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Butlletí de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres

Teuleria dels Saiols



Editorial 

L’estiu és per a molts de nosaltres l’estació de les vacances, del descans, dels
viatges, de l’esbarjo, de canviar el ritme de les nostres vides normalment tan
atrafegades. És assaborir el temps d’una altra manera, amb converses sense
presses, amb llargues sobretaules, amb sortides amb bicicleta, amb retrobades
a la plaça fins fer-se fosc, del cinema a la fresca...
   Per als Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres l’estiu també
ens serveix per  atermenar les activitats que hem fet durant la temporada i
projectar un nou espai per a les properes.
   El record de les excursions i  activitats ens deixa una bona sensació: les
orquídies a la vall  de Mieres, l’aplec del Freixe, el  de Finestres, el  taller de
cistelleria,  els  arbres  monumentals,  les  xerrades  i  excursions  amb  l’Albert
Mallol, gran coneixedor de la flora catalana, que ens han fet descobrir plantes
que  ni  sabíem que  les  teníem tan  a  prop  i  que  es  podien  utilitzar  com a
condiments culinaris o bé com a herbes remeieres. 
   És  en  activitats  com  aquestes  que  hom  s’adona  que  qualsevol  petit
organisme té la seva importància i que els arbres, les plantes, els ocells i els
insectes estan units en una simbiosi que no podem deslligar.
   Des d’una vessant més humana ens hem adonat que tots nosaltres tenim
aficions semblants i  que el fet de compartir-les crea unes vivències que fan
sortir espontàniament somriures i moments inesborrables. 
   Estem contents per haver donat a conèixer Mieres i el seu entorn a persones
que ens han visitat  i  que, de ben segur,  ens seran molt  bons ambaixadors
d’aquesta vall i de les seves muntanyes.
   Durant aquesta temporada s’han netejat  i  enfitat  camins i  s’han col·locat
alguns rètols indicatius perquè ens sigui més fàcil anar a peu al Freixe o pujar a
Santa Maria de Finestres. 
   Al mateix temps anem carregant de contingut el nostre bloc a Internet, amb
descripcions d’ itineraris, fotografies, sortides realitzades i enllaços d’interès.
   Finalment cal dir que ara ja fa tres anys i mig de la creació de l’Associació i el
balanç no podria ser més positiu. 
   Per això només desitjo encomanar-vos, a tots a seguir mirant el que ens
envolta amb l’esperit de curiositat  i respecte i a continuar participant de les
reunions,  activitats  i  excursions que seguirem fent  aquesta nova temporada
2010-2011.

Narcís Puigvert i Codina
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Resum d’activitats

11-10-2009. Excursió  a la  serra de Finestres.  Una quarantena de persones
participaren en la sortida matinal al Faig Rodó. Coll de la Palomera, iera de
Reis, Clascar, collada del Grau (on s’esmorzà en aquest bonic paratge), Faig
Rodó i a dalt de tot de la serra de Finestres, el Puigsallança. Ja de baixada cap
al santuari de Finestres i altre cop el coll de la Palomera. Durant la sortida es
van anar donant explicacions de l’entorn i sobre el paisatge.

29-11-2009. Sortida matinal pels voltants del Ritort. es passà per la font de la
Guilla, pla de les Bruixes i retorn a Mieres.

13-12-2009 al 06-01-2010. Exposició de fotografies antigues de Mieres. Una
seixantena de fotografies antigues de Mieres foren exposades al Centre Cívic
de Mieres durant els dies de festa de Nadal i Cap d’Any. La mostra fou possible
gràcies a l’aportació desinteressada de fotografies per part de veïns del poble.
Des d’aquí els mostrem el nostre agraïment.

         

31-01-2010. Passejada matinal a Falgons. Una quinzena de persones varen
anar  des  de  Mieres  fins  a  Falgons,  passant  per  la  font  de  Can  Bac.  De
l’església de Falgons varen pujar a Collferrer per baixar cap a Can Torrent, del
veïnat de Ruïtlles,  font de Can Salavia i altre cop cap a Mieres. 

