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El dilluns 7 de març 2022 vàrem rebre 
en Pere Sauleda en el Centre 
d’Estudis Sant Cebrià, CESC. Una 
visita esperada des de feia temps, 
perquè volíem conèixer de manera 
directa la seva relació de molts anys 
amb Sant Cebrià. En el decurs de la 
nostra conversa, fluida i distesa, 
tractàrem diversos temes que ens 
van ratificar la llarga i estreta relació, 
com a fotògraf, d’en Pere Sauleda 
amb el nostre poble i els seus 
vilatans.  

- CESC: Bona tarda Pere. Benvingut. 
Quina va ser la teva primera vivència, 
el teu primer record amb Sant 
Cebrià? 

- P.S.: He d’anar molt enrere, jo era 
molt petit. El meu pare, l’Antoni 
Sauleda Paulís era músic. Havia 
estudiat amb l’Enric Granados encara 
que després, per qüestions familiars, 
es va incorporar a la fàbrica de lones 
del seu germà. Tot i així, mai va 
deixar la música i, per la Festa Major 
de Sant Cebrià, pujava a tocar 
l’orgue. Jo l’havia acompanyat 
algunes vegades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El senyor Emili Ciuró, que en aquells 
temps s’estava a can Coris, on 
estiuejava, baixava a buscar-nos amb 
el seu cotxe. Era un cotxe de dues 
places  que, a la part del darrere, 
s’aixecava la tapa de la roda de 
recanvi i quedava un espai, com un 
seient, on anàvem dos nanos, la 
meva germana Roser i jo. En acabar 
l’Ofici Solemne, el Srs. Ciuró oferien 
un aperitiu en la sala gran de Can 
Coris, la sala que s’obre al carrer amb 
el magnífic finestral decorat. Encara 
recordo els deliciosos bunyols de vent 
que la senyora Ciuró, bona amfitriona 
de la casa, ens oferia. 

- CESC: Quan vas començar a fer de 
fotògraf de manera professional? 

- P.S.: Vaig començar a fer alguna 
cosa quan vaig obrir la botiga el 
1965; tenia 25 anys i fins que em vaig 
retirar vaig exercir de fotògraf. He fet 
fotografies a Sant Cebrià de tot tipus, 
per a carnets, per a batejos, 
comunions, casaments i moltes 
vegades per a inauguracions que feia 
l’Ajuntament. Mossèn Alfons Torrus 
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em trucava, sobretot per a les 
primeres comunions, alguns batejos i 
algun casament. Tinc una anècdota 
simpàtica. Un dia em truca el mossèn 
i em diu: “ Pere, la setmana que ve 
tinc un casament a les 12h. Podràs 
pujar? Són uns forasters que no 
conec de res, que es vindran a casar”. 
Vaig pujar i  mossèn Alfons ja 
m’esperava amb la casulla posada. 
Tot esperant em va explicar que a la 
rectoria hi havia un armari ple de 
pergamins  i jo li vaig dir que 
m’agradaria veure’ls. Llavors, el 
mossèn em va dir: “Quan acabi el 
casament, anirem a veure’ls... Passen 
les dotze, passen quarts d’una, passa 
la una... i no es presenta ningú. Dic al 
mossèn: “ A veure si s’ha equivocat 
vostè de dia.” I el mossèn em 
contesta: “No, no, mira!” I 
m’ensenya, anotats, els noms dels 
que s’havien de casar, el dia i l’hora. 
L’escena era per riure, jo amb la 
màquina, el mossèn amb la casulla 
posada i esperant... Al final mossèn 
Alfons em va dir: “Pere, això no pinta 
bé. Val més que marxem”... i em va 
ensenyar els pergamins. Dins la 
rectoria va obrir un armari amb tot de 
pergamins recargolats; també hi 
havia una llibreta i, fins i tot, un dret 
de cuixa que el mossèn em va 
ensenyar. Molts d’ells estaven escrits 
en llatí i en lletra molt petita. Aquests 
pergamins ara estan en l’Arxiu del 
Bisbat.  

L’any 1965 es va jubilar mossèn 
Miquel Armendáriz i mossèn Alfons 
Torrus em va dir que l’Ajuntament li 
havia encarregat fer una festa de 
comiat i que ell pensava fer-li el 
mateix que li agradaria que li fessin a 
ell. Em va encarregar fer un àlbum de 
fotos amb vistes de Sant Cebrià i un 
reportatge de la festa. Gràcies a això 

tinc moltes fotos de Sant Cebrià de 
l’any 1965.  
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- CESC: Ens has portat fotos aèries de 
Sant Cebrià i també hem vist el poble 
en un vídeo, això vol dir que has 
fotografiat durant un vol. Ho has fet 
sovint? 

