— Fotos; Jordi S. Carrera
t^uóa, en cls repeus meridionals de la miintanya
del Mont, és un deli miinicipis amb miíjnr exrcnsió de les comarques <íironineí: 35,7 km' J e
superficie, pero la profusió J e hoscos i la fragositat del terreny fa
que el nombre d'habirants siguí reJu'ír, 120 segons el cens del
1996 i, per rant, la JensiCar relari\'a és Je 3,36 hahirant.s per km",
inclusos els seus agregats de Lligorda, Palera i Segueró.

Jestaca l'csglésia de Sant Pcre de Lligorda, també románica,
D'acf esrant, Jirigint la vista vers la Jreta, bom s'aJona J'una
masia esplenJida que sohergueja sobresortint eninig de la muntanya, entre la clapa de \'crd que ren\-olta: can Mahola,

Fora del minúscul centre urba, constituít per la platea on destaca el bell moniiraenr roinanic de ia scva església parroquial dedicada a Sant Feliu, J e linies severes pero J e gran arnictiu, el
terme és compost Je masies esparses, gran part Je les quals de beIlesa i categoría indiscutible.

La seva siruació és envejable. Talment una íortalesa de senyors
rurals. Domina una panorámica extensa i com a teló de fons, el
Santuari Je la Mare Je Déu del Mont.

Ans d'arribar al nucli central del municipi, seguint la carretera que va de Besalú a BeuJa, hi ha l'agregat de Lligorda, i
a l'esquerra de la maleixa, cncimhellaJa en un petit monticle,

