'oli fan les viandes bones. "Llampega a Begur, pluja
segur", "El sol se remira a Begur, ploure segur". Aquests dos
són meteorològics. El segon vol dir que quan el sol es reflecteix
en algun núvol, i sembla que n'hi hagi dos, no trigaran gaire de
venir e!s llevants amb les seves pl uges abundants. Amb la qual
cosa la gent de vegades diu: "Mos se fa ran bolers a l'esquena".
l ja n'hi ha prou de cien ca; s'han acabat les màndries. Bona festa a tothom!

JOSEP BANYERES. (LLIBRE DE LA FESTA MAJOR DE LLOFRIU. 1983)
• CURIOSAMENt EN AQUE5TA COU;.BORAClO El COGI\;O~.1 AP/·ItEIX ESCRJl
BA.NYERfS. ['\I llOC DE B;'NERAS. COM SOLIA. fER·HO H..,:!ITUA1,..·.EI\,¡T
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07. ELS CARRERS I LES PLACES

S

i ens fixem amb els carrers, passarges i places del poble, veurem una gamm a
de noms molr variada. 'hi ha que fan referència a d'alrres pobles i ciu rars, a
personalirars rellevanrs d'àmbirs diversos, a disrinrs ripus de plan res, a objecres
concrers, a virrurs humanes, erc., erc. Alguns -sobrerot els que esmenten les caracrerísriques concreres d' un pum dererminar- renen moira anrigujral'. Així el carrer Ample,
en el seu origen desracava per aquesra condició, o el carrer ou s'acabava d'esrrenar...
Però, compre!, la nomenclatura, de cares a les insritucions no ha esrar sempre inamovible, arès que en moments co nvu lsos de sobrars canvis polírics s'ha rirar pel drer,
ror realirzam un canvi de nom s a fi de causar un cop d'efecre i trencar amb el passar.
Les tres modificacions imponams s'han produïr quan començà la Segona República
(1931), a l' inici de la dicradura de Franco (1939) i, novamenr, quan vingué la Transició
a la democràcia (197 5).
A Palafrugel l, acrualmenr els noms dels carrers nous vénen sugge rirs per iniciarives de
perso nes paniculars, emirars o grups polí rics que, després d e presemar la seva proposra, han de veure com aquesra és acceprada i aprovada al plenari municipal. Els criteris
genèrics es regeixen pel Regla menr de creació i funcionamem de la Co missió del nomenclàror d'espais públi cs i ca rrers de Palafrugell, i figuren a l'articl e 12:
"Priorirzar la incorporació de la roponímia local rradicional, dels elemems que formen part de la vida col·lectiva i de la memòria hisròrica,
dels senyals d'idemirat de la Vila i dels personatges loca ls més relleva nrs.
Prioritzar la presència de noms de dona fins aconseguir la pari rar de

gènT,nd nom<oclhm.
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Incorporar elemenrs o personatges rellevants d'àmbit nacional o universal.
Defugir les duplicitats o noms similars que puguin portar a confusió.
Cas que la comissió consideri d' interès utilitzar un nom semblant a un
altre existenr, s'aplicarà a una tipologia d'espai diferent.
En el cas que s'hagi donat de baixa el nom d' un espai o hagi desaparegut físicament per remodelacions del sector, no donar el seu nom a una
altra via per evitar els inconvenie nts que pot representar per als registres
notarials i cadastrals. Així mateix, tampoc no reutilitza r per a altres vies
les denominacions antigues de vies en les quals hagin figurat persones
empadtonades.
En el supòsit de canvis de denominació, prioritza r aq uella que provoqui
la m enor incidència o repercussió a la ciutadania.
La incorporació al nomenclàtor de noms de personatges no es farà fins
corregut cinc anys de la seva mort, llevat de les persones
que hagin cran
I
que ~lan .rebJut la distinció de fills predilectes o adopti us de la Vila".