28-02-2010. Aquest  matí  es  feren  tasques  de  neteja  i  desbrossament  de
l’entorn de la teuleria dels Saiols. Després es va anar a visitar l’estuna de les
Cavalleries i la petja dels Tres Dimonis. Degut al  mal estat dels camins per
culpa de la nevada, no es va poder anar a veure la cambra dels Lladres, una
bauma situada en el paratge de l’església del Pujou.
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12-03-2010. En el local del Centre Cívic de Mieres es va fer una conferència
sobre el  jaciment íber del coll  de la Palomera, a la serra de Finestres. Dos
arqueòlegs de la universitat de Girona van explicar primer als assistents els
costums i la forma de viure d’aquest poble, primers habitants de Mieres.
També van fer una detallada exposició de les troballes fetes en les campanyes
d’excavacions, que es realitzaren en el jaciment ibèric del coll de la Palomera

27-03-2010. La coral  de  Sant  Miquel  de  Campmajor  va  oferir  un  recital  de
caramelles  a  l’església  de  la  Romeria.  Després  de  l’acte,  es  va  oferir  als
assistents  (una  vuitantena  de  persones)  un  refrigeri,  consistent  en  les
donacions de menjar i beguda. Així es va donar continuïtat a la tradició que els
caramellaires passaven a cantar per les cases a canvi del que els donava la
gent: ous, fruita verdura, vi …

28-03-2010. Aquest matí es dedicà a passejar pels voltants dels Saiols, per
conèixer millor les propietats medicinals i culinàries de les plantes de la zona.
L’herbolaire i botànic Albert Mallol ens va anar fent les explicacions al llarg del
matí,  de manera agradable i concisa, a les més de 70 persones que ens hi
aplegàrem aquell matí.

   

18-04-2010. Doble  activitat.  Per  un  costat  es  féu  una  sortida  matinal
(organitzada  conjuntament  amb el  Parc  Natural  de  la  zona  volcànica  de la
Garrotxa)  per  anar  a  veure  diversos  arbres  monumentals  o  singulars  del
municipi:  la  noguera del  costat  de l’escola,  el  lledoner  de Cal  Traginer,  les
sureres  de  Can  Bosc,  l’Aulina  Grossa  de  la  Rovira,  i  l’aulinar  (molt  ben
conservat) a les feixes de Burroig. 

            

             Com mesurar l’alçada d’un arbre.                    Lledoner de Cal Traginer

4



Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural dels Volcans, ens va ensenyar com
mesurar els arbres, l’alçada, el diàmetre de la capçada i volta de canó del tronc
i com mesurar-ne la seva edat.El mateix dia es va celebrar l’aplec de Santa
Maria del Freixe i es va fer la tradicional pujada a peu des de Mieres.

24-04-2010. Taller  de  plantes  medicinals.  Altre  cop  el  botànic  Albert  Mallol
dirigí un taller de plantes medicinals. Aquest cop va consistir a fer una recollida
de  plantes  interessants  per  les  seves  propietats  medicinals  i  comestibles,
cuinar-les i  a continuació degustar-les. La interessant i  enriquidora conversa
amb l’Albert va mantenir la tertúlia de sobretaula, a la plaça Major, fins a les sis
de la tarda.

