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El vi novell de
Can Martilari

El vi novell ha arribat! Aquests dies en
algunes botigues podem veure una branca
de pi sobre la portalada, signe que utilitza
el comerciant per avisar a la clientela que
ja disposa de vi novell. El raïm ha fermentat
i s’acaba de posar l’aixeta a la bota. La
fruiteria Martilari de Sant Cebrià encara
segueix aquesta vella tradició.

El monestir de Sant Pol

El CESC us desitja
bones festes de Nadal!

19
Desembre del 2005

Reproducció d’una felicitació de Nadal del segle XIX. L’original es troba en el fons arxivístic del CESC.

n Narcís Bota, segurament, passarà
a la història de Sant Cebrià de Vallalta
com un dels alcaldes més populars
que ha tingut el poble, malgrat ell,

sempre s’ha considerat pagès i no polític.
Com ha estat el cas de molts sant
cebrianencs, Narcís Bota va arribar en
aquesta contrada del Maresme seguint les
passes del seu germà Enric que, igual que
ell, es va veure obligat a deixar la masia
familiar de Riudarenes i anar a la recerca
d’un lloc on guanyar-se la vida. “L’hereu
es va quedar amb la casa i els altres cinc
germans ens vam haver d’espavilar, perquè
al marxar, ni ens vam omplir la motxilla”,
recorda en Narcís.
Va arribar a Sant Cebrià aproximadament
l’any 1942 i de seguida va trobar feina a
Can Castellà, també conegut com a
Castallenet, l’última casa del poble. Tres
anys més tard, es casava amb Conxita
Borrell i començava a treballar en un
terrenys de Can Boter. “Mentre la terra
estava sembrada treballava a jornal, però
a mida que es desendreçava l’agafava pel
meu compte. El primer any vaig fer cent
saques de patates i, el següent, dues-
centes, la meitat per l’amo, que va cobrar
el mateix sense fer res, i l’altra meitat per

a mi”, encara explica amb orgull. Més tard
va cultivar les terres de Can Cona,
mantenint-se des d’aleshores sempre
vinculat a la terra.
Però un dia, sense poder-s’hi negar, van
atorgar-li l’alcaldia. Ell mateix explica el
nomenament: “les coses amb l’altre batlle,
en Joanet de Can Bachs, no funcionaven,
molta gent estava descontenta, per això,
el governador civil va decidir fer una llista
de noms i d’allí escollir-ne el futur alcalde.
Mitjançant aquest mètode vaig convertir-
me en alcalde, alguns dirien per sort,
però per mi, va ser una desgràcia”. Els
anys de mandat, entre 1963 i 1969, van
ser difícils: “a les reunions no m’hi sentia
a gust i, com que encara m’havia de
guanyar el pa -perquè abans els càrrecs
públics no cobraven-, cada dia anava a
treballar la terra, però, fins i tot allà, la
gent em venia a veure per explicar-me
els seus problemes”. Va presentar la
dimissió tres vegades, fins que va
aconseguir que un altre fos escollit alcalde.
Durant el seu mandat es realitzaren
importants coses pel poble: s’inicià la
recollida d’escombraries, es posares
desaigües i llums als carrers i s’organitzà
la primera festa de la vellesa.

Tot just acabat de repartir el núm. 7 dels
nostres fulls d’història, va arribar al nostre
coneixement que la senyora Rosa
Almuzara, directora de l’Arxiu Comarcal,
havia fet una investigació paral·lela a la
nostra.

Amb aquest estudi es podia concloure
que les pr imi t ives col·lect iv i tats
corresponents als monestirs de Sant Pol
i de Sant Feliu de Guíxols estaven
formades per cavallers i membres de la
religió copte.

Poema

Ajuntament
de Sant Cebrià
Regidoria de Cultura

La rama que us duem no és d’una isarda

selva, recer de llop i del senglar;
hem collit molsa, bruc i galzerà
damunt la serra que al davant esguarda
el vostre campanar.

Nostres humils ofrenes
íntimes són al vostre pur sentit;
herbes i mates van d’aroma plenes
dels pins infants que Vós heu beneït,
serrells de les carenes.

Corones, no en servem; però, Gran Dama,

puix mireu decantada el vostre Fill,
penseu que és en sa honor aquesta rama

i somrigueu al nostre do senzill.

