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Anticipeu-vos a la Revista  
i envieu-nos els escrits a: 

revista@amer.cat

Telèfons d’interès públic

Ajuntament

Oficines..................................................972 431112
Fax...........................................................972 430016
Biblioteca..............................................972 430510
Llar de jubilats.....................................972 430126
Oficina de turisme.............................972 430160
MEd’A......................................................972 431956

Bombers

Urgències..............................................................085
Amer.......................................................972 430936

Creu Roja

Urgències..............................................972 222222
Angles....................................................972 423333

Serveis Mèdics

Consultori mèdic Can Boles...........972 430128
Centre d’Assistència Primària (CAP)
..................................................................972 421498

Transport sanitari (ambulància)

Urgent (Transport Sanitari de Catalunya)........061
No urgent (Consorci Sanitari de Catalunya)
..................................................................902 100317

Mossos d’Esquadra

Emergències........................................................088
Santa Coloma de Farners................972 842757

Notaria..................................................972 430003

Institut Castell d’Estela.................972 430347

CEIP Gaspar de Queralt.................972 430795

Llar d’infants El Carrilet................972 430049

Parròquia.............................................972 430246

Horaris de serveis

Dispensari

Dilluns, dijous i divendres de 8 del matí a 3 de 
la tarda, i dimarts i dimecres de 8 del matí a 
8 del vespre.

Farmàcia

De dilluns a dissabtes d’1/4 de 10 del matí a 
1 del migdia, i de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del 
vespre. Dissabtes tarda tancat.

Assistència social

Cada dilluns de 8 del matí a 3 de la tarda, als 
baixos de l’Ajuntament.

Educadora social

1r i 3r dilluns de cada mes de 8 del matí a 3 de 
la tarda, als baixos de l’Ajuntament.

Horaris transport públic
GIRONA-OLOT GIR BES ANG LA C AME LES PL ST F LES PR OLO

Dil. a div. feiners 7,00 7,15 7,30 7,34 7,40 7,50 7,55 8,10 8,20

Dissabtes feiners 7,00 7,15 7,30 7,34 7,40 - - - -

Dissabtes feiners 8,00* 8,15 8,30 8,34 8,40 - - - -

Dil. a div. feiners 9,15 9,30 9,45 9,49 9,55 - - - -

Dil. a div. feiners 9,30 9,45 10,00 10,04 10,10 10,20 10,25 10,40 10,50

Dil. a div. feiners 10,30* 10,45 11,00 11,04 11,10 - - - -

Dil. a div. feiners 11,30 11,45 12,00 12,04 12,10 - - - -

Dis., dig. i festius 11,30 11,45 12,00 12,04 12,10 12,20 12,25 12,40 12,50

Dil. a div. feiners 13,15 13,30 13,45 13,49 13,55 14,05 14,10 14,25 14,35

Dissabtes feiners 13,15 13,30 13,45 13,49 13,55 - - - -

Dil. a div. feiners 14,45* 15,00 15,15 15,19 15,25 - - - -

Diumenges i festius 15,30 15,45 16,00 - - - - - -

Dil. a div. feiners 15,45 16,00 16,15 16,19 16,25 16,35 16,40 16,55 17,05

Diari 17,30 17,45 18,00 18,04 18,10 18,20 18,25 18,40 18,50

Diari 19,00 19,15 19,30 19,34 19,40 - - - -

Dil. a div. feiners 19,45* 20,00 20,15 20,19 20,25 - - - -

Diari 20,30 20,45 21,00 21,04 21,10 21,20 21,25 21,40 21,50

OLOT-GIRONA OLO LES PR ST F LES PL AME LA C ANG BES GIR

Dil. a div. feiners - - - - 6,45 6,51 6,55 7,10 7,25

Dil. a div. feiners 7,15 7,25 7,40 7,45 7,55 8,01 8,05 8,20 8,35

Dissabtes feiners - - - - 7,55 8,01 8,05 8,20 8,35

Dil. a div. feiners - - - - 8,45* 8,51 8,55 9,10 9,25

Diari 9,15 9,25 9,40 9,45 9,55 10,01 10,05 10,20 10,35

Dissabtes feiners - - - - 9,55 10,01 10,05 10,20 10,35

Dil. a div. feiners - - - - 11,50* 11,56 12,00 12,15 12,30

Dil. a div. feiners 12,00 12,10 12,25 12,30 12,40 12,46 12,50 13,05 13,20

Diari - - - - 14,45 14,51 14,55 15,10 15,25

Diari 15,00 15,10 15,25 15,30 15,40 15,46 15,50 16,05 16,20

Dil. a div. feiners - - - - 16,20* 16,26 16,30 16,45 17,00

Dil. a div. feiners 17,45 17,55 18,10 18,15 18,25 18,31 18,35 18,50 19,05

Diari 19,00 19,10 19,25 19,30 19,40 19,46 19,50 20,05 20,20

Dil. a div. feiners - - - - 20,30* 20,36 20,40 20,55 21,10

* Entraran a Salt per l’Av. de la Pau fent parada a l’alçada de l’Hospital Sta. Catarina i l’Espai Gironès (NO passa pel Pg. d’Olot).
Girona (GIR) Bescanó (BES) Anglès (ANG) La Cellera de Ter (LA C) Amer (AME) Les Planes d’Hostoles (LES PL) Sant Feliu de Pallerols (ST F) 
Les Preses (LES PR) Olot (OLO)

OLOT-BARCELONA OLO ST F AME ANG STA C SIL BAR

Dillluns a divendres feiners 6,00 6,20 6,35 6,45 7,00 7,10 8,15

Dissabtes i diumenges festius 7,00 7,20 7,35 7,45 8,00 8,10 9,15

Feiners 9,30 9,50 10,05 10,15 10,30 10,40 11,45

Feiners 15,30 15,50 16,05 16,15 16,30 16,40 17,45

Diumenges i festius 17,30 17,50 18,05 18,15 18,30 18,40 19,45

Festius, vigilia, dies lactius 
universitaris

20,30 20,50 21,05 21,15 21,30 21,40 22,45

BARCELONA-OLOT BAR SIL ST C ANG AME ST F OLO

Diari 10,00 11,00 11,05 11,15 11,25 11,40 12,00

Feiners 15,00 16,00 16,05 16,15 16,25 16,40 17,00

Feiners 20,00 21,00 21,05 21,15 21,25 21,40 22,00

Diumenges i festius 20,15 21,15 21,20 21,30 21,40 21,55 22,15
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NOTA DE LA REDACCIÓ

Els conceptes i opinions expressades en 
els articles signats publicats a la revista, no 
representen, necessàriament, l’opinió de la 
Redacció. Les pàgines de l’Amera són obertes a 
tothom, de manera que qualsevol persona que 
vulgui col·laborar-hi o emetre la seva opinió 
cal que liuri els originals a la Redacció. No es 
publicarà cap article si no coneixem la identitat 
del seu autor, encara que, si vol, es pot publicar 
amb pseudònim.

Per problemes d’espai no s’ha pogut informar de tots els trajectes que passen per Amer. Per més infor-
mació podeu consultar a la web: www.teisa-bus.com o contactar amb l’operadora de la companyia Teisa, 
trucant als telèfons 972 260196 (Olot), 972 200275 (Girona) o 93 2153566 (Barcelona).

Editorial

sUMARI sERVEIS

Potser només és una sensació nostra, però a cada 
nou número de la revista afegim més pàgines om-
plertes. Sembla que els amerencs i amerenques 
cada cop se senten més vinculats a l’Amera, una 
eina digna de ser utilitzada per a la dinamització i 
comunicació dels vilatants.

Però potser també és per la simple raó de l’am-
pliació del temps entre Amera i Amera. Després 
d’alguns números sense complir amb el termini 
que ens havíem marcat, hem decidit publicar no-
més dues Ameres a l’any. Això ens redueix la feina 
al consell de redacció i amplia el marge per pre-
sentar escrits als col·laboradors. Per aquells que 
estigueu interessats a publicar quelcom, el proper 
número sortirà a mitjans de l’any vinent, i així cada 
mig any.

Un dels apartats amb més augment de participa-
ció ha estat l’enquesta. Aquest fet ens omple d’il-
lusió, ja que pensem que és un dels espais que pot 
ser utilitzat per més amerencs/ques. No cal ser un 
gran escriptor. És una bona manera d’opinar sobre 
diferents temes de forma totalment lliure i sense 
fer grans redactats. I una manera, també, per a que 
les persones que gestionen el poble i el país pu-
guin saber més sobre les nostres petites o grans 
opinions.

Per acabar, en l’editorial de l’últim número de 
l’Amera donàvem l’agraïment a totes aquelles 
persones que, amb les seves col·laboracions, fe-
ien possible aquesta revista que cada cop és més 
nostra. Una d’aquestes (entre moltes altres, no cal 
dir-ho) era en Lluís Bosch.
Com veureu en les següents pàgines, molts es-
crits fan referència a ell i a la seva pèrdua. Mol-
tes paraules d’el·logi i commoció cap a una 
persona activa a la Vila. Nosaltres no voldríem 
ser menys. En Lluís era un col·laborador cons-
tant a l’Amera. Sempre tenia alguna cosa per 
explicar, perquè de fet, en feia tantes de coses!  
Lluís, des del consell redactor de l’Amera només et 
volíem dir que trobarem a faltar els teus textos i 
fotografies.
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aCTIVITATS mUNICIPALS aCTIVITATS mUNICIPALS

Festa Major
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aCTIVITATS mUNICIPALS aCTIVITATS mUNICIPALS

Festa del Pedreguet Graffiti FestivalDiada Nacional

Festa de St. Climent i St. Corneli
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aCTIVITATS mUNICIPALS aCTIVITATS mUNICIPALS

Festes de l’Aniversari

Fotografies de Joan López extretes de la web municipal d’Amer  www.amer.cat
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rEPORTATGE rEPORTATGE

Un nou cicle amb moltes arrels

L’esperada i reivindicada gespa 
artificial funciona a ple rendi-
ment al camp de futbol, que ha 
encetat una nova etapa d’una 
història molt llarga. Des de la 
dècada de 1930 que hi ha fut-
bol en aquella zona, però no és 
l’únic camp en què s’han jugat 
partits. 

Diversos clubs de futbol del país han celebrat 
ja els seus 100 primers anys d’història, des que 
el degà de Catalunya, el Palamós CF, ho va fer 
el 1998.  A  Amer, com en molts altres llocs, 
és complicat determinar amb exactitud quan 
es va fundar el club, tot i que un grup hi està 
treballant. El que cada cop sembla més clar 
és que el centenari no pot quedar gaire lluny.  
L’ajuda de persones amb experiència i memò-
ria és fonamental per avançar en aquesta fei-
na. Com en Francesc Serra (en Francisco de ca 
l’Espinet), que recorda que el camp de futbol 
actual és el tercer que s’utilitza al poble.