02-05-2010. Passejada  per  anar  a  veure  orquídies  (activitat  organitzada
conjuntament amb el Parc Natura). Amb l’amenaça de la pluja, una vintena de
persones passejàrem entre Mieres i el Torn, guiats pels botànics Xavi Bèjar i
Mikel Lockwood, a la recerca d’orquídies. Tot i el retard amb què aquest any
floreixen  les  plantes  i  l’espai  reduït  on  es  va  fer  la  recerca,  es  van  poder
localitzar unes 12 espècies diferents d’orquídies.
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30-05-2010. Aplec de Santa Maria de Finestres. Com sol ser habitual es pujà a
peu des de Mieres a l’ermita de Finestres, passant pel collet de la Devesa, pla
de Pallers de Dalt, coll de la Palomera, camí de la Lleixa. A la tornada es passà
per l’oratori del Freixe, Clascar, iera de Reis i altre cop collet de la Devesa fins
a Mieres. S’aprofità la caminada per restaurar una pedra termenera prop de pla
de Pallers de Dalt.

  

13-06-2010. Taller  de  Cistelleria.  Com l’any  passat  es  va  realitzar  aquesta
activitat  organitzada conjuntament  amb el  Parc dels  Volcans.  Els  assistents
pogueren realitzar diversos cistells.

09-08-2010. Continuant la tasca de senyalització de camins es va col·locar un
rètol prop de l’oratori del Puig.  La senyalització dels camins propers ajuda els
estadants de les cases de turisme rural del nostre municipi i, en general, a tots
els excursionistes a orientar-se a la muntanya.

13-08-2010.  Observació de la caiguda d’estels “llàgrimes de Sant Llorenç”.
Una trentena de persones s’aplegaren per la nit a l’ermita de Santa Maria del
Freixe  per  veure  la  caiguda  d’estels.  El  cel  mig  ennuvolat  va  dificultar-ne
l’observació. Tot i la bona temperatura i l’absència d’humitat, un bon cremat va
animar la festa.
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Els Marges de Mieres (2)

Entre  marededéu i  marededéu,  del  15  d’agost  al  8  de  setembre  es  pot,  a
l’horta, fer de tot. Als camps s’hi feien sobretot els naps, pobres naps! Ara ningú
se’n recorda, les tones de naps que la terra de Mieres ens ha ofert. Si avui les
poguéssim posar totes juntes: ens colgarien!
   Després pel març esclataria el groc-llimona de la flor del nap avui substituïda
per la seva parenta la colza.
   Si  em deixo  arrossegar  pel  remolí  de  la  nostàlgia,  penso  en els  temps
d’abans, en el món rural, en els dels pagesos que van confeccionar un paisatge
essencialment productiu basat en la repetició. De pares a fills durant segles els
coneixements es van transmetre de forma oral, repetint la informació. Conduir
el  bestiar,  les  feines  dels  camps,  els  àpats,  la  vida  als  masos  era  molt
reglamentada fruit de la repetició dels gestos, de les accions, del pas anual del
sol del zodíac.
   Potser  es  avui  quan  em  sembla  observar  més  nítidament  el  canvi,  la
“impermanéncia” del món. El bosc, calladament, va colgant el paisatge d’abans
de  sentit  productiu,  i  en  construeix  un  de  nou  de  valor  estètic  només.  Els
marges són les primeres línies de xoc des d’on s'ocupen feixes i peces magres
de terra de nul valor econòmic amb els paràmetres d’avui. Camps que ja no es
reconeixen. A la cultura de la repetició li queden dos contraforts que no trigaran
a enrunar-se.
   De  les  runes  s’han  erigit  noves  construccions.  Sempre  el  que  més  ha
convingut pels temps que corrien, ja se sap!
   Dies enrere la guilla passejava (fins ara les guilles no passejaven mai) per la
placeta  de  la  Cellera,  i  aquestes  dones  garrotxines,  aquestes  dames
garrotxines de debò –la Carmeta, la Montserrat, l’altra Montserrat i la Maria-
que no tenen, però, res a veure amb l’equivoca escultura d’allà dalt a Finestres,
se la miraven entretingudes i rialleres. Per a elles ja no suposava cap amenaça.
Ella, la guilla, sobreviu del que li donen i del que aprofita del que llencem. Ja no
té  la  imperiosa  necessitat  d’assaltar  els  pocs  galliners  i  lludrigueres  que
queden.  Sempre s’havia de matar  una guilla!  Avui,  ara,  el  súper  és ple  de
pollastres tallats a quarts per fer a la brasa i d’ous de tots colors i mides. Tot
això a un preu regalat, que inclou l’assegurança contra els estralls ocasionats
per la guilla.
   Que la guilla s’ha de matar és una instrucció que ha deixat de repetir-se.
Quines emprenyades ens havia fet agafar la guilla. La mare que la va parir!
Vulpes vulpes.  Des del seu nom universal ho sabem tot d’ella. Biblioteques,
arxius, museus de zoologia... Internet té tres-cents milions de contes sobre la
guilla.  La  guilla  la  tenim  fixada  de  dalt,  de  baix  i  pels  costats.  Li  han  fet
radiografies i fins i tot sabem les hores que dorm.
   Avui la informació la fixem i la fem servir quan volem. Aquest fet –que ja fa
molt de temps que va venint- és crucial en l’evolució de la cultura i permet que
la tombarella, que ha fet el món dels pobles petits de pagès, no els deixi del tot
estabornits.
   Els Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres ens hem proposat,
precisament, fixar els noms dels indrets, dels serrats, de les fonts, dels camins i
cases, d’aquell món de la repetició. Uns noms que tampoc eren perquè sí, i per
mi d’aquí ve el seu interès.
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   Aquell  remolí  de  nostàlgia  em condueix  al  camp de  naps  florits,  esforç
d’aquella tardor passada, on una vaca –d’aquelles que només feien vuit litres-
amb golafreria devora el nèctar de les flors grogues del nap. Quina llet en devia
sortir d’allò, quins llavis en van poder ésser conscients?

