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L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
Futur auditori a Figueres | El 1753, 
any d’inici de les obres d’erecció del 
castell de Sant Ferran de Figueres, ja 
s’havia desallotjat el convent de Sant 
Roc, que s’alçava a l’actual aparcament 
exterior de la fortalesa. El cenobi era 
habitat per frares franciscans caput-
xins des del segle xvi, i l’havien anat 
fent gràcies a la pietat dels figuerencs, 
molt agraïts als monjos pels ajuts pres-

Noies de carretera | Des de fa uns 
mesos, les noies que «fan» conductors 
es posen a l’inici de les carreteres co-
marcals, a una cinquantena de metres 
de la nacional, perquè es veu que així 
la policia no les pot distreure. Fa temps 
que, davant la perplexitat o la indignació 
del contribuent, les noies per ser-hi i els 
diguem-ne poders públics per treure-
les-en, juguen al gat i la rata. De fet, els 
únics poders públics que, sense mitjans, 
s’han proposat d’acabar amb aquest 
sexe de guerrilla remunerada han estat 
els ajuntaments, però les lleis espanyo-
les –diputats, jutges, fiscals, policies– no 
hi han pas ajudat. La impotència consis-
torial ha arribat a voler foragitar les no-
ies del terme amb l’ús de l’entranyable 
Zotal. Ara, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà ha establert unes consideraci-
ons i unes multes, tant per a qui ofereix 
el producte com per a qui el demana i/o 
el compra: pecat lleu i fins a 750 € per 
oferir-lo; pecat greu i de 750 a 1.500 € per 
sol·licitar-lo, i pecat molt greu per prac-
ticar la còpula mercenària, més de 1.500 
a 3.000 € a compte del client i de 750 a 
1.500 per a la noia. Tot plegat amb uns 
agreujants si les operacions es fan a prop 
de centres religiosos, docents, infantils...

El tren de Portbou | Josep Valls explica 
que Josep Pla, estadant intermitent al 
Mòtel figuerenc, a vegades s’acostava a 
un dels empleats de la casa, li demanava 
«vostè d’on és?», l’interpel·lat responia 
que de Portbou i l’escriptor li etzibava 
que ser de Portbou era com no ser d’en-
lloc. Amb l’escena potser un pèl ofensi-

tats durant les pestes cícliques. Foragi-
tats de la Muntanyeta els seguidors del 
sant d’Assís, el 1760 inauguren un nou 
convent al costat del rec Arnau, però el 
1836 els és expropiat per l’Estat. Ser-
veix de caserna d’infanteria, i, munici-
palitzat, de jutjats, presó, caserna de la 
Guàrdia Civil, parc de bombers... Ara, 
després de dècades de letargia, l’Ajun-
tament anuncia la bona nova que l’any 
vinent hi podrà inaugurar un audito-
ri. Entretant cal restaurar les pintures 
setcentistes que encara hi sobreviuen 
i fer obres comunes a l’edifici. No s’ha 
dit si es conservarà el podrimener, l’es-
tança on els ossos dels monjos espera-
ven desprendre’s de la carn abans de 
l’allotjament definitiu.

>> El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha establert unes multes, 
tant per a qui ofereix el servei com per a qui el demana i/o el compra.

Un dels personatges més singulars de Perpinyà és la ve-
nerable Anna Maria Antigó (Perpinyà, 1602-1676). La 
trobareu al monestir de Santa Clara, al barri del Vernet 
de Perpinyà. Tota la seua vida aquella religiosa va lluitar 
per la fe catòlica i contra l’ocupació francesa, cosa que no 
impedeix als francesos de dir-li Anne-Marie i de conside-
rar-la dels seus. El seu cos, visible en una urna de vidre, és 

incorrupte, particularitat que comparteix amb Napoleó. 
Hauria pogut esmentar Lenin, però els embalsamadors 
comunistes van retocar-lo tant que els turistes de la plaça 
Roja ja no en veuen el cadàver sinó una figura de cera.

La devoció popular atribueix molts miracles a Anti-
gó. Avui encara, els enamorats no correspostos i les mi-
nyones porugues abans d’un examen s’agenollen davant 
seu perquè els ajudi. Jo eviti d’anar-hi perquè, malgrat el 
meravellós estat de conservació del cos, aquest especta-
cle d’una mòmia no m’alegra el dia.

Ara que han triomfat els hereus dels seus enemics, 
Anna Maria Antigó, si hagués tingut el bon gust de riure’ls 
les gràcies com Rigau o la nissaga Aragó, ja seria santa.

CATALUNYA NORD
joan-daniel bezsonoff
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