Francesc Serra va néixer el 28 de novembre del 
1913. De petit, jugava, com tants altres nens, 
a la plaça: “Fins que trencàvem algun vidre, 

venia l’agutzil i ens prenia la pilota”. Dels anys 
20, ja  recorda “un equip molt bo” de l’Amer, 
que creu que és el primer que va començar a 
jugar. En Francesc Serra ens explica on era el 
primer camp: “Era al davant de la central d’en 
Junquera, a la vora de la riera. Primer els juga-
dors es canviaven a prop de la riera, al costat 
d’uns arbres. Més tard, ja van anar a vestir-se 
a la central”.   Com va passar més tard amb el 
camp on encara es juga, per anar al de la cen-
tral, al costat del riu, s’havia de passar per una 
palanca. “I si plovia molt, calia passar per la 
font d’en Fàbregas”.

“Amb la construcció de la fàbrica de la Font Pi-
cant, es va anar menjant terreny a la zona on 
hi havia el camp, fins que es va decidir deixar 
aquell camp i anar a un terreny de la Font”. El 
de la Font Picant és el segon camp, l’anterior 
a l’actual. I, segons recorda en Francesc, tam-
bé s’hi va jugar durant uns quants anys, com 
al primer. I per què es va deixar el camp de la 
Font Picant? “Hi va haver problemes amb el 
propietari del terreny, que va dir que hi volia 
plantar arbres”.

Al camp situat on ara s’hi ha instal·lat gespa 
artificial, s’hi va començar a jugar cap als anys 
30, segons ens explica (en l’escrit adjunt) en 
Pepet Espígol, que recorda que, al comença-

ment, estava pensat per a la mainada de catequesi. En 
els seus inicis, el Futbol Club Amer no tenia equips de 
nens. “Només els grans”, diu en Francesc Serra. Hi ha-
via, això sí, dos equips de joves del casal parroquial.

En Francesc Serra no va jugar mai amb l’Amer, però 
va formar part de la junta. “Quan hi vaig entrar, no hi 
havia socis. Érem una colla i ens anàvem combinant 
els càrrecs. Entre tots, fèiem el que calia. Jo no vaig ser 
mai president, sempre vocal.” S’hi va integrar passada 
la guerra, ja que durant el conflicte no hi va haver fut-
bol. Del camp actual, recorda encara quan no hi havia 
vestidors: “Els jugadors s’havien d’anar a canviar a can 
Barnera”. I també té clar que, de tota la vida, l’Amer ha 
lluït la samarreta blaugrana. 

El futur

Durant una llarga etapa, el camp de futbol s’ha anat 
mantenint sense canvis gaire significatius en el terreny 
de joc, tot i que sí que ha anat canviant l’entorn. Vesti-
dors nous, il·luminació nova, bancs, han estat algunes 
de les modificacions. Des de fa uns quants anys, s’ha-
vien anat multiplicant els camps dels municipis veïns 
on es canviava la superfície. A Amer, però, es mantenia 
el camp de terra. Més recentment, la federació cata-
lana i les administracions van potenciar la instal·lació 
de gespa artificial i molts pobles es van adherir a la 
iniciativa. I a Amer, tot i que el procés s’ha allargat més 
del compte, també ha acabat arribant. El passat 11 
de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es va fer 
la inauguració oficial, amb la presència del delegat 
d’Esports de la Generalitat a Girona, Josep Saguer, i re-
presentants del FC Barcelona, que van arribar a Amer 
amb l’equip juvenil de divisió d’honor (es va enfrontar 
al primer equip de l’Amer) i el cadet (va jugar contra 
el juvenil de l’Amer). Aquella mateixa setmana, l’Amer 
CF va ampliar la celebració amb la convocatòria (el dia 
14) de tots els jugadors que han format part del club 
durant alguna etapa de la seva vida. Tots dos actes van 
ser un èxit.

Un cop instal·lada la gespa artificial, 
encara hi ha pendent una altra fase 
de l’obra, perquè s’han de construir 
els vestidors i la tribuna. De moment, 
els jugadors es canvien i es dutxen en 
uns mòduls de lloguer.

Inauguració del camp de gespa artificial
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Records sobre el camp:  
Pepet Espígol

La meva intenció és explicar tot 
el que la meva memòria recordi 
sobre el camp de futbol.
Aproximadament seria l’any 1933, o bé el 
1934, que el senyor rector, mossèn Pere Xuclà, 
i el propietari d’un terreny de prop de la rie-
ra, en Masachs (en Gustet), van lligar caps per 
poder netejar una part del terreny i fer-hi un 
petit camp de futbol per a esplai de la maina-
da de catequesi. Es van començar els treballs, 
amb molts voluntaris que hi anaven quasi 
cada tarda sortint de col·legi. S’hi trobaven pe-
dres grosses i matolls de mal arrencar, amb la 
qual cosa era necessari un animal. A casa d’en 
Benet Giralt en tenien, i amb la seva ajuda es 
va poder avançar molt la feina. A mesura que 
anaven passant els dies i d’acord amb el pro-
pietari, es va anar agafant més terreny fins a 
quedar un camp de futbol gairebé de dimen-
sions reglamentàries. Fins que, al cap d’un 
temps, ja no sols era un camp per a la cate-
quesi, sinó que amb tot el jovent que assistia i 
freqüentava el Casal Parroquial, es van formar 
dos equips de futbol, que jugaven partits de 
campionat amb altres casals de la província. I 
amb bons resultats.

Al senyor rector, li feia il·lusió tenir tants joves 
al seu costat. Va arribar la guerra, amb les se-
ves conseqüències, i el camp quedà, però nin-
gú no el cuidà. Acabada la guerra, la Falange 
se’n va fer càrrec d’una manera no gaire ben 
acceptada, ja que els diumenges al matí obli-
gava a nois de segons quines cases a anar a 
treballar al camp, cosa injusta.

Passats uns anys, el camp ja estava en condi-
cions i el Futbol Club Amer hi va començar a 
jugar, un cop va haver deixat definitivament 
el camp de la Font Picant. El camp es va tancar 
primer amb tela de sacs, i de mica en mica s’hi 
van anar construint parets d’obra amb anun-
cis publicitaris.

A la junta del club, l’any 1949 hi era present 
l’Antoni Paradell Fàbregas, el veterinari muni-
cipal, que tenia 25 anys. Un greu accident amb 
la moto, tot tornant de complir el seu deure, li 
va segar la vida; era l’octubre de l’any 1950. La 
seva mort la va sentir tot el poble, i la junta del 
Futbol Club Amer li va dedicar un memorial 
de partits que van durar tres anys.

El futbol ha seguit la seva trajectòria. Ara som 
a l’any 2008 i, un cop enderrocat tot el camp 
i s’han acabat unes obres aturades durant un 
temps, ha arribat la instal·lació de la gespa ar-
tificial.

Cap a l’edició d’un llibre:  
Francesc Puigemont

D’editar un llibre de l’Amer CF, fa molt 
de temps que se’n parla. Però ara farà 
un any i mig va tornar a reactivar-se 
el tema, amb la Rosa Roure, la secre-
tària de l’Amer CF, en Xose Díaz i jo 
mateix. La Rosa hi va insistir molt i fi-
nalment ens vam proposar, tots tres, 
posar-nos-hi i intentar-ho. Amb l’aju-
da d’altres persones, esperem arribar 
algun dia a l’objectiu final. 

rEPORTATGE rEPORTATGE

Un dels equips del club al1982

Estat en què estava el camp el 1994

Per fer-ho possible, necessitarem també la col-
laboració de tothom per poder documentar, tant grà-
ficament com testimonialment, la història de l’Amer 
CF. De moment, estem tot just  al començament, però 
ens estem aproximant al final de la primera etapa (els 
orígens). Tot i que encara falta gent d’edat per entre-
vistar, esperem acabar en uns quants mesos aquesta 
primera etapa.

Tenim la intenció de fer taules rodones sobre la història 
del club a mesura que arribem a la gent relativament 
més jove, aixi com digitalitzar, arxivar i documentar tot 
el material que la gent sigui capaç de cedir-nos.

En definitiva, ens queda encara un bon tros de camí 
per recórrer, que serà extremadament gratificant per 
nosaltres quan s’arribi al final.

Xevi Masachs
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aMERENCS del mÓNaMERENCS del mÓN

Hola! Em dic Anastàsia, tinc 16 anys, a punt de fer-
ne 17, i sóc de Rússia. Fa vuit anys que visc a Catalunya. 
Vaig arribar a Barcelona amb 8 anys, l’any 2000.

No em va costar gaire aprendre el català i el castellà. 
En comptes d’ anar per exemple a classe de castellà 
normal amb tothom, anava a una aula especial, on 
m’ensenyaven vocabulari i gramàtica, i feia el mateix 
amb el català. Gràcies a les dues professores que vaig 
tenir, vaig aprendre moltíssim en les dues llengües.

Durant el primer any de primària, no em feia gaire 
amb els companys. Al principi, perquè no els entenia, 
em costava integrar-me perquè era força tímida i no 
parlava gaire. 

A l’ESO, vaig haver de canviar de domicili i vaig anar a 
un institut on no hi havia ningú dels antics companys 
de classe. Allà em vaig fer molt mes ràpid amb la gent; 
el primer dia ja anava amb un grup de noies. Vaig pas-
sar l’ESO en aquell institut uns anys inoblidables.

A primer de batxillerat, vaig haver de fer un altre can-
vi, venir a Amer. Em feia molta por, perquè com que 
és un poble,  pensava que la gent ja tindria els seus 
grups i que no m’acabarien de veure bé pel fet de ser 
nouvinguda.

Vam venir a viure a Amer perquè comprar un pis a 
Barcelona surt molt car. Aquí, en canvi, els preus són 
considerablement més baixos, i a més els meus pares 
tenen uns amics aquí i ja coneixíem el lloc i ens agra-
dava força. Aire fresc, bosc, molt maco tot... I ens vam 
mudar el 2 de setembre del 2007. 

Vaig començar primer de batxillerat. La gent a primera 
vista ja em va agradar, l’ institut en si també i les aules 
eren acollidores. I de l’ambient que hi veia, se’m feia 
estrany que tothom es coneix...però ara ja m’ hi he 
acostumat! 

El canvi és molt gran, perquè a Barcelona no has pas de 
fer gaire res d’especial per anar a un lloc. Hi ha molts 
transports públics i aquí, en aquest sentit, hi ha una 
gran dificultat. A mi m’ agrada molt sortir per zones 
de ciutat, és la cosa dolenta que té viure aquí, que has 
de tenir cotxe per desplaçar-te i anar a on vulguis i a l’ 
hora que vulguis. 

I amb Rússia ja no ho comparo, perquè és una altra his-
tòria, són dos llocs completament diferents, tant per la 
manera de ser de la gent, com per l’entorn, dos mons 
diferents.

Em sento bé estant aquí, tot i que de vegades no sé 
d’on sóc: vuit anys a Omsk (Rússia) vivint i passant al-
gun mes d’ estiu allà (amics, família, coneguts), set anys 
a Barcelona (també amics, coneguts, també alguns fa-
miliars), i un any a Amer (on hi ha la casa, els pares i 
també amics i  coneguts). Si em diguessin ara mateix a 
quin lloc voldria viure, no sabria què contestar, perquè 
quan no estic a un lloc, el trobo a faltar, i quan hi sóc, 
trobo a faltar l’altre. Estic bé a tot arreu, i m’ agraden els 
tres llocs, però no sé quin és el meu lloc de veritat...