17

SOLTS I NOVES
ELS NOMS DELS CARRERS. A conseqüència de l'acord pres dimecres passat per l'Ajuntament, bastants carrers
palafrugellencs veuen el seu nom canviat. Veus ací la llista:
Constància es dirà Pau C1arís.
Sant Pere: Salvador Seguí.
Animes: Alexandre Sancho.
Sant Jos ep: Lluís Coromines Cornell.
Armadàs: Pep Ventura.
Valls: Nicolau SalmerOIl.
Arrabal Supedor : Mauro Am'etller.
Tarongeta: Vallés i Ribot.
Botines: Prat de la Riva.
Sagunto : Martí i Julià.
Calella: Baldiri Reixac.
Roel1a : Mariana Pineda.
Cases Noves: Ferrandi% i VeIlés.
I<ajola : Ignasi fglés ies.
Cementír: Caimó.
Nou: Joaquim Costa.
Quatre Cases : Josep Ferrer i Mascort.
Passeig del Nord: Josep Martí i Viutró.
Estrella: Mossèn Cinto Verdaguer.
Lluna: Augel Guimerà.
'
Continuació del de Torroella: Rafel
de Casanova.
Castaños : Joan Maragall.
Mai som partidaris de canvis, però,
admès que es canviin Ilorris, res hem
de dir d'aquesta llista, compaginada
traçudament i en la qual, afortunadament, no hi ha pas un excessíu criteri
circumstancial. Hom podria dir si són
oportuns tants canvis, però, posats a
fer-ho, cal reconèixe1' que s'ha fet de~
lícadament.Molt lloable l'inclusió d'alguns noms palafrugel1eucs, mereixedors d'aquest pòstum homenatge. El
Doctor MarJí i Vintró, l'inoblidable
D. Lluís Coromines, el qui fou llostre
redactor D. Jose p Ferrer i Mascort,
mereixen sob radament tenir eu la no$.-,
tra vila el nom posat a un carrer. Un
oblid s'ha tingut, però, la bona fe al
marge: el del nom de Joan Vergès i.
Barris, poeta altíssim, esperit tot refi-.
nament i civilització, l'home que més
ha sapigut ésser ciutadà d'Europa ên
mig el nostre viure· rural. Ja quç som
posats a fer canvis, no hi .hauria un
carrer per a portar el nom : de l'iniciador inoblidable de la inoblidable Festa
de la Bellesa, amb Maragall President
i Alomar, poeta premiat?
Tenim la seguretat que la nostra iniciat~va serà recoBerta, n9 pas per a
cauviar un nom mé,s sinó perquè posats a fer-llO, el recordar el nom de
Joan Vergés i Barris e us sembla un
tribut de justícia.

A partir de l'any 1979, Josep Bafieras assessorà l'Ajuntament sobre la manera de com
havien d'anar escrites les plaques dels carrers
de Palafrugell, en qüestió de toponímia. l
encara que no hi intervingués directament
a triar el nom de les vies de nova creació,
recordo que sempre insistia amb què, quan
es pretén homenatjar amb un carrer o plaça
un indret de la nostra geografia, cal situar-lo
al paratge més proper d'on s' ubica realment.
És a dir: és de sentit comú que el carrer de
les Illes Formigues estigui a Calella; en canvi, sobta que els carrer dels Ullastres enlloc
de ser a Llafranc s'hagi concedit a Tamariu; o que el carrer del Cau Toixó (que és la
forma amb què els terrassans anomenaven
la cala del Golfet) romangui a la banda de
Llafranc, en lloc de Calella.
Tot seguit, per aportar un xic d'història envers els carrers de Palafrugell, els mostrem
anotacions que Bafieras presentà l'any 1994
a l'Ajuntament, en un moment de renovació
i actualització de les plaques. Si voleu escodrinyar el nomenclàtor sencer només cal que
entreu al web de l'Ajuntament i repasseu la
guia de la ciutat. Allí hi podreu consultar les
denominacions actuals i les que hi hagué
antany, Aquest interessant treball d'investigació, coordinat des de l'Arxiu Municipal, el
va portar a terme el professor Joan Vilardell
Caixàs, autor també del llibre Els carrers de

Calella de PalaFugell.
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17. LA PLAÇA DE JüSEP
BAN ERAS, ENTRE ELS
CARRERS DE BEGUR I
D'ESCLANYA. FüTü
JüSEP CASTELL0.
18. NüTiClES CüM
AQUESTA. APAREGUDA
AL SETMANARI BAIX
EM PORDA EL 13
DE JUNY DE 1931.
FONAMENTAVEN ELS
RAüNAM ENTS D'EN
JOSEP. AMP