U n a fortalesa J e scnyors rurals

La masia és de grans proporcions. En el transcurs del temps,
les generacions successives hi han realirzat moltes innovacions.
En l'actualitat, está formada per un conjunt J'eJiñcis agrvipars.
La part mes antiga correspon a la fa^ana oest, on destaquen
unes finestres enreixaJes i una garita enclastaJa a la torre (n'hi
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ha una altia en i'extrcm tiposa:), cünsrruídcs en el segle XIX
arran deis fets luctuosos que obligaren a fortificar redifici, com
veurem mes endavanr.
Mereix menció especial Tampli vestíhul ainh volta, des del
qual s'accedeix al celler -prohablemenr les quadres priinitivesque el senyor Fort ha arranjat de manera extraordinaria.
La vclia casa deis masovers, adossada al casal, ha cstat con'
vertida en tres habitacles hahilitats per a residencia de turi.ime
rural: cal Ferrer, cal Cisteller i cal Fusrer, que engloben un total
de 16 places per ais residents. No hi manquen comoditats. Fins i
cot al costat de í'era hi ha un ast per coure la carn a la brasa i
tauies fetcs amh rodes de tnolí, sota l'omhra deis desmais. A mes
de la bona disposició d'aquests estatges, la calma del camp i la serenor de la fronda ofereixen ais estadants el gaudi d'uns dics plá-
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cids, lluny del brogit ciutadá, ultra la possibiliraL de realitzar
magnifiques excursions.
El senyor Ramón Fort, propietari de la finca, opina que
aqüestes residencies cases de pagcs son una bona solució per
donar ¡i conéixer i fer estimar el món rural, rot i que l'allotjament no suposa ais usuaris una dependencia deis propietaris, ja
que es viu en un régim d'autonomia total, malgrat les bones reíacions i exceMent comivéncia que es manté entre un,s i altres.
La iniciativa de la rehabilitació de cases de pagés en estatges
per al turisme rural és rnolt positiva, ja no tan sois per ais qui s'hi
allotgcn sino que també per ais propictaris que mantcnen, de
manera exemplar, les tasques tradicionals de la pairalia forjada
pels avantpassats representa un mitja prodiictiu en l'ordre económic i d'ajuda a les aetivitats agrícoles i ramaderes.
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La genealogía deis Maholá
C;:in Maholá és una Je It""; mes anrijiiies de la contralla, Ui ha
constancia d'una tal Magdalena Maholá el 1287. si hé és el 1370
que ve encap^~alat l'arlire genealo^ic amh Pcrc Maholá. El cognom perdura fins al 1814, ]<< que a la moit de Ramón Maholá, vilment assassinat, el succeí la seva filia única, M. Teresa Maholá i
Masó, que va contreure noces amh josep Guardia de l'Esquirol.
Tingucren quatre filis; Antonino. Rosa, ApolonJa i Anna. Hn
casar-se l'hereu amb Joaquima Frigola i Saleta, de can Sans de
Maiá, ve l'entroncament amh aquesta casa no menys potenc.
A la mort. d\in altre liereu sense descendencia, passa la propietat a la branca Frigola, i en casar-se Victoria Frigola i Saleta
amb Joaquim Fort, queda vincular aquest cognom a la casa en la
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persona de Mariano Fort i Ramis, pare del propietari actual,
Ramón Fort i Quer, casar el 1974 amb Assumpta Fort i Olivella,
de can Planaferrana de Sant Miquel de Campmajor, unidla tanmateix ais Fort per enlla^os matrimonial^. (1}
Les unions conjugáis deis Maholá, i posteriorment dcK Fort,
han motivat rcntnmcament de la familia amb notables nissagues
de les nostrc-s comarques: els Masó de Palera, Oms de Beuda, Píanaferrana de Sant Miquel de Campmajor, Rich de jatre, Ribot de
Camallera, IJnngarriu de la Valí del Bac, Frigola Salera... (2)
("ariosament, el vincle amb els Planaferrana de Sant Miquel
de (Campmajor és una constant en la familia, ja qtie en 1596 Pcrc
Maholá enlla^a amh Quitéria Planaferrana. El 1686, Joan Maholá
es casa amh Magdalena Planaferrana. Dos segles després, Lluís Fort
contreu noces amb Teresa Planaferrana i finalment, ais nostres
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dies, Ramón Forr i Quer revalida el Iligam ainb el^ Planafcrrana en
casar-se amh Assumpta Forr i Olivella. Fruit d'aquest matrimoni
son quatre filies: M. del MonC, Teresa, Nuri i Assumpta, dignes
successores apassionades de la pairalia que un dia heretaran.
L'espletada de natura embolcalla el casal secular i cns fa
venir a la memoria l'inspirat fragmcnt d'uns versos molt adienrs
que la ploma del poera deixá a la po^terirat:
«Camps de conreu verdejan peí milj-dia,
per sol ixent la vista s'extasia
davanr tan hells esplets;
hoscos de pins coronan Taita serra;
La ufana y la bellor d'aquella térra
se'ns mostra a tots indrets..." (J)
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Fn el segle XVII un Mahoia íou persona represenrativa en la
magistratura de la zona: Joan Maholít, que ocupa el carree de
sütsveguer de la vegueria de Besalú.
L'assassinat de Ramón Maholá
Pero no es aquest el personatge protagonista de can \4aholá,
Enii rcferirem a Ramón Maholá i Llongarriu, que va ésser assassinar per la quadrilla del temible handoler Boquica, coneguda com
«els Parrots», el 5 d'abril de 1814. Es aquest el fet íuctut'is al qual
hcm aldudit anteriorment.
Armats fins a les dents, els saltejadors van irrompre en la masia i
exigiren al propietari la quantitai de 50 dobles de quarre, a la vegada
que a l'esposa la comminaren que els prepares la sopa d'immediat.
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La mcstressa, arcmorida, im;\ a la cuina per fcr el que li havien manat. Mentrestant, cls facinerosos n o cessaven d'inrimidar