Maria Carme Ballarín
Als 19 anys vaig decidir anar a Barcelona per 
estudiar Belles Arts, ja que de sempre he tin-
gut molt clar que volia dedicar-me a alguna 
cosa de vocació artística. Quan ja estava en-
llestint la llicenciatura, vaig trobar que era una 
gran oportunitat demanar una beca Erasmus 
per acabar els estudis a Londres, a la Middlesex 
University. És, sens dubte, una gran experièn-
cia, ho recomano a tothom que tingui l’opor-
tunitat de fer-ho. No només en allò referent a 
l’estudi d’una llengua estrangera (que potser 
és el primer que pot venir al cap quan es parla 
d’anar a estudiar a Anglaterra), sinó també el 
fet de conèixer una societat molt cosmopolita 
(al costat de Londres, Barcelona pot arribar a 
semblar una capital de comarca...), i unes vi-
vències i amistats irrepetibles.

Encara que pugui semblar contradictori, però, 
aquesta multiculturalitat existent a Londres, 
aquest riu de gent que constantment arriba i 
se’n va, fa que en alguns moments una tingui 
la sensació de provisionalitat, com trobant a 
faltar un lloc on pertànyer, per no haver de 
patir perquè les teves millors amistats se’n tor-
nen al seu país d’origen per -qui sap- no veu-
re-les mai més.

Evidentment, també enyores la família i els 
amics, però alhora saps que sempre són allà, 
mantens el contacte (benaurat messenger, 
benaurat Europa 15) i, què carai!, Londres 
tampoc està tan lluny!!! (benaurats vols Low 
cost, també...)

Referent al clima, i al menjar, t’hi acostumes... 
És ben veritat que sovint no valorem prou 
el que tenim fins que no ho trobem a faltar. 
Quan arribo a Catalunya és quan gaudeixo 
d’aquests dies llargs i assolellats (sí, a partir de 
les 4 ja fosqueja...), i no parlem de la dieta me-
diterrània.

El passat novembre va fer ja 5 anys que es-
tic vivint a Londres, i treballo com a Visual 
Merchandising d’una cadena de moda, disse-
nyant aparadors al centre de la ciutat (us sona 
Oxford Street?)

En definitiva, recomano de to-
tes, totes, el poder viure una 
experiència com aquesta, for-
mar-se i poder treballar en un 
lloc diferent al que has viscut 
sempre. Tot i les enyorances i 
dificultats que puguin anar sor-
gint, en situacions com aques-
tes és quan una s’acaba adonant 
d’un afany de superació que li 
era desconegut, i de l’exercici 
d’obertura de ment tan neces-
sari -alhora que interessant- 
que requereix el fet de conviure 
amb tanta gent i de tantes cul-
tures diferents.

Amerenca a...
...Londres

Amerenca de...
...Rússia

15
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eNTITATS - aSS. AECC       cOMISSIO de fESTESeNTITATS - aSS. pESSEBRE vIVENT

El passat dia 9 de Novembre es van celebrar les 
festes de l’Aniversari, i com en els últims anys, 
la representació a Amer de l’Associació AECC, 
Catalunya contra el Càncer, va poder disposar 
d’un espai a la plaça de la Vila en el marc de la 
fira d’artesans.

Des de l’Associació voldríem agrair a l’Ajuntament fer-
nos lloc, un any més, a la fira.

A tothom que ha contribuït amb el seu donatiu, mol-
tes gràcies per col·laborar.

Us voldríem informar que com a resultat de totes 
aquestes donacions es van recaptar al llarg del dia un 
total de 1500 euros. 

D’aquests, 128 euros van ser donats per l’Esplai La Te-
ranyina, que són els guanys que van obtenir a la para-
da que tenien també a la fira. Des d’aquí el nostre més 
sincer agraïment. 

Totes aquestes aportacions són igual d’importants per 
poder treballar en projectes com el que ha permès 
aquest any, que l’Associació AECC, Catalunya contra el 
Càncer hagi pogut donar 300.000 euros a l’equip del 
doctor Meléndez de l’Hospital Josep Trueta, per desti-
nar-lo a investigació sobre el càncer de mama. 

Per tots vosaltres

Una vegada més, s’ha acabat l’es-
tiu i també la nostra festa major...  
I ara sí! Ja podem dir que ens hem 
estrenat! 

Ja ens hem estrenat!

Com vàrem dir en l’anterior número de l’Amera, 
la nostra feina ha estat bastant feixuga, ja que era 
la primera festa que organitzàvem i la falta d’ex-
periència ens ha jugat alguna “novatada”. Però bé, 
dels errors, se n’aprèn. I estem convençuts que la 
pròxima serà molt millor. 

Tot i així, estem molt contents del nostre treball i, 
sens dubte, ha estat un plaer organitzar la Festa 
Major per a tots els amerencs i amerenques i po-
der-la gaudir amb tots vosaltres. 

Volem agrair la gran participació en tots els actes i, 
només faltaria, el suport de tots els col·laboradors, 
els patrocinadors, les entitats, la brigada municipal. 
En definitiva, gràcies a tots ha estat possible orga-
nitzar una festa que recordarem una vegada més.

I també voldríem agrair molt 
especialment a totes les voluntàries 
el temps i l’esforç que van dedicar 
desinteressadament a recollir els 
donatius i a donar informació.

Sense la seva inestimable ajuda, aquest projecte no 
seria possible.

A tots, moltes gràcies!

Ass. AECC Catalunya contra el Càncer

Volem recordar que qualsevol persona interessa-
da a participar a la Comissió de Festes no ha de 
dubtar a fer-nos-ho saber. Deixem  a l’abast de 
tothom el nostre correu electrònic perquè ens co-
menteu totes les opinions i suggeriments.

Moltes gràcies.

Una abraçada a tots i fins l’any que ve.

Comissió de Festes
comissiodefestesamer@gmail.com

Com cada any, tornarem a re-
presentar el pessebre vivent 
d’Amer, els dies 25, 26 i 27 de 
desembre (des de dos quarts de 
7 fins a les vuit del vespre), en 
els camps de la Boada.
Aquesta vegada, el recorregut serà diferent i 
esperem que agradi a tothom. També espe-
rem la participació de la gent del poble per fer 
de figurants, grans, joves i petits acompanyats. 
Ja passarem un full a cada casa perquè la gent 
es pugui apuntar i decideixi venir els dies que 
li vagin millor, encara que en sigui només un.

Ja que tenim l’oportunitat des d’aquesta revis-
ta, voldríem explicar que tots els dissabtes de 
novembre i desembre, ens trobem a les deu 
del matí fins cap a dos quarts de dues del mig-
dia en els camps de la Boada, per treballar i 
muntar els quadres del pessebre. Si algú s’ani-
ma a ajudar-nos, serà benvingut. Sabem que 
Amer hi ha molta gent amb traça que ens po-
dria donar un cop de mà i també idees. Només 
fa falta que es presenti i vingui a ajudar-nos. 

Arriba el pessebre!

Entre tots podrem fer cada 
any un pessebre vivent millor.

Esperem, un any més,  
la col·laboració i participació 
del poble.

Ass. del Pessebre Vivent

També fem una crida a la gent que tingui co-
ses antigues, “d’aquell temps”, com cistells, 
gerros, objectes de ceràmica que ja no es facin 
servir, eines, bótes de vi, etcètera. Si algú en té, 
agrairíem que ens ho fes arribar. 

Els membres de la junta muntem el pessebre 
amb molta il·lusió per tal que es puguin reviu-
re temps passats, mostrant oficis antics, esce-
nes bíbliques, etcètera.
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Amunt i endavant! Sí, sí... aquest és 
el nostre lema i ara més que mai! 

Fent un petit resum d’aquest any ens podem 
sentir orgullosos de tot el que hem fet i del 
què farem, anem avançant poc a poc i ja te-
nim 39 anys d’existència.

Fidels a la tradició, hem continuat amb l’orga-
nització de l’aplec de Sta. Brígida i enguany la 
III trobada d’ermitans i ermitanes. Realment 
a l’aplec sempre sentireu els nostres cants o 
xiulets de cargolina i gaudireu del símbol del 
poble, l’ermita i el seu entorn. 

Per informar a tots els socis/es disposem del 
nostre propi butlletí, batejat amb el nom El 
Batall, des del mes de desembre de 2007. Surt 
cada 4 mesos i vol ser una eina de comunica-
ció oberta a tothom. També tenim un plafó a 
Can Boles on posem totes les informacions re-
ferents a muntanya que ens arriben i les pro-
peres activitats que portarem a terme. 

D’un temps ençà, alguns joves han practicat 
altres especialitats: l’escalada i l’alpinisme. Les 
vies de Solius, Sadernes, Cavallers, Montserrat 
i les nostres penyes de Sta. Brígida i Sant Roc 
han estat els llocs escollits. El passat estiu, al-
guns socis també van fer ascensions a: l’Ane-
to per la cresta de Salenques, el Breithorn, el 
Matterhorn (Alps Suïssos), al massís del Vigne-
male (Pirineus Francesos), el mític Cavall Ber-
nat, entre d’altres.

No podem deixar de fer esment a les excursi-
ons familiars i/o individuals als cims del nostre 
Pirineu i altres zones de la geografia catalana 
fetes amb el mateix èxit i il·lusió. Així com, la 
continuïtat de les rutes tradicionals: les ermi-
tes, la caminada nocturna, la travessa pel Piri-
neu i la Ruta. 

Pels adolescents i joves es va tornar a oferir 
l’activitat del Despertacames, on amb 4 dies 
van donar la volta al terme municipal d’Amer. 

Com a precedent a la I Nit de Muntanya de l’any 
1974 i les diferents projeccions de diapositives 
d’anys posteriors, el passat mes d’octubre sota 
el nom de Cingle de Sta.Brígida, s’organitzà la 
1a Mostra d’audiovisuals de muntanya i 

eNTITATS - eSQUELLESeNTITATS - eSQUELLES

Sentim els 40
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En Lluís, soci número 4 del Grup Excursionista Ame-
renc Esquelles, en fou un dels seus fundadors. Primer 
en va ser el capdavanter, més tard el president i fins fa 
poc més d’un any el secretari. 

Què en podem dir d’en Lluís en aquests moments de 
tanta tristesa...? A més dels càrrecs suara esmentats, 
amb ell perdem sobretot un bon company i un bon 
amic. Però també a un home d’idees, a un bon dibui-
xant, al cartellista, a l’entès en noves tecnologies, a l’es-
criptor, a un bon cantant, al fotògraf, al sardanista, a un 
gran comediant, al marcador de camins amb l’altíme-
tre i el compta-passos, darrerament també a un gran 
ecologista, a un gran organitzador, el que entenem 
per un agitador cultural… en definitiva, un excel·lent 
excursionista. 

Podem afirmar que la seva febre creativa no tenia lí-
mits. Per això en les nombrosíssimes reunions que 
hem mantingut al llarg d’aquests anys sovint discutí-
em, discrepàvem, però amb la seva tossuderia i poder 
de convicció al final l’activitat es portava a terme amb 
dignitat, sempre amb la satisfacció d’una feina ben 
feta. Lluís, et trobarem a faltar. Moltíssim. I més enda-
vant, amb el temps, tal i com diu el poeta: 

“parlarem de tu, però no pas amb pena. Poc a poc seràs 
un gest, un mot, un gust, una mirada, que flueix sense 
dir-ho ni pensar-ho” 

I sentim els 40... perquè el proper any 2009 
celebrarem el 40è aniversari del Grup Excur-
sionista Amerenc Esquelles i per celebrar-ho 
ens hem organitzat per comissions per tal de 
portar a terme moltes de les idees que tenim 
ganes de poder oferir. La reedició del llibre per 
“camins i corriols” i la programació d’una acti-
vitat cada mes recuperant esdeveniments an-
tics són només dos exemples.