EN LES SIS PAGINES
SEGUENTS
REPRODUIM
iNTEGRE EL
DOSSIER PRESENTAT
PER BANERAS A
!AJUNTAMENT LANY
1994 AM P
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08. CONTES, ARTICLES I MAPES

'
L

any 1962, amb una narració tirulada En Met Baladrer, Josep Bañeras obtingué el 1er Prem i del 1er Co ncurs de Comes en llengua catalana de Sant
Sebastià de la Guarda. Llàstima que després d'aquell relat, definit com al retrat "d'un tipus d'home del país, caçador, pescador i garlaire, que l'època acrual ha ana t
eliminam", no en vinguessin més al darrere, i més si tenim en compte que en aquesta
família del Bruguerol ja existia una certa tradició d'escriure, doncs el seu germà Joan
també havia publicat diversos articles a les revistes El Campanar i a Proa de Palamós,
entre els quals recordem un a entranyable història del popular ermità del Samuari de
Sant Sebastià, Benvingut Roqué. Només durant la dècada dels 80, i segurament per la
seva estreta relació fam ili ar i sentimental amb L1oE'iu, acceptà de fer unes petites collaboracions per al llibre que allí s'edita amb motiu de la Festa Major.
Des de llavors fins la seva mort, llevat d'algun escrit privat, no li sabem cap més publicació, i només la coordinadora del programa de ràdio El Racó Poètic, Carme Hostaled,
ha manifestat la sosp ita que alguna de les poesies que ell recomanava per antena, en
lloc de ser anònima co m de ia, podria ser de collita pròpia. Llàstima que no tinguem
proves per presentar.
En la producció de mapes roponím ics, en ca nvi, fou més prolífic. Començà l'any 198 1
amb aq uella exhaustiva classificació dels paratges de Palafrugell, en la qual invertí d iversos anys de feina, que serviria de base per als mapes posteriors; aquest treball només
es va publicar a Proa, a l'article ja citat d'Evarist Puig.
Lany 19821'edirorial Serpa, per encàrrec del Patronat de Turisme, presentà tres mapes de
Palafrugell on hi figura la col·l aboració de Joan Bañeras; fetes les consultes pertinents a
fami liars i treballadors de l'Ajuntamem, estem convençuts que es tracta d'un error en el
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CONTES PUBLICATS

nom i que no hi va contribuir el germà d'en Josep, que
rambé renia coneixements de toponímia local .
El següent projecte del Patronat de Turisme va ser l'edició, l'any 1992, del Mapa de Camins (amb les torres de
guaita incloses), el qual fou realirzat pel dibuixant Jordi
Plana, i comptà l'assessorament del mateix Bañeras i de
Jord i Dalmases. El llavo rs regidor, Qu im Turró, durant
l'acte de presentació digué que es tracrava d' un treball
pensat amb l'ànim "de crear d ive rses rutes per fomentar
el turisme actiu". rany següent, quan el mateix Patronat edità el mapa del camí dels Ermitans, de nou es
co nfià en la inestimable participació d'en Josep.
El 1993 va acabar en solitari el Mapa de les fonts, dins
dels Quaderns de Can Bech i, tres anys més card, en
companyia de qui escri u, va tornar a interveni r en un
altre de toponímia del rerme municipal: Palafrugell.
Mapa del terme municipaL i dels seus nuclis urbans.
A ptoposra d'Edicions Baix Empordà, el 1998 apareixia al m ercat La Costa de l'Empoldanet. Estenent els
dominis i ampliant coneixements, sobre aquella base
que havia posar el mestre Joan Planas dècades abans,
s'aco nseguien més de 500 topònims entre els litorals
de Begur, Palafrugell, Mont-ra~ i Palamós. Novament,
Jordi Plana dibuixava el cOf\tor(¡ del li toral, un servidor
recopilava la informació entrevistant la gent de mar, i
Bafleras donava el vis tiplau defin itiu al treball.
Els darrers mapes en què col· laborà co m a assesso r só n
L'Empo7danet (2002) i Fitor (2007), am bdós d'Edicions Baix Empordà i dissenya ts i c o rd in ats pel mateix

Met Baladrer

Revista de Palafrugell
(Abril de 1962)
Una història imprevista
Llibre de la Festa Major de L10friu (1985)
Un bon esmorzar
Llibre de la Fesra Major de L1 0friu (986)
L'Ós de Fitor
Llibre de la Fesra Major de L10friu (1987)
ARTICLES
PUBLICATS