Manel de la Muntada

                                        

Fonts del municipi de Mieres

Podríem trobar diverses maneres de definir una font. Diversos autors de llibres
coincideixen a definir-la com a qualsevol forma en què l’aigua brolla de manera
natural del terra i  aquesta és o ha estat aprofitada per l’home. Així tindrem
diversos tipus de font: un biot, una deu, una mina... Inclús reixorts de dins un
torrent, si han estat aprofitats i batejats amb un nom, els podem incloure com a
fonts. En quedarien exclosos els pous, dels quals s’extreia abans l’aigua amb
l’ajuda de galleda i corriola, i més modernament amb un motor mecànic. 
   Sempre s’ha dit “que l’aigua dóna vida”.  La vida al món rural s’ha creat al
voltant de l’aigua: camps de conreu, els horts, les cases... On hi ha una font
ben  a  prop  hi  ha  una  casa.  Però  l’abandonament  progressiu  dels  últims
cinquanta anys de les feines típiques del camp, i del bosc, i l’emigració de la
gent cap a les ciutats han propiciat el deteriorament de les fonts i ha fet que
moltes s’hagin anat perdent.
   A part de la rellevància que significaven per als habitants del món rural, les
fonts no han perdut mai el seu valor vers la natura. La importància de la vida
que es crea arrel d’una font, sigui per la vegetació com per la fauna, hauria
d’animar-nos  a  fer  un  petit  esforç  per  arranjar  i  salvar  les  que  encara  es
mantenen. Això sí, respectant aquella dita que tant hem sentit en boca de la
gent gran: “compte a remenar una font que no sigui en període de lluna vella”.
   El cabal de la major part de les fonts inventariades va força lligat als períodes
de més pluviositat.  El  que ens indica que són fonts que recullen l’aigua de
capes freàtiques no gaire profundes. Hi ha poques fonts en el  municipi  que
mantenen un raig bastant regular durant tot l’any.
   El Merdançà i el Ritort són els principals cursos d’aigua que drenen la major
part del municipi. Un altre bocí de territori, més enllà de Collveí, es drenat pel
Burroig, i a ponent de l’ermita del Freixe les aigües van a Torrent Mal.
   Si ordenem les fonts per conques obtenim el següent resultat: 32 tributen al
Merdançà, 25 al Ritort, 6 a Torrent Mal i 5 al Burroig.
   Alguna font té o ha tingut diversos noms. Un exemple és la font dels Hortals,
que en el mapa de 1885 hi surt com a font de l’Auró. No ha estat fàcil,  en
alguns casos, de poder identificar i saber si dos noms diferents pertanyen a la
mateixa font o són fonts diferents. Sobretot per estar situades en uns paratges
molt embardissats i de difícil accés. Seria el cas de la ja comentada font dels
Hortals, de la font de la Tosca, de la font dels Estanyols...
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   Fora interessant saber l’origen d’alguns noms de les fonts, com la font del
Farro, la font Lledrera, font de Mata-reis... 
   Una manera d’ordenar-les, entre d’altres, segons el tipus de nom, podria ser
la següent:
   a) tenim unes 31 fonts que fan referència al nom del propietari o estadant
d’una  casa  o  al  mas  més  proper,  com:  la  de  la  Rovira,  de  Can  Bac,  de
Caçallebres, d’en Marcé...
   b) unes 10 estan relacionades amb aspectes de tipus geogràfic o toponímic,
com: el Regadiu, dels Estanyols, de Dalt, del Clot...
   c) tenim 8 fonts el nom de les quals ens indica una propietat física de la seva
aigua: del Ferro, Caula, Pudosa, de la Tosca...
   d) el nom de 14 fonts ens remet al nom d’alguna planta o d’algun animal: de
la Perdiu, del Sabuquer, de la Guilla...
   e) finalment me n’han quedat 5 fora d’aquesta ordenació: la dels Pobres,
Lledrera, de la Màquina, de Mata-reis i la del Farro. 