Esperem la participació de tot el poble. Tots i totes hi 
esteu convidats.

BONES FESTES I BON ANY 2009!!!

La junta del GEAE

aventura. Al matí fem la I Escalada Popular a 
Sta. Brígida amb l’objectiu d’ensenyar les vies 
noves i reequipades per alguns socis amb 
l’ajuda de l’entitat i al vespre va ser el torn de 
la projecció de dos documentals a càrrec de 
Ferran Martínez (Caranorte).

I tot això configura la història; perquè 
la història no són els il·lustres del nos-
tre país; sinó que la història la fa la soci-
etat, les persones anònimes que posen 
el seu gra de sorra dia rere dia i és en 
aquesta reflexió on volem recordar en 
Lluís Bosch i Plana, perquè ell junta-
ment amb 6 components més van ser 
els responsables que el dia 12 de març 
de l’any 1969 s’encengués la flama que 
encara avui continua viva: el Grup Ex-
cursionista Amerenc Esquelles.
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que era de qui obtenia el material per a l’exèrcit 
–cavallers, cavalls, armes i soldats- i el suport ideo-
lògic –el discurs religiós medieval-. Al capdavall el 
pagès era qui mantenia l’exèrcit amb taxes i amb 
els productes de la terra. Però això ja es considera-
va normal.

- I Amer què hi té a veure amb tot això? 
- Amer és un dels escenaris de la segona guerra re-

mença. Després de moltes reunions, els remences 
van acceptar l’arbitratge reial en aquesta guerra i 
van signar un compromís amb els nobles al mo-
nestir d’Amer -la Sentència Arbitral de Guadalupe- 
el 8 de novembre de l’any 1486. T’he d’aclarir que 
la sentència té aquest nom perquè el rei Ferran II 
d’Aragó (el Catòlic, marit d’Isabel I de Castella i fill 
de Joan II d’Aragó) va disposar aquesta sentència 
allà on es trobava en aquell moment: al monestir 
de Guadalupe (Extremadura).

- De manera que, finalment, els pagesos remences 
hi van sortir guanyant?

- Només a grans trets. La veritat és que, amb el nou 
acord, i a canvi d’un pagament de 60 sous per mas, 
s’abolia el dret al maltractament i molts altres abu-
sos senyorials menors. És a dir, que es podia redimir 
dels mals usos a canvi de diners. Molts es van veure 
incapaços d’assolir aquesta quantitat i es van sentir 
traïts pel rei Ferran. I a més, els pagesos van seguir 
lligats a la terra perquè havien de fer homenatge al 
senyor i pagar drets emfitèutics i feudals. I això va 
durar encara un parell de segles més, fins la revolta 
dels segadors al 1640. Però això és una història per 
una altra Amera.

hISTÒRIA

- Així, Verntallat és un lloc o una persona?
- Francesc de Verntallat era el nom d’un cab-

dill remença, natural de Sant Privat de Bas, 
que va viure durant el segle XV. El cognom 
Verntallat és molt conegut a la Garrotxa. A 
més, ara també és el nom d’algunes agro-
botigues que hi ha a diverses localitats de 
la comarca veïna.

- Això de “cabdill remença” vol dir que era 
un militar?

- Més aviat un guerriller, perquè, essent fill 
de la baixa noblesa de la zona, es va casar 
amb una filla de pagès i vivia de la terra. 
Això el va acostar a les mancances socials 
del moment i va formar un petit exèrcit 
amb pagesos.

hISTÒRIA

No em vinguis amb històries...

Verntallat
- Remença, remença, la paraula em sona i 

no sé de què...
- Quan es parla de la causa remença es parla 

de la demanda social del pagesos de re-
mença, és a dir, aquells pagesos dels segles 
XIII, XIV i XV que estaven condicionats per 
la remença. També es diu que estaven “lli-
gats a la terra”. És a dir, que si volien deixar 
la terra on treballaven havien de pagar una 
redempció o remença.

- Vols dir que no es podien moure d’on 
eren?

- Això mateix. El tema és molt conegut per-
què estaven atrapats per la legislació feu-
dal, per una llei que es deia ius maletrac-
tandi i que en català es coneix com “mals 
usos”.

- És allò de la cugúcia i el dret de cuixa?
- Sí, és clar, aquests són els mals usos més 

coneguts, però n’hi havia de més freqüents 
i empipadors, com l’arsia, que obligava el 
pagès a pagar una multa al senyor si se li 
incendiava la casa. 

- Com si no fos prou desgràcia... I com és 
que els pagesos es deixaven ensarronar 
amb aquestes condicions? Que no podi-
en fer un altre tipus de contracte?

- De fet, tenien poques opcions. La llei (Ius 
maletractandi) protegia els senyors feu-
dals. Tota la legislatura dels mals usos pro-
venia del dret elaborat a les Corts al segle 
XIII, quan el rei necessitava el suport dels 
nobles per a poder muntar les campanyes 
militars contra els musulmans i va cedir a 
les seves demandes per a poder pressionar 
la pagesia.

- O sigui, que era una guerra entre pagesos 
i senyors? I quin era el paper del rei en-
mig d’aquestes batusses?

- En aquell moment el rei encara no era 
absolutista sinó que exercia el seu poder 
negociant amb la resta d’estaments -els 
nobles, l’església i els pagesos-, intentant 
acontentar especialment els dos primers, 

Més sobre Verntallat i Remences
- http://www.remences.com
- http://www.revistapubli2000.com

Bibiana Agustí

Imatge idealitzada d’un soldat d’infanteria de l’època,  
segons Fèlix Xunclà a www.pedresdegirona.com

La ballesta, destinada a disparar fletxes,  
era l’arma més comú en aquesta època.
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hISTÒRIAhISTÒRIA

El passat mes de juliol es va en-
derrocar l’edifici que, des de la 
seva inauguració, el 1935, allot-
java les escoles públiques per a 
nens de la nostra vila, per am-
pliar el seu preuat institut. Era 
la primera vegada que Amer 
disposava d’un edifici propie-
tat de l’Ajuntament i construït 
expressament per aquest fi. Per 
aquells temps els nens i les ne-
nes anaven a locals diferents, 
doncs encara l’educació es feia 
amb separació de sexes. Les 
nenes hagueren d’esperar uns 
anys més per tenir una escola 
amb edifici idoni per a l’ense-
nyament.

un espectacle veure’n passar algun. Els di-
mecres tenien un xic més complicat l’esbarjo 
per causa del mercat setmanal que ocupava 
aquests espais públics.

L’aspiració, doncs, del comú d’Amer a dispo-
sar d’unes escoles dignes, còmodes, salubres 
i adequades a la tasca pedagògica era, a més 
de legítima, irrenunciable. D’aquí que, com ja 
hem dit, la qüestió de les escoles fos un tema 
recurrent, amb certa freqüència, als plens mu-
nicipals, sobre tot pels regidors en aquell mo-
ment a la oposició. Era un tema agraït, per la 
vessant popular i de legitimitat que compor-
tava, que l’equip de govern moltes vegades 
no sabia com esquivar i, com que el prometre 
no fa pobre, la contesta “ara sí, farem les esco-
les” ja era popular i el poble l’acceptava amb 
resignació i amb una mal dissimulada ironia.

En l’última dècada del segle dinou, les monges 
Dominiques de l’Anunciata, crearen una esco-
la graduada a Amer i admetien nens i nenes 
fins a cinc o sis anys, en regim de llar d’infants; 
a partir dels sis o set anys, ja només era un col-
legi privat exclusiu per a nenes. Apart d’una 
estricta formació religiosa i dels coneixements 
normals com en qualsevol altra escola, rebien 
lliçons d’altres matèries que les preparaven 
per la vida i la seva inclusió a la societat.

Això va fer que tingués prioritat l’escola de 
nens, doncs no hi havia alternativa per a ells 
a la vila. La de les nenes podia esperar doncs 
una bona part del cens de nenes anaven a l’es-
cola de les dominiques. 

Visca la República

Com ja es cosa sabuda, el regnat d’Alfons XIII va aca-
bar malament. La fèrria dictadura de Primo de Rivera, 
que va durar sis anys i escaig, va deixar molt afeblida 
i desprestigiada la monarquia; tant, que les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931 que, en altres mo-
ments haguessin sigut intranscendents, es varen con-
vertir en unes verdaderes eleccions generals. Vistos els 
resultats, amb clara tendéncia republicana, i per evitar 
mals majors, el rei va fer molt santament en abdicar el 
dia 13, fer les maletes i sortir d’Espanya esperant millor 
ocasió, que, dit sigui de pas, a ell no li arribaria. L’ende-
mà, el 14 d’abril, la majoria del poble espanyol cridava 
“visca la República!!”. 

Bé, ja tenim república que, com tots ja sabeu també, 
va acabar, i mai més tan ben dit, cantant viva el rei, si 
be després d’una tragèdia i de quasi quaranta anys de 
dictadura. Una dictadura va ajudar a fer caure un rei i 
una altre va ajudar a aixecar-ne un de nou. Tot plegat, 
un trist i llarg capicua: monarquia-dictadura-repúbli-
ca-dictadura-monarquia. 

A Amer, les eleccions del 12 d’abril de 1931, van por-
tar un govern municipal podríem dir de dretes amb 
el Sr. Salvador Domènech Padrosa com alcalde, oncle 
per cert del music amerenc Pere Buxó Domènech de 
qui aquests dies hem commemorat els deu anys de la 
seva mort.

Les, diguem-ne, esquerres van quedar a la oposició i 
com era de suposar, amb l’intent d’afeblir a l’equip de 
govern, van emprendre una forta campanya amb el 
tema estrella del moment: volem escoles.

ciar els tràmits per sol·licitar a l’Estat la concessió de 
les subvencions previstes en les lleis vigents de 5 de 
gener de 1933: 56.000 pta.

El 22 de juliol de 1933, es procedeix a la subhasta de 
les obres que s’atorguen a un mestre d’obres d’Anglès 
per el preu de 44.952,72 pta, l’escola d’Amer i 18.389,76 
pta. cada una de les altres dos escoles. Al cap d’una set-
mana començaven les obres i, per fer front a les despe-
ses mentre s’esperaven les subvencions, l’ajuntament 
formalitzava una operació de crèdit amb la Caixa de 
Pensions de 85.000 pta amb un interès anual del 5% i 
amb la clàusula de redimir part del capital amb la sub-
venció de 56.000 pta que s’esperava de l’Estat. Mentre, 
les escoles avançaven a bon ritme i tot anava com una 
seda. Fins que....

