
Presentació del llibre «La Muga» de Joan Carreres (ed Gorbs)
Sala El Sindicat, 14/12/2017

Tot i  ser  un  poble  petit,  Cabanes ja compta amb dos llibres  dedicats  exclusivament al
poble:  «Cabanes»  d'en Josep  M. Bernils,  editat  el  2001 i  «+ de 100  anys d'escoles a
Cabanes», editat el 2009.

Avui en Carles, periodista i editor, i en Joan, escriptor i fotògraf, ens presenten el seu llibre
«La Muga». Per nosaltres aquest llibre té un gran interès perquè dedica un capítol al nostre
poble,  però  sobretot  perquè  la  vida  dels  cabanencs  ha  vingut  condicionada,  des  de
sempre, per la presència de la Muga i del seu afluent, el Llobregat. 

Al segle XII hi ha constància de l’aprofitament de l’aigua de la Muga i dels recs per al
funcionament de molins destinats, segurament, a moldre gra. Més endavant, al segle XIV,
s'han trobat documentats sis molins, tots dins el terme de Cabanes. 

Gràcies a la proximitat dels rius i recs, mai ens ha faltat l'aigua que en alguns llocs naixia
espontàniament i en d'altres s'aconseguia en pous de molt poca profunditat, cosa que ha
donat fertilitat a les terres i que ha permès uns cultius més rendibles. Tampoc hem oblidar
la vessant lúdica ... anys enrere la Muga era la nostra platja, i ara és un espai per passejar
a peu o en bicicleta tot seguint el Camí natural de la Muga.

Però la presència dels rius també ens ha portat força maldecaps, des de les malalties que
vam patir en temps passats, fins als aiguats que any rere any han inundat camps i cases i
que ens han fet guanyar el sobrenom de «Potamolls».

Els efectes d'aquests aiguats els trobem reflectits als arxius, des de molts anys enrere:

A finals del segle XII a l'Empordà hi va haver: “devastadores inundacions seguides de fam i
de pesta, varen assolar el comtat, i hom deia si s’havia arribat la fi del món“. 

1421.- El 8 d'octubre un altre aiguat va afectar tot l’Empordà i l’aigua s’emportà tot “lo
lloch de Cabanas” on dels seixanta “fochs” que hi havien no en quedà cap. Morí gent i es
perderen el bestiar, les reserves de menjar i els béns. Només van sobreviure els qui es van
poder refugiar a la Torre.

1684.- El 20 gener Cabanes estava inundat, tal com ens explica aquest registre parroquial:
«... es enterrat un albat de Pere Aguer pages de Cabanas y de Maria Angela muller sua ab
assistencia dels dos curats sens offici ni sens missa perque nos pogue anar en la iglesia per
causa de la aygua de la Muga que passava davant de la iglesia y un home lo qual se
anomenava Pere Fortiana lo aporta en lo sementiri a caball de un rossi y tenia aygua fins en
lo ventre...»

1784.- El 6 d’octubre una gran inundació va enrunar l’església parroquial de Sant Maurici,
que estava al lloc del cementiri i de la qual només en queda una paret. Un altre registre
parroquial ens explica: «Als sinch de octubre del any mil set vuytanta y quatre mori de mort
natural de edat vint y dos anys Margarida Bascu y Abat filla ... Al cadaver de la qual se li
dona sepultura eclesiastica en la Capella de St. Sebastia cituada dintre del present lloch y
castell de Cabanas, per motiu del dilubi de Aigua que ocupaba lo dit Poble, als vuyt del
sobredit mes y any sens ningun sacerdot»

1835.- El 4 de setembre  el poble estava inundat. El registre de defunció de Miquel Vergés i
Fages, jove de 25 anys, mort de repent hi diu: «… Al cadaver del qual se dio sepultura …
en la capilla … de S. Sebastian por no poder hir al sementerio por demasiadas aguas que
imbadian al camino a dicho sementerio …»



Al llibret sobre el poble de Cabanes que es va editar, el 1950, en motiu de la inauguració
del nou edifici de l’Ajuntament s’hi explica que per la llei de desamortització del 1855, la
capella de Sant Sebastià s’havia de vendre i  que l’Ajuntament va reclamar l’edifici  per
destinar-lo  a  “enterramiento  de  cadáveres  en  las  épocas  que por  las  inundaciones  no
podían trasladarlos al cementerio como ya venía haciéndose desde tiempo inmemorial”.

1876.-  «… en Cabanas los torrentes de agua arrebataron un rebaño, salvándose el pastor
milagrosamente, en la copa de un árbol … «

1902.-  L’aiguat  de la Muga ha provocat destrosses  per valor de més de 50.000 duros
només al terme de Cabanes … 

1932 (15 de desembre). Des de Cabanes fins a Castelló d’Empúries tot era un llac. Durant
vuit dies la comarca empordanesa va quedar totalment incomunicada.

1940.-  La Muga i el Fluvià es van unir a l’Alt Empordà. 

Quan el  1967 entrà en servei  l’embassament de Darnius-Boadella les inundacions van
minvar força, encara que no del tot i el Llobregat encara ens va donant algun ensurt. Al
llibre hi trobareu la relació dels aiguats més representatius del s. XX fins ara, uns aiguats
que molts teniu a la memòria per haver-los patit a casa vostra.

I ja per acabar recordar les paraules de Joan Guillamet que deia que Cabanes és un poble
mesopotàmic, perquè és entremig de dos rius, que, encara que no siguin el Tigris i l'Èufrates,
a vegades també fan el seu respecte i la seva basarda.