   De les 68 fonts censades, n’hi ha 9 de localitzades, però normalment sempre
estan seques: font de Planàs (37), font de la Rovira (50), font de Burroig (24),
biot de Can Serra(56), font del Pla de la Font o del Verdaguer (62), font del Clot
(29)  (a  Can  Bac),  font  de  l’Arbre  (12),  font  dels  Pobres  (13)  i  la  font  de
Caçallebres (14).
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   Unes 6 han desaparegut, segurament per l’efecte d’alguna riuada, tapades
per esllavissades de terra o anorreades per la mà de l’home. Són: font de Can
Blanc (16), font d’en Marcé (18), font de l’Avellana (44), font de Mas Sec (34),
font del Freixe (54) i la font de Cal Tut (2).
   S’ha recollit informació de 17 fonts que no han estat localitzades. Sigui per
estar el seu accés privatitzat, haver-se perdut amb el pas dels anys la seva
ubicació, o inventariades recentment i no haver pogut anar a localitzar-les: font
de Can Bosc (25), font de Faigelles (38), font del Farigoler (1), font Caula (63),
font de Can Bac (59) (el Freixe), font dels Colls (4), font del Teix (33), font de
l’Om (65), font de l’Arç (61), font de la Perdiu (42), la Fontbò (66), font dels
Hortals (45), font dels Suros (53), font de Mata-reis (39), font de Can Roure
(67), font del Nesprer (68) i la font del Ferro (36). La situació d’aquestes fonts
en el mapa és aproximada.
   Les 36 fonts restants es poden associar, poc o molt, amb l’aigua. Algunes
ragen tot o bona part de l’any i es poden utilitzar per fer el traguinyol o omplir
l’ampolla, tant si tenen broc, com si és un reixort o una deu sense estructura,
que manté un cabal força continu. D’altres són un mulladiu o un simple reixort i
no serveixen per aprofitar-ne l’aigua. 

             Font de Can Salavia.