A primers de 1934, el mestre d’obres d’Amer, Josep 
Clusells i el mestre serraller de la vila Josep Baranera, 
presenten una carta a l’ajuntament denunciant que 
l’execució de les escoles no es feia segons el plec de 
condicions que s’havia proposat a la subhasta i enu-
meraven els defectes que ells consideraven inaccepta-
bles. Els principals eren que el terra de l’escola s’havia 
rebaixat de 80 a 60 cm., i per tant a les escales d’accés 
s’havia suprimit un escaló; la fusteria no respectava els 
gruixos del projecte i la fusta era de mala qualitat; el 
serraller denunciava que la reixa que envolta el recinte 
no era feta segons plànol i era més senzilla i que ell, 
com a expert en l’assumpte considerava que, la tècni-
ca constructiva no era l’adequada.

L’ajuntament paralitzà l’obra i va demanar al construc-
tor i a l’arquitecte que aclarissin el fet i al veure que 
l’un s’excusava amb l’altre i no s’aclaria res, va decidir, 
sense dir res a ningú, demanar un informe a un altre 
arquitecte i l’escollit fou el no menys reconegut Isidre 
Bosch Bataller (Vilanna, 1875 – Girona 1960). L’informe 
del Sr. Bosch fou demolidor i posava de volta i mitja 
al Sr. Esteve començant per la inadequada orientació 
geogràfica de l’edifici, finestres petites que no perme-
tien ventilar prou bé les aules, pocs sanitaris, manca 

La rocambulesca història de les 
primeres escoles públiques d’Amer
Ara sí, farem les escoles

Si repassem les actes dels plens municipals 
de l’ajuntament d’Amer, des de finals del se-
gle dinou fins el primer terç del segle vint, ens 
adonarem que, de tant en tant, s’organitzaven 
sibil·lines discussions entre els regidors, cla-
mant per la vergonya que representava pel 
poble d’Amer el no disposar d’unes escoles 
com cal i, mentre, anar pagant lloguers per 
uns locals insalubres i que no reunien cap 
condició per una òptima formació dels nois i 
noies de la vila.

Efectivament els nens i nenes, del nostre re-
cord, ocuparen locals diversos i els més re-
cents foren als baixos de Can Boles, el primer 
pis de l’ajuntament, i a la desapareguda casa 
de Cal Rei, a la plaça de Sant Miquel. Aquests 
llocs, això sí, tenien un ampli espai públic al 
davant que feia les vegades de lloc d’esbarjo 
amb plena seguretat doncs per aquell temps 
els automòbils eren tan escassos, que era tot 

La cosa va funcionar, donat que el nou govern 
de la República ja tenia com a prioritat el tema 
de l’educació. L’equip de govern de Salvador 
Domènech, com era de esperar, va posar mans 
a l’obra. El projecte comprenia una escola gra-
duada per a nens a Amer i dues escoles mixtes 
amb habitatge per a mestres, una per a Sant 
Julià del Llor i l’altra per a Sant Climent.

Fetes les gestions per la compra dels terrenys, en el ple 
del dia 26 de maig de 1933 queda aprovada la cons-
trucció de les esmentades escoles. S’encarreguen els 
projectes amb caràcter d’urgència a l’arquitecte Josep 
Esteve Corredor (Girona, 1896-1965), un dels més re-
coneguts del moment a Girona, amb molta obra a la 
ciutat i província. I així, mentre l’arquitecte redactava 
el projecte, l’ajuntament, a fi de guanyar temps, va ini- Josep Esteve Corredor
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de penjadors guarda-roba i altres minúcies. 
Al final, però, salvava l’honor del seu col·lega 
dient que l’obra, malgrat tot, estava ben feta i 
amb materials de qualitat.

Total: l’obra parada, el contractista que 
no cobrava, l’arquitecte enfadat com 
una mona i l’ajuntament entre l’espasa 
i la paret. 

Pel que sembla, entre el Sr. Bosch i el Sr. Este-
ve no hi havia pas massa bones relacions. El 
Sr. Bosch era més aviat conservador i no gaire 
amic de la República i el Sr. Esteve, tot el con-
trari. Cap dels dos tenia connotacions políti-
ques i sí que mútuament es reconeixien com a 
excel·lents professionals, però era notori que 
aquest afer entre els dos no era pas el primer.

El Sr. Esteve, tan enfadat estava que va in-
terposar una querella judicial a l’Ajuntament 
d’Amer, adduint que era improcedent encar-
regar un informe d’arbitratge a un altre arqui-
tecte sense consultar-ho a ell que era l’autor 
del projecte.

De tota manera, com que l’ajuntament espe-
rava que, d’un moment a l’altre, arribaria el 
comunicat de la subvenció, va donar ordre de 
continuar les obres, mentre el Sr. Esteve tirava 
endavant la querella.

Per si no fos poc, una galleda d’aigua freda va 
caure sobre l’equip de govern de l’atribolat 
ajuntament: el dia 19 de febrer de 1935, es va 
rebre, amb alegria. un sobre de la “Dirección 
General de Primera Enseñanza”. Tothom creia 
que arribava la subvenció. És de suposar que 
va obrir el sobre l’alcalde Domènech; es va fer 
un silenci; és de suposar que algú diria: quant 
ens donen? I l’alcalde diria amb la veu trenca-
da: res!...

Motiu: Més o menys el que deia l’arquitecte 
Sr. Bosch: les escoles no complien amb la nor-
mativa de les construccions escolars vigent: 
estaven mal orientades, eren poc higièniques, 
falta de guarda-robes, finestres petites... El 
comunicat també deia que es corregissin els 
defectes i es donaria la subvenció. Les escoles 
ja estaven pràcticament acabades; era impos-
sible, doncs, canviar la seva orientació i de tot 
lo altre alguna cosa es podia fer.

El més greu era que l’ajuntament no podia fer 
front al deute contret amb la Caixa de Pensi-

ons. Què fer? L’Ajuntament es caragola la man-
ta al cap, tira endavant les escoles i les acaba: 
el 25 d’abril de 1935 estaven acabades i com 
que només faltaven dos mesos per acabar el 
curs, varen posposar la inauguració fins el se-
tembre al començar el nou curs.

Mentre, l’ajuntament anava fent gestions per 
resoldre la seva delicada situació econòmica.

Ja tenim escoles!

Efectivament, llegim al diari vespertí 
de Girona, “L’Autonomista”, del dia dos 
d’octubre de 1935, a primera plana, 
amb una fotografia de l’escola i ocu-
pant tres columnes de text:

“AMER - Solemne inauguració oficial de 
la magnífica escola graduada de nens. 
El diumenge dia 22 del proppassat mes de se-
tembre, tingué lloc en la vila d’Amer l’acte de 
la inauguració oficial de l’escola graduada de 
nens.” (...)

Pel que sembla, la inauguració fou una festa 
de les que deixen empremta, amb assistència 
massiva d’autoritats de Girona i Barcelona, 
parlaments emotius, com, sobre tot, el del Sr. 
Josep Junquera Moner, fill d’Amer i Cap d’Ins-
pectors de 1er Ensenyament, del Sr. Narcís de 
Carreras en representació de l’Honorable Con-
seller de Cultura, del Sr. Tomàs Carreras i Artau 

de la Universitat de Barcelona i tants altres d’una llista 
interminable. Hi hagué un banquet a la Fonda del Cen-
tre i sardanes i ball per la cobla-orquestra de la vila “La 
Catalana”. Hi assistí el poble en pes i, com és natural, 
les satisfetes autoritats del poble segurament, però, 
amb el rau-rau a dintre pensant com ho farien per pa-
gar tot allò. L’alcalde donà les gràcies als assistents i va 
prometre fer ben aviat l’escola graduada de nenes.

Per sort, perdò, va venir la guerra civil, l’alcalde 
Domènech fou substituït per Melchor Bonaventu-
ra Monegal, aquest per l’Esteve Planagumà qui el 8 
d’0ctubre va renunciar al càrrec i acceptà l’alcaldia el 
Sr. Miquel Jordà fins a la fi de la guerra. Consta que 
tots aquests alcaldes van anar continuant els tràmits 
de la subvenció sense resultat, doncs les prioritats del 
moment eren altres de més gravetat. Mentre, l’Ajunta-
ment anava pagant interessos i amortitzacions. 

La guerra s’acaba, però no les desgràcies  
i el problema continua

El dia 26 de novembre de 1939, després de set mesos 
de comissió gestora a l’ajuntament, és nomenat alcal-
de de la vila el Sr. Narcís Junquera Rigau. Com que el 
Sr. Narcís Junquera era regidor de l’ajuntament que 
va tirar endavant la construcció de les escoles., estava 
perfectament al corrent del problema i de la càrrega 
econòmica que representava el deute amb la Caixa de 
Pensions. Va començar a fer gestions però com que els 
centres de decisió eren a Madrid, la cosa s’allargava. 
Per complicar més les coses, el mes d’octubre de 1940 
un període de fortes pluges van desbordar el riu Ter, 
i de retruc el Riubrugent també va augmentar molt 
de nivell, inundant bona part de la vall d’Amer. El tren 
d’Olot va deixar de funcionar, doncs l’aigua s’endu-
gué trams i ponts del seu traçat. La carretera va que-
dar tallada, el pont del Pasteral, feia poc reconstruït, 
va quedar malmès i l’ajuntament d’Amer hagué de fer 
inventari dels danys per demanar ajuda de cara a la 
reconstrucció dels desperfectes. El problema de les es-
coles va quedar un xic aturat.

Per acabar-ho d’adobar i agreujar més la cosa el “Mi-
nisterio de Educación Nacional” va encarregar a l’ar-
quitecte de la delegació de Girona Claudio Díaz, un 
informe sobre el tema de les escoles d’Amer. Aquest 
informe, que ratifica els anteriors, porta data del maig 
de 1942.

El Sr. Junquera, amb data onze de novembre de 1944, 
envia també al Ministero de Educación un llarg memo-
rial explicant amb pèls i senyals tota la rocambolesca 
història de les escoles d’Amer. Acaba amb la suplica 

corresponent demanant que es compleixi el decret de 
5 de gener de 1937 i d’una vegada donin a l’ajunta-
ment d’Amer la subvenció de 56.000 pta. que per dret 
li corresponen.

És de suposar que la cosa va quedar solucionada, 
doncs 56.000 pta, el 1944, era una xifra fàcilment so-
lucionable.

El 1980, es varen construir les escoles actuals i 
els nens i nenes d’Amer, per fi, disposen d’unes 
instal·lacions adequades per la seva formació. 
Les escoles velles es van incloure al complex 
de l’Institut Castell d’Estela.

Com dèiem al començament, el juliol d’aquest any 
2008, aquelles escoles que tants maldecaps varen dur, 
morien sense pena ni glòria amb el lloable fi d’ampliar 
l’Institut. Si la seva inauguració fou una festa inoblida-
ble, el seu enterrament fou trist, sense ningú i sense 
l’absolta que sol acompanyar als difunts. Crec que, al-
menys, mereixien una petita cerimònia i una crida als 
molts alumnes i algun mestre que encare queden. Un 
senzill panegíric agraint el seu servei i unes paraules 
per dir-li que el seu sacrifici no serà estèril i que la seva 
memòria perdurarà entre nosaltres. 

