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En Salsafí i els remences 
de Llémena

Una aventura més del jove Salsafí

A la Catalunya feudal, els remences eren pagesos 
sotmesos a la servitud de la gleva: no podien 
abandonar la seva llar sense haver-se redimit del 
seu senyor. La redempció o remença era la taxa 
que havien de pagar i que també afectava els fills 
dels rremences, perquè aquesta era una condició 
hereditària.

Aquesta nova aventura portarà en Salsafía 
la Vall de Llémena, un indret on fa molt 
temps els remences (camperols pobladors 
de la zona) es van revoltar contra el Rei i la 
Generalitat pels mals usos que els senyors 
feudals feien dels seus drets. 

Salsafí ajudarà els remences i la seva 
aventura ens servirà per conèixer una mica 
més les raons d’aquelles lluites i els llocs on 
van tenir lloc les revoltes remences del 1462 
i 1485.
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Ignasi Roda Fàbregas va néixer a 
Barcelona l’11 de març de 1953. Ignasi 
és escriptor, actor, director i pedagog 
de teatre, cantautor i promotor cultural 
català.

Consol Escarrà i Piera, nascuda a 
l’Hospitalet de Llobregat, va començar  
dibuixant historietes en blanc i negre. 
A partir de 1970 va incorporar les 
aquarel·les, els pastissos i els llapis 
de color en els seus dibuixos per 
nadales, jocs i trencaclosques. Des 
de 1985 il·lustra també logotips, 
ex-libris i retrats. Al llarg del seu 
recorregut també ha il·lustrat llibres 
de text, poemes i històries per a nens 
i joves, de les que de vegades també 
escriu les històries. A més, dissenya 
per a col·leccions de porcellana i ha 
participat en més de 40 exposicions 
col·lectives, moltes d’elles itinerants, 
per Espanya, Mèxic, Xile i França. 
Pertany a la junta de l’Associació 
d’il·lustradors de Catalunya i al Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil.
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