   Es podrien classificar en quatre categories:
   a) 10 fonts amb estructura i que normalment fan un raig aprofitable: font de
Sant Pere( 8), font Lledrera (35), font del Sabuquer (22), font de la Casica (15),
font de la Cellera (19), font de la Pomereda (20), font de Can Salavia (49), font
de la Teula (48), font de Can Solà (6), i la font de Ca l’Espardenya (57).
   b) 5 fonts amb estructura on l’aigua hi és present força mesos de l’any, però
no raja per cap broc: font de Can Batlle (9), font de la Cadamont (60), font de
Can Bac (26) (Montfalgó), font de la Devesa (11) i l’Abeurador (17).
   c) 18 fonts són una deu al terra que raja i té un cabal apreciable o manté
l’aigua bona part de l’any amb un raig fluixet: font d’en Paula (21), font de la
Muntada (41), font de Can Costa (32), font dels Estanyols (51), les fonts de
sota Can Serra (55), la Font Fresca (40) (a la Muntada), el Regadiu (28), font
de la Màquina (3), la Font Pudosa (5), la Font Fresca (64) (zona del Freixe), la
deu de Can Mas de Dalt (23), font de la Guilla (10), font de la Tosca o font
Tosquera (46), font de Baix (30), font de Dalt (23), font del Clot (47) (a Can
Salavia), font del Jonquet (43) i la font Ricard (58).
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   d) 3 fonts són un petit reixort o un terreny aigualós a l’indret de la font: font del
Farro (7), font d’en Pixarell (52) i el clot dels Arbres (27).
   Fins avui he pogut recollir informació d’aquestes 66 fonts, però de ben segur
que n’hi deuen haver unes quantes més. Per tant animo a qui pugui ampliar
aquesta relació,  que m’ho faci  saber.  Fora bo que s’anessin recuperant  les
fonts, ara que encara tenim la memòria oral del seu nom i de la seva ubicació.
A qui li  engresqui aquesta tasca pot contactar amb l’associació. Recuperar i
conservar el patrimoni cultural del nostre entorn ens enriqueix a tots.
   No  s’hauria  pogut  realitzar  aquest  inventari  sense  l’aportació,  sempre
desinteressada i generosa, dels habitants del municipi. Cal dir amb lletra grossa
que tothom amb qui he parlat per recollir dades m’ha rebut amb la porta ben
oberta. És evident que les persones que o bé han nascut, han viscut o han
treballat a bosc en aquest territori són les que se’l coneixen i se l’estimen. 
   Per tant voldria deixar constància del meu agraïment a totes les persones que
han tingut la paciència de compartir amb mi hores de conversa i de caminades.

Joan de la Iera

Concert per a una nit d’estiu

Va ser una nit dedicada a la memòria de la compositora olotina Càndida Pèrez,
a  càrrec  de la  veu de Rocío  Romero i  de  l’atent  acompanyament  al  piano
d’Elisa Planaguma. Tot això en el marc amable, amb cúpula celeste i catifa
verda herba, de la zona oberta del Poliesportiu de Mieres.
   Dit així, podria semblar d’allò més senzill. Però cal tenir en compte i agrair un
cop més a la Comissió de Festes de Mieres el grau d’organització d’aquest acte
de caire cultural, musical i  històric, i també al suport logístic pel que fa a la
variada oferta d’entrepans i begudes, que permeté als espectadors gaudir amb
la “panxa contenta” de l’espectacle.
   Aquestes  vetllades  ens  deixen  sempre  una  agradable  sensació  d’haver
aprofitat el  temps i d’haver rebut  atenció i simpatia. Vagi doncs, també per
endavant,  el nostre particular  reconeixement  per a la Neus i al seu atractiu
equip,  per  posar-nos  el  pa  amb  tomàquet  a  aquest  seguit  d’activitats  i  de
trobades que ja voldrien gaudir altres pobles amb un cens de ciutadans deu
vegades mes nombrós.