Passa que l’acceleració del temps ens anihila la sensi-
bilitat, ens endureix la pell i ja quasi no som capaços 
d’exprimir els llagrimalls. A veure si quan el nou edifici 
sigui fet, almenys una placa, que val quatre rals, ens 
digui que sota aquest edifici tan bonic i tan útil, jauen 
les despulles de la primera escola pública d’Amer in-
augurades el 22 de setembre de 1935 i que  en el seu 
temps foren, també, boniques i útils per a molts, que 
hi aprengueren l’encanteri de llegir i el misteri dels 
nombres. Que descansin en pau.

Josep Puigdemont Oliveras
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Joan Fàbregas
“L’afició per l’art em ve de la impremta”

eNTREVISTA

Els quadres que veiem penjats 
als balcons de la plaça de la Vila 
i maquetes a escala com la que 
hi ha exposada a l’Estació són 
només una mostra de la passió 
i les aptituds per l’art d’en Joan 
Fàbregas i Montserrat, en Joan 
de can Canadell. Nascut l’any 
1934 a Amer, viu a Olot però 
se sent arrelat al nostre poble. 
I sempre que ha pogut, ha col-
laborat en tot el que li han de-
manat, de forma desinteressa-
da. També, és clar, a l’hora de 
demanar-li una entrevista per a 
la revista, com a reconeixement 
als treballs artístics que ha de-
dicat al poble. 

Com es defineix? “Un artista senzill i auto-
didacte, tímid, alegre, voluntariós, vocaci-
onal, impressor i confiter d’ofici”. I artista 
d’afició, de vocació. “Sempre m’ha agradat 
dibuixar, pintar, fer gravats de linòlium i 
zenc, pessebres artístics, maquetes a esca-
la, treballs artesans de fusta i cartró, monu-
ments religiosos a la plaça per a la processó 
dels Dolors...” Una vocació que, segons ens 
explica, li ve del seu pas per la impremta. “És 
la primera vegada que tinc l’oportunitat 
d’explicar el motiu real que em va conduir 
cap a aquesta afició”, assegura.

Els orígens

De petit, en Joan Fàbregas va ser testimoni 
dels orígens de la impremta Monserrat. “El 
meu oncle Lluís Monserrat va proposar al 
meu pare, Josep Fàbregas Canadell, que 
era el seu cunyat, anar a Girona a Indústri-
es Gràfiques a aprendre l’ofici d’impressor 

per poder instal·lar una impremta a Amer”, explica. 
“El pare ho va acceptar i, amb sacrifici i voluntat, 
anava dues vegades per setmana a Girona. En va 
aprendre ràpidament”. D’aquesta manera, en Lluís i 
en Josep van escollir la maquinària nova que necessita-
ven, amb l’ajuda d’un tècnic. “Es va instal·lar a Amer 
la impremta, comprada per l’oncle i la tia Càndida”. 
Això passava entre els anys 40 i 45, aproximadament; 
és a dir, durant la infància d’en Joan. “Entre el pare 
i un senyor de les Indústries Gràfiques que venia 
dos cops per setmana per acabar l’aprenentantge, 
van inaugurar i tirar endavant les arts gràfiques”. 
Segons ens explica en Joan, la impremta va ser clau 
per agafar afició al dibuix i altres arts. 

“La impremta em va ensenyar una 
infinitat de coses molt variades i de 
novetats relacionades amb textos, 
dibuixos, fotogravats i trucs d’im-
pressió. L’afició per l’art em ve de la 
impremta”. 
Era molt jove, però en sortir de l’escola ja anava cap a 
la impremta: “Tenia onze anys, i el pare i l’oncle em 
van anar introduint a la impremta perquè apren-
gués l’ofici. M’agradava tant que als 14 anys vaig 
plegar del col·legi.” Aquí va començar una etapa de 
plena vinculació a l’ofici d’impressor: “Portàvem la 
impremta el meu pare i jo. L’oncle Lluís ens ajuda-
va quan podia, perquè tenia la barberia i la músi-
ca. També feia pujar els aprenents de barber a la 
impremta, perquè els ensenyéssim l’ofici. I el meu 
germà Lluís també va estar un temps practicant 
l’ofici”.

La impremta, la confiteria i “la Caixa”

En Joan va poder anar desenvolupant i millorant en les 
arts gràfiques: “Gràcies a l’oncle Lluís, viatjàvem ell 
i jo a Girona i algunes vegades a Barcelona per in-
troduir-nos en les indústries de la impremta i veure 
les novetats que sortien.” La feina amb les màquines 
no era l’única: “A casa teníem confiteria i ho alter-
nàvem”, recorda en Joan. Treballaven els diumenges i 
dies festius, a part d’altres dies puntuals. “I la clientela 
ens considerava uns pastissers de cap a peus”. En 
Joan va deixar la impremta quan tenia 22 anys: “Vaig 

posar un taller de fotogravats a Olot, però hi va 
haver problemes de material fotogràfic especial 
i productes químics que necessitaves i que no et 
servien, perquè a tot Girona només hi havia un ta-
ller”. Aquests problemes li van fer abandonar l’ofici i 
començar una altra etapa. Com que tenia els estudis 
de Comerç, que va fer amb els professors Galí i Xiberta, 
se li van obrir les portes de “la Caixa”. A partir d’aquí, 
va combinar la tasca professional a l’entitat bancària 
amb l’afició per l’art, en totes les facetes, que va anar 
desenvolupant.

Una àmplia gamma

En Joan ha dedicat un munt d’hores a les seves obres. 
N’ha fet de tot tipus, començant per la pintura: “He 
fet moltes exposicions a diversos llocs de dibuixos, 
olis i aquarel·les”. A més de dibuixos i aquarel·les, 
té un record especial de “dos quadres de 3x2 me-
tres exposats, un als Laboratoris Hipra i l’altre a 
una casa de Les Preses”. Una altra passió d’en Joan, 
des de sempre, són els pessebres: “Vaig dedicar-hi 
molts anys, a fer pessebres artístics. Un any, l’Ajun-
tament d’Amer em va demanar fer pessebres per 
tota la plaça i en vaig fer tretze, que es van exposar 
un a cada aparador”. Entre les seves obres destaquen 
també, òbviament, els 28 quadres grossos representa-
tius d’Amer que l’Ajuntament penja dels balcons de la 
plaça durant les festes. “Considero que, com a aficio-
nat que he estat, és un atreviment”, confessa. 

I, com no, les maquetes a escala. En té un record molt 
especial de tres, que són les que li han costat més, tant 
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per complicades com pel temps que hi ha 
dedicat. La primera és la reproducció de l’es-
glésia d’Amer, en què no hi falta cap detall, i 
que conserva a Olot. La segona és la del tren 
d’Olot, ara instal·lada a l’estació. Amb set me-
tres de llarg, la maqueta és espectacular, i va 
des de la font Picant fins al Pasteral. Es va ex-
hibir el novembre de 1994, com a homenatge 
a tots els col·laboradors del desaparegut tren 
d’Olot.  “Recordo que va tenir molta reper-
cussió en l’homenatge que es va fer a les 
persones que havien treballat en el tren. Hi 
va haver llàgrimes d’emoció”, explica. 

Al cap de tres anys, el 1997, en va estrenar una 
altra de la qual també se’n sent molt orgullós: 

“És una reproducció de la plaça 
d’Amer, que guarden a l’Ajun-
tament. Per la seva perfecció i 
exactitud, és la meva preferida. 
La reproducció és exacta, amb 
tots els detalls de la plaça. Fins 
i tot hi ha els manaies al mig de 
la plaça”. 
Amb unes dimensions de 3 metres per 3 me-
tres aproximadament, es va exhibir en una 
carpa al mig de la plaça durant les festes de 
Nadal. Ara, és a l’Ajuntament, per poder-la res-
taurar algun dia.

Tantes hores dedicat a aquesta passió exigei-
xen paciència, i no només seva: “He tingut 
sort de la meva dona, la Maria Duran, que 
mai ha posat cap impediment perquè fes 
els treballs a casa, al meu estudi”. En Joan 
també agraeix la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Amer i, per acabar, vol agrair “l’oportunitat 
de poder explicar totes aquestes coses” a la 
revista.

Xevi Masachs

El projecte va sorgir després de par-
lar-ne diumenge rere diumenge men-
tre miràvem com jugaven els nois de 
l’Amer. Un grup de noies ens vam 
animar a formar un equip de futbol 
femení, amb la idea d’aprendre l’es-
port, fer exercici i passar una bona 
estona, cosa que ens va fer engres-
car ràpidament. Tot parlant-ne, vam 
aconseguir reunir-nos unes vint no-
ies per discutir sobre el nivell d’impli-
cació de cadascuna. 

Davant la il·lusió del futur equip i les ganes de tirar el 
projecte endavant vam plantejar a la Rosa, secretària 
de l’Amer CF, la nostra proposta. Consistia a fixar un 
dia d’entrenament a la setmana durant aquesta tem-
porada ja que moltes de nosaltres no havíem jugat 
mai a futbol i  calia començar des de zero. El club va 
rebre la nostra idea amb els braços oberts. La pròxima 
tasca va ser buscar entrenadors disposats a treballar 
amb un inexpert equip femení; per sort, vam trobar 
dos valents disposats a formar part d’aquest projecte, 
coneguts per  molts de vosaltres, com són en Rocky i 
en Tini. Per tant, vam acordar entrenar cada dijous de 
vuit a dos quarts de deu del vespre al Camp Munici-
pal d’Amer. I, de moment, amb el compromís de totes 
i l’esforç dels entrenadors, estem satisfets del treball 
aconseguit. 

El nostre objectiu és poder adquirir un nivell futbolís-
tic suficient per tal de poder competir la temporada vi-
nent a la corresponent lliga femenina. Aquest any ens 
conformarem jugant partits amistosos amb equips gi-
ronins del nostre nivell.

L’equip està en procés de formació, mai és tard per ini-
ciar-se a aquest esport. Així que, si alguna noia o dona 
vol formar part d’aquest projecte, serà benvinguda, ja 
que encara que a vegades faci mandra i una mica de 
fred, es pot gaudir d’un bon caliu.

Equip de futbol femení

Nou equip,  
nou projecte!!!
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Setmana de la Mobilitat Sostenible
Un any més la PTP de les Comarques 
Gironines ens hem adherit a la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible del 
22 al 28 de setembre de 2008.
Divendres 26, Xerrada Col·loqui amb en  Llorenç Pla-
nagumà del Centre de Sostenibilitat Territorial . És 
una entitat que porta a terme activitats per promoure 
una nova cultura del territori. Hi tenen cabuda associ-
acions  en defensa del territori i del medi ambient. Està 
ubicada a la Comarca de la Garrotxa.

També vam fer una breu explicació del nou Sistema 
Tarifari Integrat de l’ATM de Girona.

S’ha d’adquirir la targeta d’acord amb el nombre de 
zones per on vulguis transitar, amb un màxim de 3 zo-
nes.

Aquest sistema unifica els preus dels viatges a partir 
de set zones i dues zones pont. Amb un sol títol de 
transport, es poden utilitzar els diferents sistemes de 
transport (bus urbà i interurbà) amb una única targe-
ta.

Permet fer transbordaments sense cost dins el límit 
horari de 1’15m. en una zona , 1’30m. en dues zones i 
1’45m.a tres zones.