ramo perqué els donéíi el que pretenien. Davant la negativa d'en
Maholá, l'apunyalaren barbaramenr. En sentir els crits, la mullcr
sortí de la cuina. Cal imaginar com quedaría en veure aquell espectaclc espaordidor. Desesperada, exclama: "Crimináis! I leu
morr el meu marirl». EU tissassins csclataren en íorlcs riallades i
li responguercn: «Qué dius, ara. Només esta desmaiar..,! Ja el
guarirás amb aigua de roses...». A la casa també hi bavia una
dida que alletava un íillet de pocí mesos. En ailonar-se del que
havia passat, de Tesglai se li torna la Uct dolenta. El resultat fou
nefasr puix qtie aixó motiva la mort de la criatura que criava.
Aixf mateix, l'esposa, que esta\'a embarassada, avorta del disgusi. Pero no tot acaba amb aixn. Un deis ^<parrüt.s» agatíi la
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nena gran disposant-se a estiiubar-la daltabaix, penj un altrc el
va reteñir dient-li: «ja n'bl Ka prou, deixa-la estar...» Sort que el
rampell de generositat d'un deis malfactors dcslliurá l'angoixada
mesrressa d'un altre turment. Almenys li queda la nena.
Mes tard, la cridaren a judici a Fran>;a per tal que declares
contra els delinqüents, que pagaren les seve^ culpes.
Aquell malaurat succés téu decidir la \ídua a fortificar el casal.
El handoler Josep Pujol (a) «Roquiea»
S'imposa aquí fer una brcu biografía del bandoler josep Pujol
i Pujol (a) Báquica.
Prücedent de can Barraca de Besalú, si bé adscrít a la parnV
quia de Lligurdá, va néixcr el 26 de setembre de 1778.
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N o obstanr \a seva posició econoinícíi hencsr^inv, es dedica al
handülerismc i quan ch va proJuir la invasió napoleónica es
passá a les files franceses.
El rector que en aquella época regentara la parroquia kle Lligorda deixá unes notes escrites amb els termes següents: «ais últims de la contesa, Boquica va saquejar la 2ona de Besalú, Beuda,
Lligordá, Llorona i altres pobles, matant, robant, maltractant,
fornicant, cremant no sois ¡as viandas sino també las personas
(...) los penjavcn en los calamastres (...) y los feyan foc a sota
fins que tal vegada eran morts o ¡nolt cerca de espirar (...) y sen
porta de aquest país (...) no sois los diners y tresors que atrapa
sino també tots los vestiars que pogueren aver que ni avia molts
milsen la tocada que sen m a n a v a n d e rora especie de vcstiar...»
Els IHbres d'aqiiella parroquia, que pogué Uegir l'cscriptor
Monsalvatge ans de la guerra del 19.36 en qué foren destruits,
feien constar la partida de defunció d'en Bo(|uica, el qual fou
cxecutat a la forca el 23 d'agost de 1815 i enterrar l'endemá.
Precisament en aquesta acta de defunció figurava el noni de
Josep Pujol i Pujol, no Pujol i Barraca com generalment es ía
constar, per rao de la seva procedencia de can Barraca,
Casa de pagés, casa per antonomasia
Malgrar la referencia exposatla anieriorment, que sitúa Portgen de can Maholá en el segle Xlll, sembla mes remor si ens
basem en la hipótesi de la seva relació amb els árabs. Cal pensar
que el mot Mawla o Mauia és emincntmenr arable i podria ser
molt bé que, en irrompre els sarrains en aqüestes terres el ?!0,
s'hi establissin pactes de veínatge entre els nadius i els invasors.
Aixó o veure's obligars a abandonar llurs terres. (4)
Si tenim en compte que en les excavacions efectuades a la
zona nord'ocst de Besalú es trobarcn monedes arabs, l'establiment
d'un coblcctiu musulma en el sector no és gens insignificant.
Altrament, e! senyor Forr conjectura que el cognom iVlaholá
podria suposar un mot despectiu per haver realitzat un pacte de
convivencia amb els invasors.
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És molt gnitificant recorrer el país, íugir de les urbs estrepitoses quan el quefer quotidiá ho permet, respirar a pie pulmó lluny
de la contaminació i conéixer i contemplar el bé de Déu de masies que son símhol de la historia nostrada, Uegat deis avantpassars i que, en definitiva, amb el seu esfori;: gestaren l'organització
rural cristaMiczada en el mas.
Com a colofó, pensem que res miilor ens resta que transcriure
un deis parágrafs que Camps i Athoix ens ofereix sobre la masia:
«La masia, aillada com és, o escassament acompanyada,
forma per ella sola una uniraf completa. Sense ningú que al voL
tant U fací nosa, té vistes ais quatre venrs i l'orientació de les
seves dcpendéncies permet d'aprofitar els avantatges de les quatrc estacií)ns; desconeix els Ifmits i els encongiments de les d i '
mensions for^ades ciutadanes; omnivalent, és albora capa^ de
rumbejar senyorívola per sales, cambres i estances i, pagesa, de
fcinejar incansable per cuines, estables i cellers. Perqué té un
xic de tüt, i de quelcom fon^a, perqué pot disposar de coses de
qualitat supctior, perqué mes aviat tot li sobra, pot obrir genero'
samenr, de bar a bat, les seves portes i acollir, tan hospitalaria
com ostentosa, les amistats i la parentela. Per rot aixo, aquella
casa de pagés no és una construcció com les altres; per tot aixó,
aquella casa de pagés es pot denominar la cam, és a dir, la casa
per antonomasia.» (5)
Val a dir que un exemple d'aquesta síntesi és can Mahola de

Lligordá.
Maruja A r n a u ¡ G u e r o l a

Notes
1. Dadts exuvic'' Ai- Tarluc m.'nealñgic, (.Arxiu de can Maliola)¿. IliRk'in,
3. Pooia premiada en els Joe.. HOMIS J'Olot (1890'1'Í21): «1.a tomada Je! Ro.flinyiil" de Joseph Franquct i Serra.
4. I iiporesi inanifesrada pe! senyor Ranion Fori'.
5. ).(^amp^ i Arhnlx,!XI müsia catalana (Edir. Aediis, In e-d. Barcelona, 1990).
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