11



   Dit això -com era de justícia- cal donar un fort aplaudiment a l’activitat oferta
per la Rocío Romero i  l’ajustat acompanyament al  teclat d’Elisa Planagumà.
Una actuació digníssima. Interpretada amb una sensibilitat, finesa  i simpatia,
poc comunes en un gènere anomenat, en el seu temps, de “ínfim” . Darrera s’hi
endevina un treball  d’investigació i  moltes hores de feina de l’equip que ha
seguit la vida d’una dona com Càndida Pérez. Una olotina que,  després de la
lluita i els èxits, majoritàriament oblidats per la generació actual, es va deixar
embolcallar per l’oblit, vivint plàcidament els seus últims anys a la ciutat que la
va veure néixer. Doblement meritori, doncs, aquest treball: investigar i extreure
d’entre les ombres el que l’òxid del temps ha rovellat. Amb anterioritat només
coneixíem  l’esforç  de  Núria  Feliu  en  retre  homenatge  als  compositors  i
intèrprets del cuplet, l’any 1971 i de l’escriptor Espinàs al 89, amb motiu del seu
enterrament, per retornar a l’actualitat catalana, la figura de Càndida Pèrez. De
ben  segur  que  si  Càndida  Pèrez  hagués  pogut  intuir  que  unes  noies,
entusiastes i ben preparades musicalment, posarien  un tal grau d’entusiasme
per  no  deixar  en  l’oblit  la  seva carrera  i  la  seva obra,  hauria  preservat  de
l’extraviament i de l’oblit molts dels testimonis de la seva carrera i de detalls
que donessin més llum a la seva biografia. 
   Però,  malgrat tot, se n’han sortit i amb una nota mes enllà de l’excel·lent, jo
en diria una nota de “do de pit”, que no és gens fàcil. Que per cert, l’anècdota
va ser que amb el  “do” de la cantant  tothom hi va coincidir iva aplaudir. Ara, de
l’altra part de la nota, el vàrem entrellucar, perquè un elegant vestit llarg, amb
bon  “caient”,  ens  va  mantenir  en  suspens.  L’enhorabona,  a  organitzadors  i
intèrprets.

Alfons del Torn

Una òliba a la teva vida

Un bon dia, a mig matí, el fill de la veïna veterinària es troba una capsa a la
porta de casa seva: “Carai, serà un regal inesperat? Quina sort! El duré a la
mare”.
   Sí, certament era un bon regal. A dins de la caixeta hi havia un petit pollet,
desmaiat, amb més bec que cara i més mort de gana que viu. Mal cobert per
un plomissol blanc, senyal que tenia molts pocs dies.
   Fent honor a la seva professió, la mare al moment va deduir que era una cria
d’òliba  entre  cinc  o  set  dies  de  vida.   Ràpidament  es  va  posar  en  marxa
l’operació per rescatar aquell ocell de les garres de la mort que l’estava estirant.
“Suero” per la boca, un guant de plàstic ple d’aigua calenta per substituir la
mare, xeringa amb puré de menjar de gat...
   I d’entrada trucada als forestals perquè, tal com mana la llei, vinguessin a
recollir aquesta cria de rapinyaire nocturn, espècie protegida per l’administració.
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L’endemà es va saber (i es que aquí, al poble, hi ha alguna cosa o secret que
no sàpiga tothom?) que el bon samarità de la caixa va ser una altra veïna que
va trobar aquest poll, caigut d’un niu d’òlibes que criaven en un cobert de casa
seva.
   I passen els dies... La cria, lletja com un pecat (mal plomada, panxuda i amb
aquell llamp de bec), es va recuperant i comença a menjar petits trossos de
guatlla. I segona trucada als forestals...
   I passen setmanes... Aquell petit ocellot va agafant forma i comença a definir-
se més. Ja no t’has d’aixecar a la nit per donar-li menjar. Et coneix i ja no bufa
quan l’agafes. El plomissol blanc d’infant es transforma en plomes daurades,
tacades de gris i finament pigallades. Les urpes comencen a punxar-te la mà.
Es va fent gran. De gran passarà a adult. I quan sigui adult farà una bona feina
per a tots els veïns. Sobretot en Manel, el flequer, agrairà que aquesta reina
silenciosa de la nit  se li  mengi una bona quantitat de ratolins que li  podrien
malmetre la farina.