Llocs de venda:
- Centre d’Atenció al Client a la l’Estació d’autobusos 

de Girona.
- Llibreria Ca l’Olmo, Plaça de la Vila , 24 d’Amer.
- Estanc Carme Vidal, C/ D’Avall, 1 d’Amer.
- Estanc Puigdemont, C/ St. Miquel, 6 d’Amer.

Quadre resum del Servei Tarifari Integrat de 
les Comarques Gironines:

Targes 1 zona 2 zones 3 zones

T- MES 42 € 60’90 € 82’30 €

T-50/30 27 € 45 € 65 €

T-10/30 7’20 € 13 € 18 €

T-10 8’40 € 15’60 € 21’60 €

T-MES – personalitzada,  permet fer un 
nombre il·limitat de desplaçaments durant 
1 mes. 

T-50/30 – unipersonal que permet fer 50 
desplaçaments integrats durant 30 dies.

T-10/30 – unipersonal , permet fer 10 des-
plaçaments integrats durant 30 dies. 

T-10 – multipersonal que permet fer 10 des-
plaçaments fins a canvi de tarifa.

Des de la PTP- Girona Interior, el nostre 
agraïment i reconeixement a l’estimat 
company Lluís Bosch per la  seva 
col·laboració en la nostra tasca de promoció 
del transport públic. 

Salut i autobusos, Lluís! 

Dissabte 27, Activitat Infantil de Mobilitat  a la pla-
ça, amb el suport del Servei Català de Trànsit. Els parti-
cipants podien fer un circuit viari, tant a peu com amb 
bicicleta, tot aprenent les normes de circulació. Es va 
acabar amb un piscolabis per als participants.

Diumenge 28, Bicicletada Popular: “Pedala contra 
el canvi climàtic”, d’Amer a Sant Julià del Llor, passant 
per Sant Corneli. Esmorzar davant del centre cívic del 
poble. Com sempre, vam tenir el suport incondicional 
del Club Ciclista d’Amer. Érem un total de 38 partici-
pants, els quals vam aconseguir un estalvi de 34kg. de  
CO 2  a l’atmosfera. 

Finalment, com ja anem fent aquests darrers anys, els 
dies 27 i 28 es va prohibir la circulació de vehicles mo-
toritzats a la Plaça de la Vila. PTP

mEDI aMBIENT

L’agenda 21.  
Un compromís local per a la sostenibilitat

Els problemes ambientals ens afecten de ma-
nera global creant una situació  d’esgotament 
dels recursos naturals amb una distribució 
desigual, canvi climàtic i escalfament del pla-
neta, sequera i desertització.

Solucionar-los requereix un replantejament 
del model actual de desenvolupament cap a 
la sostenibilitat. Parlem d’un model de desen-
volupament  sostenible si:

• permet satisfer les necessitats actuals sen-
se comprometre les de les generacions fu-
tures,

• té en compte factors econòmics, socials i 
ambientals.

El desenvolupament sostenible es concreta 
en l’Agenda 21, un programa de treball que 
va sorgir com a resposta a la invitació que les 
Nacions Unides proposaren l’any 92 durant la 
Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, amb la 
finalitat que les ciutats i pobles prenguessin 
el compromís d’elaborar plans i accions per 
afrontar els reptes socioambientals del segle 
XXI.

S’anomena Agenda 21 perquè es proposen 21 
objectius com a marc d’actuació dels munici-
pis en matèria de sosteniblitat.

Pels municipis, l’elaboració d’una Agenda 21 
local permet, entre d’altres:

• disposar d’un document tècnic que  ana-
litza i descriu la seva realitat social, el seu 
potencial econòmic i la seva situació ambi-
ental

• dissenyar un programa consensuat d’ac-
tuació per a la millora social, econòmica i 
ambiental del municipi

• concretar les fonts de finançament i el ca-
lendari d’execució per a cada acció del pro-
grama, segons la seva prioritat

• regular els usos del territori de forma sos-
tenible

• participar en iniciatives supramunicipals 
per tal d’abaratir costos en la realització de 
projectes

• implicar els diferents agents socials i eco-
nòmics locals en la planificació del territori 
i fomentar la participació ciutadana en la 
gestió municipal

Fem comunitats més sostenibles, és a dir més 
eficients i estalviadores, més netes i saluda-
bles, més integradores i solidàries amb altres 
cultures i realitats... poblacions que aspiren a 
millorar la qualitat de vida i el benestar dels 
ciutadans i ciutadanes mitjançant el màxim 
respecte al medi ambient i als seus recursos, 
inclòs l’ésser humà.

Maria A. Rey
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Ingredients (per a 4 persones)

• 1 kg. de vedella tallada a bistecs (llata)

• 100 grs. de bolets  
(rovellons, rossinyols, escarlets...)

• 3 cebes

• 2 tomàquets

• 1 pastanaga

• 1 branqueta de farigola

• 1 branqueta de sajolida

• 1 got de vi ranci

• Farina

• Aigua

• Oli d’oliva verge extra 

• Sal

• Pebre negre

Netegeu els bolets, salteu-los amb una mica d’oli i 
reserveu-los. Salpebreu, enfarineu i fregiu els bis-
tecs amb oli i reserveu-los.

En el mateix oli, sofregiu-hi les verdures pelades 
i tallades a daus mitjans. A mitja cocció, afegiu-hi 
les herbes, i quan estigui ben escalfat, afegiu-hi el 
vi ranci  i ho deixeu reduir. Tritureu-ho i passeu-ho 
per un colador xinès.

Poseu la salsa resultant en una cassola amb aigua. 
Després, afegiu-hi la carn i poseu-ho al foc fins que 
la carn sigui cuita i tendra. Al final, poseu-hi els bo-
lets i deixeu-ho acabar de coure i rectifiqueu-ho de 
sal.

a TAULA

Fricandó de vedella 
amb bolets

Isabel Rabasseda

Amanida  
de llamàntol amb carxofes 
i vinagreta de carquinyolis

a TAULA

Flam amb nous

Ingredients (per a 4 persones)

• 1 litre de llet

• 500 gr. de nous 

• 100 gr. de sucre blanc 

• 50 gr. de sucre moreno 

• 4 ous 

• 2 branques de canyella 

• 1 raig de nata 

• Per decorar: 

• Nous 

• Fulles de menta

Primer es prepara la crema de nous. Pe-
leu les nous i feu una farina amb la mà de 
morter o el robot elèctric. 

Poseu la llet a coure amb la nata, el sucre 
moreno, el sucre blanc i la canyella. Afegiu-
hi les nous i deixeu bullir a foc lent durant 
30-40 minuts (fins que quedi espès). Pas-
seu pel colador xinés i deixeu-ho refredar.

Poseu el sucre a una paella i foneu-lo fins 
que quedi caramelitzat. A continuació, co-
briu un motlle. 

En un bol, bateu els ous amb una mica de 
sucre moreno. Afegiu-hi la crema de nous 
a la salsa, barregeu-ho bé i buideu el con-
tingut dins el motllo. Poseu–ho al forn al 
bany Maria durant uns 25 minuts a 200 
graus. 

Munteu la nata amb  una mica de sucre, 
poseu-ho a una manega pastissera. Des-
emmotlleu  el flam i  adorneu-lo amb la 
nata. Es pot decorar també amb nous i fu-
lles de menta.

Ingredients (per a 4 persones)

• 2 llamàntols

• 1 escarola

• 5 carxofes

• 3 tomàquets

• 2 cebes

• aigua

Per la vinagreta: 

• 100 ml. d’oli d’oliva verge

• 2 cullerades de vinagre de mòdena

• 100 grs. de  carquinyolis

Poseu aigua en una cassola al foc. Quan 
arrenqui el bull, afegiu-hi la sal, poseu-hi 
els llamàntols i tapeu la cassola. Bulliu-los 
5 minuts, traieu-los i refredeu-los amb ai-
gua, gel i sal.

Renteu l’escarola i reserveu-ne les fulles 
grogues i blanques. Retalleu tres carxofes 
i bulliu-les amb aigua i julivert per evitar 
que s’oxidin. Coeu-les 4 minuts i deixeu-
les refredar. Talleu les carxofes restants 
ben fines i poseu-les en una paella amb oli 
calent i fregiu-les a foc suau; deixeu-les en 
un paper perquè s’assequin i perdin l’ex-
cés d’oli.

Escaliveu els tomàquets al forn, peleu-los 
i amaniu-los,  escaliveu també les cebes i 
barregeu-les amb el corall del llamàntol.

Per a la vinagreta: Tritureu els ingredients 
en una batedora i rectifiqueu-ho de sal.

Muntatge:

Poseu les carxofes laminades a la base del 
plat, al costat la ceba amb el corall, i a so-
bre, la cua de llamàntol tallada finament. 
Afegiu-hi l’escarola i el tomàquet, la carxo-
fa fregida i amaniu-ho amb la vinagreta.
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eNSENYAMENT - IES cASTELL d’eSTELA

El curs passat quatre alumnes de 1r de Batxi-
llerat de l’IES Castell d’Estela, en Lluís Baixés, 
l’Oriol Gallart, la Irene Humet i la Laia Plana-
gumà (ambdues de Les Planes d’Hostoles) 
van participar coordinats per les professo-
res Montse Roca i Montserrat Planella en el 
projecte Investiga la investigació. Aquest 
projecte consistia a investigar la tasca d’un 
científic europeu d’alt nivell. El resultat fi-
nal de la recerca sobre aquest científic era la 
producció d’un reportatge on s’hi explicava 
qui era el científic, què havia investigat i qui-
nes repercussions socials tenien les seves 
troballes.

El científic sobre el que van fer el reportatge els 
alumnes del nostre centre és en Pedro Alonso, 
metge de l’Hospital Clínic de Barcelona, que 
està investigant sobre la vacuna de la malà-
ria. El reportatge porta per títol RTS,S: un futur 
esperançador, i explica la situació de la malària 
i les investigacions que el metge i el seu equip 
estan portant a terme. El reportatge va gua-
nyar el 2n premi del projecte i els alumnes van 

obtenir com a premi un ordinador portàtil.

El nostre centre no treballava sol en l’elabo-
ració del reportatge, sinó que formava equip 
amb alumnes de l’IES Ramon Berenguer IV 
d’Amposta, l’IES Montserrat de Barcelona i 

Investiga la investigació
l’IES Sobrequés de Girona. Tot i que es van re-
alitzar moltes trobades a Barcelona, també es 
va treballar molt a través d’internet ja que, una 
de les novetats del projecte, era gestionar-lo a 
través d’una plataforma virtual equipat amb 
una wiki, un espai de debat, un correu-xat i un 
espai on anar situant els vídeos gravats.

Al projecte hi participaven d’altres centres 
que van investigar sobre diferents científics 
i, a més del reportatge de Pedro Alonso, se’n 
van produir sobre 5 científics més, alguns 
d’ells guardonats pel Premi Novel. Els repor-
tatges es van poder veure aquest estiu a l’Eu-
ro Science Open Forum, un congrés a àmbit 
europeu que té lloc cada dos anys en una 
ciutat europea. Aquest estiu li tocà el torn a 
Barcelona, que entre el 18 i el 22 de juliol rebé 
més de 4000 investigadors i científics. Els nos-
tres alumnes també van poder participar al 
Forum i gaudir de les activitats que s’hi van 
programar.