La parla de L10friu
Llibre de la Fesra Majo r de L10friu (1983)
Irene Rocas
Llibre de la Fesra Majo r de L10friu (1996)
MAPES
PUBLICATS
Mapa de Palafrugell
(I 982)
Mapa de ca mins

(1992)
Ma pa del ca mí dels
Ermitans (1993)
Mapa de les fonts

(1993)
Mapa de Palafrugell

(1996)
Mapa La cos ra de
l'Empordanet (Begur,
Palafrugell, Mont-ras
i Palamós) (I 998)
M apa de l'Empordanet (2002)
Mapa de itor (2007)
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2S. PER AL MAPA
LA COSTA DE
l'EMPORDANET.
JOSEP BANERAS
(A ,ES UERRAI
CONJUNTAMENT
AMB JORDI PLANA
I JOSEP CASTELLO
JAN SER NO~ 1ENATS
PALAFRUGELLENCS
DE !ANY 119981. ELS
ALTRES PREMIATS
VAN SER ALBERT
GERONES. FELlX
PEREZ (PEIX FREGIT).
PIL~R HERANZ.
JOAN ALlU. MARTI
SABRIA I RAIMON
COSTA (ABSENT)
fOTO'PACO
DALMAU

Plana, alcra vegada, amb un crebaU de camp que necessità d' un munt d'entrevistes a
persones expertes en aquest territori que s'endinsa a les Gavarres .
A darrera hora hem tingut coneixement de l'existència de dues veritables joies fins ara
inèdites, dos originals referents a les rieres de Palafrugell, que s'han localitzat a l'àrea
d'Urbanisme de l'Ajuntament i que degueren servir d'esborrany per a aquella edició de
1996. Qui sap si algun dia trobarem més tresors guardats per les persones que havien
tractat en Josep!

palafrugell

26. 2Z 128.
DIVERSOS
MAPES DE LA
ZONA EDITATS
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EN MET BALADRER
1ER PREMI DEL CONCURS DE CONTES SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA. ANY 1962

A

les envistes de Tamariu i mig aire d' Ull vessa nt de
muntanya, s'hi trobava una barraca de parets de
fang i coberta amb llaunes de quitrà. E ra la llar
d'en Met Baladrer.
Estava situada al bell mig d' un rodal sense pins. Al capda l11ull[
de la seva pana negra tenia un rètol en el que s' hi llegia: "Es
Catau", que era el nom que en deia el seu propieta ri.

