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alçada. Ell és de rostre més rodó i 
simpàtic, però ambdós són igual 
d’agradables. Passem dins i la Rosi-
ta m’informa que va néixer a Llabià 
cinc anys abans que el seu home, nat 
a Serra el 1931. Es coneixen des que 
eren nens. La casa on som ara, la va 
comprar el pare d’en Josep, en Pat-
llari, quan només tenia sis mesos. I 
la seva mare, sempre que baixava a 
rentar roba al Daró, el deixava a can 
Patet, al carrer de l’Estany, on vivien 
la Rosita i les seves germanes. 

Ells, com la majoria de famílies, 
s’han dedicat a l’agricultura i la rama-
deria. I avui encara continuen fent-
ho. De fet, «de les quatre granges 
lleteres que hi havia a Llabià, només 
quedem nosaltres», diu en Josep. El 
mateix succeeix amb la pagesia, cada 
cop n’hi ha menys que s’hi dediquin, 
i alguns ho combinen amb d’altres 
activitats econòmiques, com ara el 
turisme rural. 

Llabià, a mig camí del cel, sem-
bla que no hagi de sucumbir als can-
vis. De fet, si no fos perquè els ofi-
cis del sector primari estan perdent 
valor, un diria que ha resistit molt 
bé el pas del temps. És com un oasi 
enmig d’un desert. No té comerços 
ni n’ha necessitat mai. Algunes fa-
mílies, com la dels Alabau, durant 
un temps vengueren «quatre beures 
i polvos per a rentar». Però foren coses 
puntuals, perquè en realitat, els po-
bles veïns omplien aquestes mancan-
ces i la majoria de productes prove-
nien de casa. I de tanta feina que hi 
havia, quedava molt poc temps per 

a distraccions. Els diumenges, 
potser, es posaven a 
jugar a cartes amb 
els veïns davant de la 

A vegades, endinsant-nos per carre-
teres estretes i secundàries que vo-
regen petits poblets de l’Empordà, 
descobrim marcs rurals recòndits 
on el temps sembla haver-s’hi aturat. 
Aquest és el cas de Llabià, llogarret 
del terme de Fontanilles que Josep 
Pla definiria com «aquells que s’alcen 
sobre un pujolet per no mullar-se els 
peus»; en aquest cas, per no mullar-
se’ls a l’estany d’Ullastret que, per 
bé que avui no té aigua, algun dia 
en va tenir. 

Tot i la seva alçada privilegiada, 
però, situat en una carretera secun-
dària entre Serra de Daró i Gualta, 
només s’hi arriba si es busca o si es 
troba. I jo, avui, decideixo trobar-lo 
i, si pot ser, descobrir-lo de la mà dels 
seus veïns. M’hi acosto per Serra de 
Daró, i un cop creuo el pont sobre 
el riu, observo la silueta del nucli 
encimbellat a mà esquerra. Tren-
co per allà i deixo enrere la carre-
tera d’Ullastret. Seguint el curs del 
Daró, travesso alguns camps de blat 
de moro, distingeixo un pastor que 
engega les cabres i, abans que la car-
retera enfili, franquejo el rec Traient, 
que eixuga l’estany d’Ullastret. 

Els primers masos del nucli apa-
reixen acompanyats d’algun edifici 
de nova construcció. L’especulació 
immobiliària no ha passat indife-
rent. Sortosament, però, poques 
cases trenquen l’harmoniós con-
torn del poble. Pujo cap al casc 
urbà. Una creu discretament col-
locada dóna la benvinguda amb un 
poema de mossèn Pere Ribot: «Dolç 
i obert, Llabià us dóna la seva imatge, 
suavitat del paisatge i l’ajut de Sant 
Romà...». Aparco el cotxe al mira-
dor de l’estany. No és un dia gaire 

clar, però hi distingeixo diferents po-
bles. Sant Iscle d’Empordà, Serra de 
Daró, Parlavà, Ullastret i el seu po-
blat ibèric, que sembla observar-me 
des del puig de Sant Andreu. És in-
creïble. També ho és la cromàtica de 
la plana en aquesta època de l’any. És 
un trencadís gaudinià, on els tractors 
que feinegen i els cotxes que avancen 
per la carretera semblen joguines.

