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L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
Cuartiella-Soldevilla, SL | A Figueres 
hi viu un matrimoni de gran rendiment 
publicista. Són Mercè Cuartiella, de 
Brau Edicions, autora de mitja dotze-
na de novel·les, algunes guardonades, 
i Joan Manuel Soldevilla, catedràtic del 
llegendari Muntaner, tintinòleg, estu-
diós de la literatura popular i del cò-
mic, i exhumador-evocador de velles 
plomes (la darrera: Jaume Ministral i 
Macià). Avui el tàndem Cuartiella-Sol-
devilla podria contemplar plàcidament 
(fora d’horari laboral, of course!) el pas 
de Selene i del carro del Sol, atès que 
ja tenen col·locats els fills a la univer-
sitat dels seus orígens. Al revés, però: 
el trànsit familiar els ha proporcionat 
encara més hores per dedicar al teclat 
del PC. Tant és així que, amb poques 
setmanes de diferència, aquesta comu-
nitat de béns de paper imprès ha lliurat 
a l’estampa L’amic de Praga (Edicions 
62), relat exploració de Soldevilla sobre 
un aspecte de la tradicional amistat 
txecocatalana, i Flor salvatge (Empú-
ries), novel·la de Cuartiella sobre les 
amenitats que facilita el transport d’un 
cadàver en furgoneta.

Ca la Nieves de l’Escala | Josep Pla 
és qui més va difondre enllà de l’Em-
pordà l’existència de la cèlebre fonda 
del seu amic Arquímedes, marit de la 
cuinera Neus Suñer. L’establiment va 
obrir el 1916 al carrer del Port, 25 (una 
placa ho recorda), de l’Escala. Primer 
va ser taverna i després l’hostal que, 
aprofitant l’empenta turística, el 1976 
la família va traslladar fora vila, al pas-
seig del Mar. La nova planta hotelera, 
rebatejada amb el nom de Nieves Mar, 
va actuar fins al 2015, que va tancar i, 
dos anys després, el Grup Rosa dels 
Vents la va adquirir amb la intenció de 
transformar-la, ampliada, en un ho-
tel de quatre estrelles. L’Escala podrà 
afegir un tercer establiment d’aquesta 
categoria als dos altres existents i en 
funcionament: el que havia estat po-
pularment conegut com a Cal Gambo, 
avui Spa Empúries, i l’hotel El Molí.

La dreta de la Rambla | L’espai figue-
renc comprès entre el saló urbà més 
equilibrat de la nació i l’Institut Ramon 
Muntaner (el primer eixample modern 
de la vila) podria ser un barri plàcid, 
comercialment pròsper i residencial-
ment envejable. Però al llarg de mesos 
que ja sumen dos anys s’ha consolidat 
com una mena de minidistricte peri-
llós pel qual les àvies no s’atreveixen a 
passar i que té atemorida bona part del 
veïnat. L’epicentre del conflicte és un 
bar, dins i fora del qual hi ha qui trafica 
amb estupefaents, hi vomita, brama i 
s’hi baralla amb violència, algun via-
nant hi ha estat atracat i els comerços 
propers han sofert assalts i es queixen 
que els ha baixat la clientela, esporu-
guida. Mossos i municipals hi han acu-
dit inútilment i reiterada, però les lleis 
del Congrés, molt d’això que en diuen 
garantistes, no permeten més contun-
dència. A pocs metres, dues escoles.

EL BAIX 
EMPORDÀ

puri abarca
A la Bisbal, passet a passet | L’Ajunta-
ment de la Bisbal d’Empordà ha decidit 
aprofitar les instal·lacions de l’antic es-
corxador que havien de ser la seu de la 

biblioteca comarcal per traslladar-hi, 
de moment, la local. I és que aviat farà 
cinc anys que dura el litigi sobre aques-
tes instal·lacions. Les obres de la seu de 
la biblioteca comarcal van quedar atu-
rades l’any 2012, a causa d’una sentèn-
cia que declarava en situació irregular 
dues façanes de l’edifici. S’acceptava, 
així, la denúncia presentada per un veí 
que es considerava tractat injustament 
(la seva finca toca a la del nou edifici). 
Les façanes, segons els tribunals, hau-
rien d’anar a terra, però l’Ajuntament 
es resisteix a executar aquesta ordre 
i vol esgotar totes les vies legals per 
impedir-ho. Acabi com acabi, el fet és 
que, de moment, a l’antic escorxador hi 
ha una biblioteca, i almenys aquest es-
pai privilegiat de 350 metres quadrats, 
d’un alt valor patrimonial per al muni-
cipi, no està desaprofitat. El temps i els 
tribunals diran...

Patrimoni espoliat i empastifat | Els 
Agents Rurals van intervenir, a principis 
d’any, material espoliat en les proximi-
tats de la ciutat ibèrica d’Ullastret. El 
personal del jaciment va alertar que hi 
havia una persona amb actitud estranya 
rondant per la zona amb un detector de 
metalls. Posteriorment, es va saber que 
es tractava d’arqueòlegs que es dedica-
ven a traficar amb les peces originals 

PURI ABARCA

>> La biblioteca de la Bisbal, a les 
instal·lacions de l’antic escorxador on es 
troba de moment.