En Met anava embarcat en una xàvega, i un any en què la pesca
va ésser moll abundosa, pogué substituir el miserable coben de
llaunes per un teulat de bona llei, dels anomenats de cel de garsa.
Aquella millora va ésser molt ben acollida per una parella de
mussols, els quals ficant-se al dessota d' una teula mal clavada
trobaren el lloc ideal per a bastir-hi el seu niu.
D es d'aquell dia en Me r estigué m és acompanya r. l cada
tarda, a entrada de fosc, quan era l'hora d'anar a la xàvega, el
despertaven amb els seus crits aguts i semi-humans.
En Met era un home alt, cepat, es patll ut.. . Portava sempre
una go rra que gairebé li tapava la vista, penetrant com la d' un
esparver, i lluïa un nas aguil eny, vermell , de color de vi... No
era capaç de fer m al ni al pa que menj ava. La seva persona
resp irava bonhomia perto t arreu . Era h ome de bons talls i poc
suc; i poques remors.
Una vegada, passant per un carrer de darrera l'església, es topà
amb dos homes que es barallaven. Va prometre, don cs, que mai
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més no passaria per aquella via pública. l això que hi havia la
rocineria on feien les botifarres més bones de! poble i la gavella
on tenien les arengades més llargues .
Lliure com un ocell de bosc, feia una vida senzill a, salvatge
i primitiva. Durant l'any només coneixia dues temporades:
l'estiu, en e! que les pesqueres se succeïen l'una darrera l'altra, i
llavo rs ell nedava en l'ab undància; i el maleït hivern - que mai
no vingui- en el que escassejaven els productes del mar i de la
terra, tem porada en la qual tenia semp re molta fam en viver.
Diuen que la gana desperta l'enginy, i és cert. Ell ha estat l' únic
mo rtal que s'ha servit dels ormeigs de pesca per a la cacera
terrestre. Assegurava que havia agafat co nills amb una jambina
a les penyes de Sant Sebastià, posa nt-hi per esquer una fulla de
col o un parell de ravenisses.
Si s'esqueia e! temps dels bolets també sorúa a caçar-ne. Ell i
en Bilorda, company inseparable, es menjaven qualsevol mena
de bolers: cogomelles, mataparents, far ineres ... per dolentS i
verinosos que fossin. Després d' unes hores de maceració amb
sal i vinagre, a fi de deslliurar-los de les substàncies tòxiques,
els tiraven a la cassola i mai no els havien causat ni e! més petit
símproma de mal de ventre.
E n Mer renia també la seva barca, que segons males llengües
s'havia co nstruït ell mateix. Era un bor esu'any, curt, boterut,
que m és aviat semblava e! tinar d' un taper; atrotinat i ple de
pegats, rot pintat de negre, i que per això havia batejat amb e!
suggestiu nom d'Es Carboner.
Amb aquella fràgil i rid ícula emba rcació, no s'hi ave nturava
rothom. Només en Bilorda tenia e! corarge suficient per
aco mpanya r-lo en les pesqueres llurs, i amb una temeritat
gai rebé suïcida va rave n Es Carboner i a cops de rem se n'an ave n
fin s a es Falcó o ses Negres a reco llir musclos.
Posseïa també una escopeta d'un sol canó, llarga i rovellada, que
havia (rer de casa d'un drapaire. Amb aq uesta arma, si no matava
gaires conills, almenys els donava molts d'esglais.
Una matinada havia anat a l'aguait de les perdius. El lloc, escollit
dies abans per a l'amagatall, era una oliverera que es trobava ran
mateix d'una vinya del puig RumÍ. A rrenc d'alba se li presemà una
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volada: una, dues, tres ... quinze perdius pellucaven els raïms madurs!
S' engal ta l'escopeta, apunta, apreta el gallet i.. . xec! , el pistó
fall a.
Esverat mira les perdius .. . Tot co lls enlaire ... !
Obra la capseta, procurant no fer gens de remor, treu un altre