Alguns documents històrics situ-
en l’origen de Llabià entre els segles 
X i XI. Juntament amb Fontanilles 
era una de les possessions del com-
tat d’Empúries. Em pregunto si ales-
hores la plana estava coberta d’aigua. 
Pujo pel carrer Major cap al centre 
de la vila. La majoria d’edificis, res-
taurats per a esdevenir segones re-
sidències, són construccions dels 
segles XVI al XVIII. Tenen fines-
tres acabades amb llindes de pedra, 
detalls de ferro forjat decorats amb 
motius draconians i rellotges de sol 
magnífics que immortalitzen el 
temps mentre embelleixen la faça-
na. Avui, una tarda qualsevol entre 
setmana, les llars resten tancades i 
el poble, a diferència del primer dia 
que vaig venir, es mostra reposat i 
tranquil. 

Origen rural. La Rosita Mas i el seu 
home, en Josep Alabau, són coneguts 
com els Alabau o els Patllari. Viuen 
al carrer del Mar, un dels més es-
trets del nucli i, com que a Llabià hi 
ha poc més de cinc carrers, no és di-
fícil de localitzar. Me’ls trobo jaient 
a l’ombra del seu portal. Somriuen 
en veure’m i en ai-
xecar-se descobrei-
xo que són, pràctica-
ment, de la mateixa 
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rectoria. O, ja més endavant, quan hi 
havia televisió en algun bar de Serra, 
hi anaven a veure el futbol. Però poca 
cosa més.

Sortim a passejar amb la Maria 
de can Vicens, que ha vingut a salu-
dar-los. Fa trenta-dos anys que es-
tiueja a Llabià i els Alabau hi tenen 
bona amistat, igual que amb la ma-
joria de veïns de segona residència. 
Prenem el carrer del Mar cap amunt 
i arribem a una plaça sense asfaltar 
on antigament s’hi celebrava la festa 
major. Ara és un pàrquing i un mi-
rador a l’altra carena del pujol. Es 
divisa Torroella de Montgrí, Ullà, 
Bellcaire, Albons, Roses, Sant Pere 
Pescador, Gualta... I, als nostres peus, 
el mas de la Peixera i els Masos d’en 
Coll. És la segona panoràmica del 
dia i tinc una estranya sensació de 
360 graus. La remor d’uns nois que 
feinegen darrere nostre ens distreu: 
«Són els nois de can Gaus», diuen els 
meus acompanyants, «sem-
pre s’han dedicat a la 
venda de vi». Continu-
em caminant i, pel cos-
tat d’una casa cantonera 
que havia estat la rectoria, 

arribem a la plaça de Catalunya, on 
l’antic hort del rector s’ha transfor-
mat en una plaça agradable on ara 
es fa la festa major l’últim dissabte 
de maig. Mentre ells s’acomoden a 
la plaça com fan cada tarda, jo me’n 
vaig a trobar en Josep Borrell. Viu a 
la casa més cèntrica de la plaça, on 
va néixer el 1950 en el si d’una fa-
mília que fa sis generacions que viu 
a Llabià. És un home de posat des-
preocupat, veu dolça i barba espessa 
meticulosament perfilada. El primer 
Borrell pagès, em diu, va venir de 
Vilanova d’Escornalbou, acompa-
nyant un germà seu que havien no-
menat capellà d’aquesta església. 

Una església silenciosa. L’església 
de Sant Romà, construïda al segle 
XII, és d’estil romànic. Durant un 
temps va formar part de les possessi-
ons de la canonja d’Ullà. És un tem-
ple d’una sola nau amb un absis se-

micircular cobert per una volta 
apuntada. S’hi accedeix per 

un carreró que fa una pe-
tita pujada i que acaba amb 
una plaça, on hi ha l’entrada 
al temple. La porta encara 

conserva ferramentes romàniques i 
les mènsules de l’arc adovellat de mig 
punt acaben amb uns caps humans 
esculpits. Actualment està tancada i 
només s’obre el primer diumenge de 
cada mes, quan mossèn Rossend ve a 
dir missa. Tot i així, diu en Josep que 
de dins no és gaire curiosa. En res-
taurar-la «no se’ls va acudir res més 
que remolinar les parets i pavimen-
tar el terra» i, a més a més, «l’altar 
major barroc que hi havia hagut, es 
va cremar en un incendi». Faig un 
cop d’ull al campanar i li pregunto 
com és que encara no he sentit drin-
gar les campanes. «Ja no hi ha campa-
ners, abans eren els de can Patllari». 
Em reconeix que les campanes de 
Llabià «toquen com un esquellinc» 
però, així i tot, a ell li agradaria que 
sonessin. La campana de l’església, 
que era molt grossa, va sobreviu-
re a la guerra, però no a la retirada. 
Un escamot de republicans la va fer 
caure per estallar-la i fer-ne metralla 
i, ara, no tenen campana. 