   Tot fent broma de les hores que hauríem d’invertir caçant ratolins per aquest
fill adoptat per força (qui seria capaç de ser tan dur i deixar morir aquest pobre
pollet), és quan cau la segona sorpresa. Sí, i dic caure, perquè va caure una
segona  cria  d’un  altre  niu  d’òlibes.  I  és  que  aquests  animals  no  podrien
ensenyar, ja de petits, als seus fills a no caure del niu?
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   Apa, una segona cria, aquesta ja més crescuda, fou igualment ben rebuda a
l’improvisat hospici d’òlibes de Mieres.
   Ara haurem de caçar ratolins dia i nit!  Ciris i pregàries perquè no en caigui
cap més!!!
   I els dies segueixen empenyent les setmanes. La gran ja caça ratolins vius i
la petita ha après a menjar tota sola i ja s’atreveix amb ratolins morts.
   Aviat volaran lliures pels camps i boscos propers. Quan a les portes de la nit
sentim el seus crits que semblen que et renyin o et facin callar (txxxxxxssst),
qui sap si ens estaran agraint que les hàgim salvat de la mort segura a les
urpes d’algun gat.
   Veure el llampec blanc i ràpid del seu vol silenciós serà la millor recompensa
que un pot esperar.

Joan de la Iera

Dibuix: Dolors Pinatella

                              

En memòria de Joan Tarrés

“Tornaria a viure a la Rovira per la vida,  pels veïns que hi  havia en aquell
temps.  Totes  les  cases estaven habitades i  s’ajudaven entre  ells  per  a  les
feines dels camps”.

Qui així s’expressava era en Joan de la Rovira. Nascut un mes de març de
1932 a Can Bac, a cavall entre el Verdaguer i Bustins. Va viure uns vint-i-vuit
anys a la Rovira. S’estimava aquells boscos i camps on hi havia feinejat durant
tants  anys.  Mentre  parlàvem  i  m’explicava  les  seves  vivències,  anaven
apareixen tot un seguit de noms de fonts, de serrats, de rius i torrenteres, de
cases... I és que encara en la darrera conversa, abans que una llarga malaltia
el fes marxar del nostre entorn, els ulls d’en Joan espurnejaven pels records
viscuts en aquella etapa de la seva vida. 
   Espero que ara s’hagi pogut retrobar amb el que li donava tants bons records.

Joan de la Iera

               

14



L’associació informa

A la pàgina web de l’associació: http://amicsserrafinestres.wordpress.com/
hi trobareu informació de les activitats que fem i les que s’han realitzat els 
darrers anys. Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a:
amicsserrafinestres@gmail.com 
Qualsevol suggeriment serà ben rebut. 
Aviat posarem a la web les activitats per fer els mesos propers.

                    

Fauna del municipi de Mieres

En aquest número trobareu la relació de macromamífers que són habituals en 
el municipi de Mieres. La informació està treta, majoritàriament del treball 
realitzat per Joan Montserrat i Reig, per a l'Ajuntament de Mieres. Els dibuixos 
són de Dolors Pinatella.

Relació de mamífers

Guilla (Vulpes vulpes)

Eriç (Erinaceus europaeus)

Gorja blanc (Martes foina)

Teixó (Meles meles)

Conill (Oryctolagus cuniculus)
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Mostela (Mustela nivalis)

Geneta (Genetta genetta)

Senglar (Sus scrofa)

Esquirol (Sciurus vulgaris)

Cabirol (Capreolus capreolus)

tardor 2010 
edita: Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres
dipòsit legal: GI-1019-2008
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