- P.S.: He volat diverses vegades. 
Recordo que la primera vegada jo era 
fora de la botiga i va passar l’amic 
Narcís Carbonell, que tenia el títol de 
pilot. Em va dir: “ Vaig a volar. Vaig 
sol. Si vols venir, ja ho saps”. Vaig 
agafar la màquina i i vam anar cap a 
Girona perquè allà hi tenia una escola 
de vol. Vàrem travessar el Montnegre 
i vam seguir la costa fins a Sant Pol i 
Sant Cebrià. Són les primeres fotos 
aèries que vaig fer. Desprès vaig 
volar per fer el segon vídeo de Sant 
Cebrià, però aquesta vegada va ser 
en helicòpter. I les altres vegades 
vaig volar per fer fotos de la Vallalta, 
Sant Pol i Sant Cebrià. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CESC: Has fet una pel·lícula i dos 
vídeos de Sant Cebrià? 

- P.S.: Sí. Primer va ser cine en Super 
8. La primera pel·lícula me la van 
encarregar en Josep Pla, de Can Jan 
Petit, i en Josep Borrell, de Can Lladó. 
Jo pujava a Sant Cebrià amb la meva 
màquina de Super 8 i anava filmant 
totes les activitats que es feien per 
deixar-ne constància. Acabada la 
pel·lícula, la  vàrem passar al cinema 
de Can Martri i vaig haver de posar el 
projector a mig passadís perquè hi 
havia tanta llum que no es veia bé. La 
gent va sortir molt contenta perquè 
molts d’ells es van veure retratats. 
Com que l’experiència va ser un èxit, 
en Josep Pla, de Can Jan Petit, i en 
Josep Borrell, de Can Lladó, van 
comprar entre tots dos una càmera i 
un projector i van continuar fent 
pel·lícules del poble, com arxiu de 
Sant Cebrià. Crec que n’hi ha dues o 
tres i en una d’elles hi ha la festa de 
les pubilles i una excursió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps desprès, l’alcalde Joan Roig 
em va encarregar un vídeo per 
actualitzar la pel·lícula que havíem fet 
abans; vaig acceptar la proposta, 
però necessitava algú que conegués 
molt bé Sant Cebrià i en Lluís 
Montsant, que era un “crac” i coneixia 
molt bé el territori em va fer el guió i 
em va acompanyar pertot arreu. Es 
va fer un segon vídeo en temps de 
l’alcalde Borrell. Havia de ser per a la 
promoció econòmica de Sant Cebrià. 
La veu en off la va posar l’Asun Molina 
i la música en Xavier Agulló. Recordo 
que, quan fèiem el primer vídeo, en 
Lluís Montsant em va portar al poblat 
ibèric de Puig Castell que jo no 
coneixia. En  Lluís Montsant havia 
trobat moltes coses en el jaciment, la 
més important una figura de plom 
que va desaparèixer de seguida 
perquè molta gent pujava al jaciment 
a veure què trobava. Mentre hi 
caminàvem em va dir: “Si vols una 
mica de plom, segur que en 
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trobarem.” Vàrem trobar unes restes 
de plom que semblaven el regalim 
que cau a terra mentre hom fa fondre 
el metall. M’ho vaig endur i ho  vaig 
ensenyar a en Josep Maria Ainaud de 
Lasarte qui em va explicar que, molt 
probablement, en el lloc hi havia 
hagut una foneria, i que a Sant Cebrià 
es trobés plom en un jaciment ibèric 
era força interessant alhora que 
sorprenent. 

 

 
1965 Antiga escala pujada església 

 

- CESC: A part de dedicar-te a la 
fotografia has editat nou llibres sobre 
Sant Pol amb el teu germà Jordi i has 
creat un arxiu documental 
considerable. Saps el número de 
documents que tens en el teu Arxiu? 

- P.S.: No sabria dir-vos-ho amb 
exactitud, tot ho tinc en caixes, Pot 
ser entre 70 o 80 caixes. Tinc tota la 
revista L’Ens, de Sant Pol; programes 

de la Marxa de Sant Pau, de les 
Puntaires, del Jazz, de A Tot Drap... 
D’abans de la guerra, tinc documents 
de la Germandat Nueva Aurora, de la 
Societat d’obrers de la construcció; 
Auques i Goigs; programes de la 
Festa Major de Sant Pol i de Sant 
Cebrià; escriptures, coses de la 
Guerra civil ... en fi, ja veieu  que hi 
ha molt i molt variat. Fa molts anys 
que m’hi dedico. 