L’estany dessecat. Al segle XIX, 
l’estany es va dessecar per conver-
tir els terrenys en productius camps 

que un poble tan proper al Daró i 
amb aquest antic estany a tocar tingui 
uns pous d’aigua que «sempre han 
anat molt malament». Durant molt 
temps les cases anaren amb cisternes: 
«Quan l’aigua s’acabava, agafàvem un 
carro, posàvem la bóta a sobre i bai-
xàvem al pou Blanc a omplir-la». 
Aquest pou es trobava entrant per 
Serra, a la corba amb el rec Traient. 
Tot i que no feia mal, aquella aigua 
només servia per abeurar els animals. 
La del pou del Comú, en canvi, sí que 
era bona i fresca. Com que queda a 
prop, li demano que m’hi acompa-
nyi. Però ho fa en Joan, el seu fill. El 
pou, envoltat de fonoll, costa d’intu-
ir. Sobre la pedra s’hi llegeix propie-
dad de don Francisco de Quintana i poc 
més. Quan en Joan comença a des-
filar, observo Llabià des d’allà baix. 
He deixat de volar com un ocell i he 
esdevingut una altra joguina d’aquell 
immens mosaic. I mentre torno cap a 
casa per Gualta, observo el paisatge, 
per aquella banda és diferent. També 
ho són les meves sensacions. No sé 
si seré capaç d’escriure res. Llabià és 
la gent i la placidesa d’una mirada a 
vol d’ocell 
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de conreus. Però com que un estany 
no pot deixar de ser-ho perquè sí, 
en èpoques de pluges fortes, o quan 
el riu surt de mare, l’estany es torna 
a omplir. La gent de Llabià recorda 
haver patit més d’una plena. La Ro-
sita contava que un cop van haver 
de treure el blat de moro en barca. 
La bomba, que expulsava aigua dia i 
nit, si l’estany estava ple, «podia tar-
dar tres o quatre mesos a buidar-lo». 
En Josep Borrell somriu recordant 
vivències: «Els del mas de l’IIla, al 
mig de l’estany, van haver de pujar 
les vaques a dalt del poble». I re-
corda que «entraven amb la barca 
per una porta i sortien per l’altra!». 
L’última plena, el 1994, va ser «la 
polèmica». Un grup d’ecologis-
tes considerava que no s’havia de 
buidar l’estany i es féu tal difusió 
de l’estany als mitjans que, durant 
tres caps de setmana, van venir «400 
o 500 cotxes a Llabià». La carrete-
ra, amb vehicles aparcats a banda i 
banda, era intransitable i, al final, 
va haver de fer venir una parella de 
la Guàrdia Civil a fer voltar els cot-
xes: «Va ser una bogeria!». I com que 
això de les plenes és cíclic, en Josep 

creu que «entre el 2012 i el 2015 en 
vindrà una.»

L’última visita la faig als Masos 
d’en Coll. És una de les tres cases de 
turisme rural que hi ha al poble i es 
troba anant cap a Gualta. Abans de 
trencar pel camí que hi porta, obser-
vo, a mà esquerra, el mas de la Peixe-
ra. Apareix documentat el 1410 i, tot 
i que sembla que d’aquella època se’n 
conserva ben poca cosa, té una alzina 
monumental que diuen que potser 
té més de 700 anys i que ha resistit 
tramuntanals que s’han emportat la 
cua dels gossos.

En Pere Coll, home de mans 
fortes i mirada afable, va néixer a 
can Llop, un dels Masos d’en Coll, 
el 1936. Tot i ser de Llabià, se sent 
fortament vinculat a Gualta perquè, 
per proximitat, és on hi ha fet més 
vida. Quan li demano per què es de-
dica a l’agroturisme, exclama que la 
pagesia està a la ruïna. Engreixaven 
pollastres i venien porcs fins que la 
cosa va deixar de funcionar i el seu 
fill va proposar això del turisme rural. 
Contrasto històries que m’han expli-
cat altres veïns i, finalment, acabem 
parlant de l’aigua. Sembla mentida 
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