pistó, el posa a la xemeneia, apunta de nou i ... xec!, nova
fallida .. .!
C op d' ull a les perdius ... Tot colls enlaire!' ..
Agafa un tercer pistó, el col.loca, apunta i ... Pam! Pam! Dues
detonacions sortiren d'aquella arma de fo c d' un sol canó,
demostrant que estava mal carregada.
A la primera arrencà volada l'estol alat i, a la segona - que fo u
la del tret-, els perdigons rasclonaren el llaurat, on dècimes de
segon abans hi havien estat les perdius.
l mentre es bargia el nun amb la m à, pogué ve ure encara com
volaven adelerades, com al avall, cap al bosc veí.
Aleshores en M et entrà en un dels seus rampells clàssics de
desesperació. Va rebotre l'escopeta per terra i llançant la gorra
sobre unes gatoses li saltà de peus al damunt, fins que la tingué
beu rebregada.
Seguidament se n'anà corriol avall, cap a la barraca, rondinant
malhumorat, i aturant-se a cada pas a explicar la seva dissort a
les argelagues de les vores o als pins carregats de pinyes .
Però aquell vespre ja havia passat la gropada. Llavo rs explicava
el fet als amics de taverna, completament canviat, narrant una
més de les seves extravagants i inversemblants històries:
"Avui -digué- h e anat a l'aguait de les perdius i m'ha passat
un cas que potser no el creureu. Feia prop d' una hora que
em ttobava a l'amagatall , i les perdius no venien ... Cansat
d'esperar, m'assec a un marge, i traient els estris del sarró, m'he
posat a netejar l'escopeta.
Quan l'he tinguda ben agençada, la torno a carregar de nou
i, en aquell moment: Brrr. ..!, passa rabent un vol de perdius!
D e pressa poso un pistó, els engego un tret. .. i la baqueta,
que m'havia quedat descuidada dins del canó, surt disparada
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i rravessa, una darrera l'alrra, vuir perdius que vo laven ben
arrenglerades!" ...
U na de les seves dèries més arrelades era la de pronosricar el
rem ps, però les seves prediccions no eren per a renir-hi fe;
s'equivocava cada vegada un cop.
Si després d'observar bona esrona el cel, us assenyalava els
núvols i deia:
"Veus aquells vemres de coni ll que es veuen cap a rramumana:
això vol dir que a no rrigar gaire la rindrem aquí" ... Ja podíeu
assegurar que dinue un quarc emraria el garbí humir i molesr.
Aquell m aleïr ve m dels ganxons que no ré redós enlloc i que el
feia rremolar de fred com un gos perir.
l si els núvols eren del cosrar de mar, i ell afirm ava :
"Avui el cel rroballa molc de llevam. Entraran els provences i ja
ve uràs com rindrem vuir dies de remporal i pluges" ... L:endemà
feia una rramumana que s'enduia les cues dels gossos .
Aquesres errònies apreciacions del remps li havien coscar moires
mullenes .
Un dia que esrava molr núvol, però que feia ull pel cos car de
rramunrana, es va veure obligar d'anar a cerca r llenya :
"No serà res, la rramumana ho esbargirà ror -havia dir
enarcam les celles i miram fixamem l'olla que renia penjada
dels clemàsrecs, sora la qual hi bradava un fo c com un infern.
Feia rres dies que feia foc a una olla de cigrons , i encara eren
durs com el primer.
La seva provisi ó de llenya havia minvar co nsiderablemem.
Recordà que al bell mig del puig Gruí nerejaven i es porgaven
LIll bosc, i agafa m una corda se n'anà a proveir-hi.
Co m de cosrum els seus pronòsri cs fallaren. Dominà el xaloc,
i al cap d' una hora ja plovia. Rerornà a la barraca moll co m un
peix, amb mo ira d'aigua l'esquena i un feix de ll enya.
"No hi aniré mai més a cercar ll enya! -bruelava després parlam
amb el porró, el seu company fidel-. Tora la que he dur ja
l' hauré de gasra r per eix uga r-me!".