I aquest jardí, tan nostre i vertader,
que no fini al gener ni en cap gener.

Faci la nostra passa tota dolça
un fluix tresor de molsa;
la cirera d’arboç
emmeli el tast càndidament joiós,

del galzerà tot lleu la baia encesa
el cor il·lusioni fredeluc,
i pugui embolcallar-nos la tristesa
una fulla de bruc.

JOSEP CARNER

El jardí
desembral

Narcís BotaNarcís Bota

Narcís Bota i
la seva dona
Conxita Borell

El personatge



CESC CESC

l dia 17 de setembre, al Punt Jove,
es va fer una conferència sobre “Els
Sants Metges guaridors: Sant
Cosme i Sant Damià”. I ,
paral·lelament, es va parlar dels
goigs i es va inaugurar una exposició
sobre del fons documental del

CESC, on es mostraven textos d’aquest
gènere. La conferència anava a càrrec del
doctor en Medicina Josep Ma. Vilarrasa i
Coch, amb la col·laboració del senyor Joan
Campabadal i Breu, de l’ associació Amics
dels Goigs, i amb l’assessorament de l’Arxiu
Comarcal de Mataró. El goig dels Sants
Metges de Sant Cebrià va interessar molt
aquests entesos, ja que es tractava d’un goig
molt ben construït i ben editat –la publicació
fou feta per Joseph Abadal, pare, un gran
impressor mataroní del segle XVIII-. Això
contrasta amb el fet que el propietari del goig
fos un poble petit, de pocs parroquians, en
el moment en què fou imprès el text.

Probablement, els Sants Metges eren fills
de pares cristians, i nascuts en el si d’una
família benestant d’Aràbia. Devien ser dos
germans bessons, i es dirigiren a Síria per
aprofundir els seus coneixements mèdics:
es diu que l’un era cirurgià i l’altre internista.

El doctor Josep Ma. Vilarrasa va anomenar
els seus miracles, entre els quals destaca un
fet molt curiós que presumiblement, si fos
veritat,  seria el primer transplantament d’un
òrgan, en aquest cas d’una cama. El relat
deia que un cavaller europeu patia una greu
infecció a la cama, que li van amputar. En el
seu lloc se li va posar una cama d’una
persona de raça negra. Això està recollit a
molts retaules repartits per les esglésies
europees, amb diferents versions molt
coincidents. La conferència va ser molt amena
i didàctica.

Després el senyor Joan Campabadal va
parlar de l’estructura dels goigs, fixada però
susceptible de patir alguna variació:
aproximadament dotze estrofes de sis versos,
entre les quals es va intercalant el refrany,
que presenta una música diferent de la resta
del poema.  El goig neix de la cultura popular,
però grans autors com Verdaguer han conreat
el gènere imitant-ne l’estil, com al cèlebre
Virolai a la Mare de Déu de Montserrat …
Actualment encara se’n componen, i s’editen
amb l’acompanyament musical: són un
exemple d’aquestes noves creacions Goigs
a llaor del pessebre de la Pau o Goigs a
llaor de Sant Jordi (2005). En la creació dels

nous textos se segueix una forma precisa,
recollida al llibret Com haurien de ser els
goigs.

Al llarg de la geografia catalana hi ha
diversos goigs dedicats als Sants Metges,
patrons d’aquest col·lectiu professional. Ara
bé, el goig de Sant Cebrià interessa
especialment per la qualitat de la seva edició,
com ja hem esmentat; també provoca
curiositat als amants dels goigs perquè hi
troben semblances amb un goig molt antic,
del qual se n’hauria fet una adaptació.

L’exposició, coordinada per Lluís Batista,
recollia exemplars de goigs dedicats a Sant
Cebrià i als Sants Metges, molt ben
comentats. El Centre d’Estudis va editar un
catàleg que recull el material exposat, amb
comentaris de Lluís Parera i Maria Coll. A
tall d’anècdota, i d’interès particular per a
algunes famílies, també s’hi recullen uns
llistats de cantaires cebrianencs dels diferents
goigs (del Roser, dels Sants Metges i de Sant
Cebrià), des del 1915. Si no vau tenir ocasió
de visitar l’exposició, val la pena adquirir
aquest catàleg perquè informa a bastament
sobre el tema dels nostres goigs, d’interès
patrimonial.