- CESC: I quan vas decidir retirar-te, 
vas traspassar la gestió del negoci i la 
botiga a la teva filla Ester? 

- P.S.: Mireu, arriba un moment que 
t’has de jubilar i, si vols que el negoci 
que has creat continuï, has de saber 
deixar pas i retirar-te. Ara ja el porta 
al 100% la meva filla Ester. La meva 
filla es va estrenar con a fotògrafa a 
Sant Cebrià, Jo tenia un bateig, però 
em vaig trobar molt malament, tant 
que no em veia en cor de pujar. Vaig 
dir a l’Ester que truqués a mossèn 
Alfons per dir-li que no hi podia anar 
i l’Ester es va oferir a fer les fotos. Va 
fer les fotos i van sortir molt bé. A 
partir d’aquell moment, vaig 
començar a deixar-li pas.  

- CESC: I ara l’Ester ha ampliat el 
negoci amb objectes fets amb 
materials reciclats i fustes recollides a 
la platja. Objectes artesanals i molt 
creatius. 

- P.S.: Sí, jo, al principi, no ho veia 
gaire clar, però el cert és que ha 
tingut molt d’èxit. 

- CESC: Has pensat en el futur del teu 
Arxiu? 

- P.S.: Sí. Tres dels meus fills s’hi han 
interessat i ara els ensenyo tot el que 
tinc, com ho tinc organitzat i com cal 
conservar-ho. Sempre m’ha agradat 



estar a la vanguardia dels avenços en 
imatge. Actualment faig servir els 
millors programes de retoc, d’arxiu, 
d’imatges i disseny gràcies al meu fill 
Narcís, que viu a Londres i que m’ha 
cedit una llicència de les dues que té 

de tots aquests programes. I, si 
alguna cosa no sé fer, vaig a You Tube 
i, amb un tutorial, ho aprenc. 
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2022 Arxiu Pere Sauleda 
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El CESC INFORMA: 
 

El CESC ha completat, amb el tercer volum, la publicació de La Col·lecció d’Auques 
del CESC. El tercer volum que conté 46 Auques en dues seccions:  Publicitat i 
Miscel·lània, completa l’edició que vàrem començar l’any 2017 amb el primer 
volum, vàrem continuar amb la publicació del segon volum, l’any 2019 i hem 
conclòs l’any 2021 amb el tercer i darrer volum. Si hi esteu interessats, el 
trobareu al nostre estand de la Fira de la Maduixa, diumenge 1 de maig, o en el 
nostre correu electrònic: cesc-santcebria@hotmail.com 

  

     

 



 

                                                                           amb el suport de  

Plaça Baix Montseny, 1 
08396 Sant Cebrià de Vallalta 
cesc-santcebria@hotmail.com 
http://cescsantcebria.wordpress.com/ 
937630154 - 680128845 

 

In Memoriam 

En Josep Pla Serra, en Jan Petit com 
se’l coneixia a Sant Cebrià, era un 
home obert, bon conversador, a qui 
agradava parlar de la seva vida i del 
seu poble que estimava molt i pel bé 
del qual va treballar sempre. Tenia un 
caràcter fort i era un gran treballador al 
que no espantava la feina. Amb la seva 
muller, la Mercè Puigvert Vives, que 
considerava el pal de paller de casa 
seva, va fer créixer tres fills i un negoci 
que va començar del no res i que va 
prosperar amb el pas dels anys. En 
Josep va participar activament en la 
vida del poble, des de l’Ajuntament, del 
qual va ser regidor durant dues 
legislatures, des de la Comissió de 
festes, des del Casal d’Avis i com a 
socis, ell i la Mercè, del CESC. Va 
col·laborar sempre en  tot allò que li 
semblava positiu per al seu poble. Des 
del Centre d’Estudis Sant Cebrià 
sempre li estarem agraïts que ens 
demanés ajuda per publicar el seu llibre 
de Memòries, un relat personal escrit a 
partir del seu punt de vista i dels seus 
records, que és un valuós testimoni 
d’uns anys de postguerra i d’uns anys 
de bonança en la vida de la població.  
Et recordarem sempre, amic. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Josep Pla  Serra, de Can Jan Petit 

(1934 – 2021) 
 
 

 