a

Per més pega, els cigro ns encara no se li havie n cuir, i ell
porcava una ga na que l'arbo rava .
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"Quan no es couen al primer bull-baladrejà agafant l'olla i
llançam-la al mig de la pineda- ja no es couen, encara que hi
facis foc vuit dies segui ts l ".
Lolla anà a caure ran de la soca d ' un pi, on hi romangué una
pila de dies, fins que les ferams de bosc s'hagueren acabat el seu
contingut.
l esclafam una ceba d' un cop de puny va començar a menj arse-la acompanyada d' un crostó de pa i una anxova. Fou el seu
sopar d'aquell ves pre.
"No en couré mai més de cigro ns l - s'exclaITlava encara,
dirigint-se a la cadira d'enfront- o D'ara endava nt els compraré
cuits! -afegia parlant am b el ventrut porró, ple de vi del mas
Badlia-".
l és que en Met posseïa una rara fac ultat: la d'enraonar amb les
plantes i animals i, àdhuc, amb els objectes més inanimats.
La gent deia que parlava sol, però s'equivocava. Jo crec que
tenia una oïda tan excepcional que li permetia captar inclús
els "ultra-sorolls", sense l'ajuda de cap dels moderns apa rells
inventats a l'efecte. Ell, en aquells pretèrits temps ja devia
haver sentit la "veu" dels peixos, qüestió que tant apass iona els
aciençats d'ara.
Això em fa pensar que una de les seves "butllofes" · c011tada
aquell vesp re a la taverna d'en Vad ó Xaret, podia mQlr ben ésser
una veritar com un remp le. Aquell jorn s'havia explicar així:
"Avui m'esrava pescanr am b canya a sa Musclera Trencada i,
sigui que portava so n endarrerida, o sigui que el sol escalfava
mo lt. .. el cas és que m'he quedat adormit com un liró ... De
cop senro que m'agafen un a cama!... Obro els ulls i em vèig un
pop amb ulleres!, que m'estirava d' un peu ... l molr educat, em
diu:
- Mestre, faríeu el favor de dir-me quina hora és?
Em miro el rellotge i li contesto:
- Dos quarts de vuit.
- Gràcies, fa ell, i ha desaparegut darrera una roca en un girant
d' ulls.
Devia anar a toc de corn aquell també! ...
- l per què no li giraves la caputxa i el ponaves cap a casa ... -va
exclamar en Bilorda-.
- Home, quan el vaig veu re amb aquelles ulleres i ran educar,
va ig pensar: no r'emboliquis, que aquest deu ésser de casa
bona" ...
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És veritat que la majoria de les seves facècies eren mentides
com una casa de pagès, i que ell sempre procurava posar-hi m és
pa que formatge i donar-vos garses per perdius; però , també,
mai no s'havia pogut provar la inversemblança de les seves
narracions.
Certa vegada contà també que en una sortida per mar amb Es
Carboner, havia vist una corriolera de formigues que per sobre
l'a igua anaven del cap de Begur a la punta d'es Mut. l afegí: "Es
veu que canviaven de niu i passaven per mar per fer drecera" .. .
l dies després, emulant un cop més el cèlebre baró
Münchaussen, va explicar aquesta a la tertúlia vespral:
"Avui -començà-, quan he sortit d'es Catau i he vist aquell
mal cares del temps i la mar tan plena de blancalls, he agafat
una coixinera i he anat a caçar ca rgols per sota les pedres de
sa Barraca Espatllada. Quan he estat allà, giro una pedra .. . i
n' hi trobo dos. En giro una altra ... i n'hi trobo quatre. Giró la
tercera ... i n'hi trobo tres. La dei xo anar i se m'arrenca a córrer.
Era una llebra que tenia el seu jaç en aquell redós de paret, i
amb tres cargols a sota d'ella, entremig del llistó!" ...
Però la que va causar més sensació entre els parroquians de
la taverna, admiradors de la seva carota, fou la que explicà
l'endemà:
"Aquesta tarda -va dir- he anat a parar ballestes a un olivar que
hi ha sobre la font de l'Orga. Estava ple d'ocells! l he pal-at amb
olives, perquè es veia algu n tord. M'ha passat un cas com un
cabàs!... H e agafat vi nt-i-nou tords ... i, a l' última ballesta ... hi
havia un pop agafa t per la caputxa!".
Seguidament, al sentir aquesta, en Bilorda i l'Avi Esclopeter
cuitaren a girar-se la gorra al revés. Mentre que en Xica
Xiulaire corria a obrir la finestra perquè sortís la "guatlla" ...
Però aquella vegada en Met Baladrer no deia cap mentida. Un
cam inant que pujava de Tamariu havia vist els paranys parats
i li havia robat un parell o tres de tords, deixant-li en canvi
aquell pop agafat a una ballesta.
l és que quan un home ha adquirit la fama de mentider, ja pot
cridar ous a ve ndre ... Ningú no se' l creu .
JOSEP BANYERES
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29. ENMH
BAlADRER" SEGONS
JOSEP MART1NRl
A lA REVISTA DE
PAlAFRUGELL

AGRAïMENTS

M. CARME SAÑERAS
JORDI SOERA
PACO DALMAU
MARTI FIGUERAS
JAUME GUASCH
JORDI CURSET HEREU
CARME HOSTALED
JOSEP LOIS
LLulsMAIMr
JORDI PlANA
EVARIST PUIG
RAMON RODRlGUEZ
NURI ROIG
M. CONCEPClO SAURI
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~ Josep Bañeras Parramon l (Palafrl:lg~llt1' f2;i\4rad J1alamós, 20 1Ü') ha

1estat reconegut com a gran, èxp,e/t'e{ea~,(f~ne~

•

fin, els
~
diferents àmbits (forns, paratg • caml'ns, e c.), .
,Aquesta és una disciplina que com b'ina\ ~l!T(..l
(~S \..u p
, A
l'exercici mental, I ho.ra de
consultar els possibles informaaor (j).l~i¡ldocuments gu Gats ~s arxius i biblioteques, amb l' obligat , r;K~rl\(chfísic de con" er in situ caI dascun dels relleus paisatgístics . I l'ànsia d'escrutar' escobrir l' úni¡vers dels topònims, un cop s'ha tastat ja no s'aban ona IJui més.
_ Josep Bañeras va col ·laborar de manera continuada en' l'ass ~sora
ment d'iniciatives públiques i de paniculars pel que fa a edicions i
. actuacions sobre el territori municipal. ,
Aquest vol um és una mostra d'agdï~'¡èFl¿I Je? lmtl~'F!fhe va fer per
U al poble de Palafrugell.
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