UN GOIG,
una virtut,
l’expressió
d’un poble

Per Mercè Salazar i Fliquet

l 7 de juliol ens vam tornar a
reunir. Ho vam fer al restaurant
de Can Joan. Ningú no ho va
dir, però tots ho vam pensar,
p e r  p r i m e r a  ve g a d a
celebravem un acte sense en
Lluís Montsant i precisament

ho fèiem en el restaurant del seu fill.
En la casa on tantes vegades ens havia
acollit, on guardava i orgullosament
ens mostrava fragments i peces de
restes arqueològiques que havia pogut
salvar, on es confon la modernitat amb
l’ancestral, on els cotxes dels clients
sortegen i fan volar les aus de corral
mentre aparquen.

Recordo una resposta sàvia a una
de les meves preguntes:”com
aconseguiu que les mongetes quedin
tan ben cuites i saboroses, sense que
es desfacin?” Molt fàcil Mercè, em
respongué: -a base de paciència, foc
lent i moltes hores de cocció-.

M’oblidava de dir que ens vam reunir
amb ocasió del sopar anual del CESC.
Moltes cares conegudes, els amics de
sempre i per què no? Algunes cares
noves, cosa que demostra que som una
Entitat amb vida, un company ens deixa,
però n’arriben d’altres amb il·lusió de
compartir i esperem que també de
col·laborar.

Voldria aprofundir en el sentit de
la paraula col·laborar. Tenim socis
meravellosos que ens aporten documents
i objectes per a enriquir el nostre Fons,
que paguen religiosament les seves
quotes i venen any rere  any als sopars
que organitzem. El CESC, però  també
necessita col·laboracions personals,
petites aportacions del vostre temps,
necessita dels vostres coneixements i per

què no? També de les vostres idees, de
les vostres il·lusions.

Voldria demanar-vos des d’aquí la
vostra col·laboració i per a això tan sols
cal que passeu pel nostre local social o
parar en Lluís Parera pel carrer i dir-li
que esteu disposats a ajudar-lo; tan
important és treure la pols d’un prestatge
com organitzar una exposició, tots hi
podem aportar alguna cosa, tots som
necessaris!

El menú fou abundós com sempre en
aquell acollidor menjador. A Can Joan
treballen la brasa amb molta traça i les
costelles i butifarres aconsegueixen aquell
punt que mai aconseguim a les nostres
barbacoes. Per suposat no hi van faltar
les mongetes que a mi tant m’agraden.

Parlàvem dels assistents i allà hi era el
nostre President, recolzat per bona part
de la seva nombrosa família, també ens
hi trobàvem la immensa majoria dels
socis, així com un  gran nombre de
simpatitzants i una important representació
del nostre Ajuntament, si no recordo
malament en nombre superior a d’altres
anys (en broma, vam dir que s’hagués
pogut celebrar un Ple Municipal).

A la fi, postres, copes i l’esperat discurs
d’en Lluís Parera, home de gran tenacitat
que ha aconseguit tot allò que avui tenim,
que lluita per a mantenir-ho i engrandir-
ho, a qui avui reconeixem mèrits, però
que no li donem excessiva importància
perquè és viu. Dintre de molts anys -
desitjo- quan ja no sigui entre nosaltres,
la seva obra serà més valorada.

És una situació que es repeteix amb
els grans homes que deixen la seva
emprempta i fan història.

Un sopar especial
El menú fou abundós com sempre en aquell
acollidor menjador. A Can Joan treballen la brasa
amb molta traça i les costelles i butifarres
aconsegueixen aquell punt que mai aconseguim
a les nostres barbacoes. Per suposat no hi van
faltar les mongetes que a mi tant m’agraden.

“L’exposició, coordinada
per Lluís Batista, recollia
exemplars de goigs dedicats
a Sant Cebrià i als Sants Metges,
molt ben comentats. El Centre
d’Estudis va editar un catàleg
que recull el material exposat,
amb comentaris de
Lluís Parera i Maria Coll.”

En un moment de la conferència. Autoritats i conferenciants a la sala d’exposicions del Punt Jove.

Per Rosa Mª Mateu