L’objectiu del projecte ha estat apropar la ci-
ència i els científics als alumnes dels instituts i 
al públic en general. És un projecte, dirigit per 
Xavier Kirchner i compta amb el suport del 
Departament d’Educació, Telefónica i TV3. 

Montserrat Planella i Serra
Professora de l’IES Castell d’Estela

El reportatge es pot veure al web:  

http://www.investigalainvestigacio.cat/

iNFORMÀTICA

El meu primer ordinador va ser un Olivetti 8086. En 
aquell moment, però, alguns amics ja disposaven del 
mític Comodore 64 o bé l’Amiga. Però jo volia un PC 
compatible amb disc dur incorporat!!

Aleshores, no em podia imaginar que tot allò seria el 
preludi d’una implantació a gran escala del que avui 
anomenem “Les Noves Tecnologies” o “Tecnologies de 
la Informació i Comunicació”.

Actualment, als inicis del segle XXI, 
un 90% de les persones gaudeixen 
d’Internet i ofimàtica a les seves llars. 
El món empresarial inverteix, sense 
límits, en els últims avenços tecno-
lògics. Tothom sap que aquest segle 
serà el de la implantació definitiva de 
la tecnologia en tots els àmbits de la 
nostra vida quotidiana.
Però, i a l’administració pública? En general també es 
pot dir que la informàtica ha anat arribant, a poc a poc, 
a la majoria d’oficines d’atenció al públic, als petits i 
grans Ajuntaments... No obstant això, no s’ha invertit 
prou en serveis de cara a la població que podrien ser 
molt útils, sobretot en els petits municipis.

Un exemple clar en què es podria actuar podria ser la 
xarxa WiFi (implantada a molts pobles). Aquesta xarxa 
permet la connexió a Internet utilitzant sistemes de 
radiofreqüències o, en altres paraules, sense cables. 
Això permetria a masies o cases que no tenen ni volen 
telèfon fix connectar-se a Internet i fins i tot poder fer 
videoconferències a cost zero.

Un altre servei en el qual es podria invertir, sobretot 
en els municipis més petits, on les noves tecnologies 
encara no formen part de la vida diària en la totalitat, 
seria la creació d’un telecentre o centre telemàtic amb 
maquinària actual que permetés treballar, estudiar, 
buscar informació...

A nivell administratiu local, es podria facilitar la tra-
mitació “on-line” mitjançant la pàgina web de l’ajun-
tament, com per exemple: instàncies, petició de per-
misos d’obres, extracció d’informacions diverses... Des 
d’aquest àmbit, també es podria potenciar el turisme, 
amb informació a la pàgina web, o bé, amb la instal-
lació de pantalles tàctils informatives a l’aire lliure 
on es podrien consultar rutes a peu o en bicicleta, el 
temps... I en referència al personal, se’ls podria equipar 
amb PDA-telèfons per agilitar les tasques.

En el caràcter més social, es podria estudiar un servei 
d’emergència per a gent discapacitada o la gent gran 
que viu sola. Actualment ja existeixen uns dispositius 
que en cas d’algun problema activen una alarma i un 
senyal GPS per poder localitzar els afectats, és la tele-
assistència.

Aquestes són només algunes idees 
de les moltes coses que es podrien 
fer en un poble, tot i que de vega-
des no és barat i sovint es desconeix. 
Aquesta nova era que iniciem, no po-
dem deixar que passi de llarg perquè 
podríem perdre una oportunitat d’or 
per evolucionar cap al futur.

Aquest poble, podria ser Amer?

Joan Clarà
Tècnic informàtic

El món de les 
TIC als pobles
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gràcies que no dic, és una befa de tot allò que ens han 
ensenyat les gramàtiques, és un idioma contaminat, 
brut, llardós, de terregada.

I ja ho veieu. Què fa tothom? Què diuen catedràtics, 
periodistes, escriptors...? La majoria s’apressen a parlar 
de la conveniència d’alliberar-nos de manies, de ser 
pràctics, d’anar per feina i de no estar per romanços. 
Ningú no s’atreveix a dir que aquest català no és apte. 
Qui gosa lluitar contra els qui, al seu moment, varen 
saber embolicar bé el mal producte i dissenyar i con-
trolar el mercat? Som pocs i tenim poca força.

Amb el xampany brut molta gent s’hi guanya la vida, 
per tant serveix per a donar feina. El “català brut”, a qui 
beneficia? Si veiéssiu un vestit brut en un aparador, el 
compraríeu? Doncs jo tampoc.

L’actitud de moltes persones davant de les coses bru-
tes, digueu-ne cava, digueu-ne llengua, em recorda 
una vella i bella història: La d’aquell emperador que 
anava despullat, però de qui tothom n’admirava la 
vestimenta.

Fa uns anys, a TV3, passaven una frase publicitària: “La 
feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fron-
teres”. No es podia haver fet millor! (la frase, natural-
ment!)

Malgrat que em sembla que perdo el temps, perquè 
dels bons consells ací no se’n sol fer cas, procureu par-
lar i escriure bé! (podeu començar per no dir “tonteria” 
i ja us estalviareu una bestiesa; no digueu “m’agòbio” 
i us n’estalviareu dues de cop, prescindiu de “vales”, 
“pues” i companyia, penseu que “dos” té femení en ca-
talà...). No us faci por el dubte i consulteu gramàtiques 
-una de les de debò- i diccionaris. Val la pena, i no mos-
seguen pas!

No em sé estar d’acabar amb unes paraules de Josep 
Ruaix1, quan parla de la pronuncia de la s del mot 
“aquest”, adjectiu o pronom. Davant els mots comen-
çats en consonant, la s de “aquest” no es pronuncia: 
aquest carrer es llegeix “aquet carrer”; però sí que es 
diu, essent adjectiu, davant els mots començats en vo-
cal: aquest any, aquest exemple, aquest hivern...

Diu Ruaix: “S’hauria de combatre el defecte, que re-
centment s’ha estès entre el jovent, de fer muda la s en 
aquest cas; per tant, no s’hauria de pronunciar “aquet 
any”, “aquet exemple”, “aquest hivern”, “aquet home”, 
“aquet últim cop”, etc.”

Si algú té temps, que truqui a les emissores, que hi en-
viï un SMS, un fax, un correu o un SOS; i vejam si té més 
sort que jo! A mi no m’escolten, i no vull perdre l’espe-
rança de millorar, per bé que tinc la fe molt minvada.

I si mai em convideu, no em doneu xampany 
brut, si us plau! A la vida ja n’hi ha prou, de co-
ses aspres. I de brutes, encara més!

Sebastià Oliveras i Duran

¹ Josep Ruaix i Vinyet. Català Complet/2. Curs Superior de Llengua . p. 62. 
Ed. Claret.

la nOSTRA LLENGUA

Fer les coses bé només us donarà satisfacci-
ons. Penseu que la peresa és parenta de la 
pobresa, i la ignorància, de l’esclavatge. Ente-
neu que tot vol un esforç. Procureu fer les co-
ses amb cura, amb temps i paciència, talment 
com maduren les nesples. I com més llengües 
sapigueu, millor! No us prendran per mo-
derns, ni per intel·lectuals, però deixeu-los 
dir. Deixeu-los llaurar amb el seu preciós bas-
tet mentre fan camí cap a Ruquilàndia, que 
allà hi falta gent!

Ja fa anys que bec xampany; 
com més va menys, ben cert, 
però de tant en tant en tasto. Ja 
sé que ara ens en fan dir cava, 
però a mi els canvis de nom de 
les coses em fan mandra i al-
lèrgia. 
Permeteu-me una anècdota. Un dia, en un ce-
ller d’uns amics de Capmany, es varen acabar 
les etiquetes “Reserva del 1956” i en varen fer 
de noves (del 1968, si no m’erro). A partir de 
llavors, el Vino Selecto (en aquell temps l’eti-
quetatge era en castellà; no com ara, que els 
fabricants malden per fer-ho tot en la llengua 
del país) ja no va ser bo, havia perdut quali-
tat i els clients se’n queixaven. L’empresa va 
fer passar el camió per hotels i distribuïdors 
a recollir aquelles pixarelles. Alhora varen en-
carregar etiquetes noves, naturalment “Reser-
va del 1956”. Varen treure les etiquetes de les 
ampolles de vi dolent, hi van posar les noves 
i varen tornar a servir el mateix vi als clients. 
El resultat fou espaterrant: tothom va trobar 
aquell vi magnífic!

Vull dir, amb això, que tot és relatiu. Ara tot-
hom té el paladar molt fi i ho sap tot. I jo em 
pregunto: qui passaria una simple prova de 
tast de vins? Em sembla que comprem allò 
que ens diuen que és bo perquè ens en fan 
propaganda i que repetim el que els crítics 
diuen com fan els lloros. No crec gaire en el 
criteri personal. Més aviat tot em sembla apa-
rença, modes i galindaines.

Als anys cinquanta hi havia tres classes de 
xampany: dolç, semi (semisec) i sec. A mi 
m’agradava el dolç i, si voleu, també el semi. 
Però noi, d’un temps ençà només me n’ofe-
reixen de brut (més sec que el sec). I, què 
voleu que us digui! M’he cansat de fer l’hi-
pòcrita i, com que el trobo dolent, ho dic. 
De seguida em responen que és qüestió 
de gustos, que hi ha qui el troba bo, que 
els millors entesos..., que begut ben fresc... 
Creieu que algú, si no l’han entabanat primer, 
pot trobar bona una aspirina, per posar un 
exemple, encara que la hi serveixen desfeta 

en aigua glaçada? Ens venen que el brut té 
grans qualitats; això sí, de paraules tècniques 
moltes!, i tothom queda enartat. Si algú gosa 
dubtar-ne, el menystenen.

I passem a la llengua. A les llengües cultes se’ls 
demana un nivell de qualitat, una varietat de 
formes, unes normes, etc. Us convido a mirar 
qualsevol canal de la TV francesa o de l’an-
glesa. Us adonareu que els presentadors les 
parlen molt bé. Veureu programes, culturals 
o populars, on el nivell de la llengua que s’hi 
empra és molt digne. A més a més, el públic és 
capaç de raonar i d’argumentar, cosa que per 
ací costa més. També trobareu alguns anglicis-
mes a la TV francesa. I tant! Això passa i passa-
rà sempre. Alguns n’hi sentireu, però no a dojo 
com a les televisions i ràdios del Principat! 
En altres països es va més enllà, es procura que 
des dels mitjans de comunicació es creï una 
llengua comuna única; és el cas d’Itàlia i d’Ale-
manya. Pensem que l’alemany són dos grups 
de dialectes que les ràdios, televisions, llibres, 
diaris, escoles, etc. miren de fer convergir.

I a casa nostra, què es fa? Als anys vui-
tanta van sortir uns senyors que ens van 
fer entendre que la llengua havia de ser 
lliure, que havíem de ser tolerants, que 
ningú no s’havia d’angoixar si parlava 
malament, que cadascú podia escriure 
el català tal com el parlava al seu raco-
net, que si hi havia faltes d’ortografia en 
un text no ens havíem d’espantar, que 
no calia mirar tan prim, etc. Del model 
de català que propugnaven aquests se-
nyors en deien “català light”. Jo sempre 
n’he dit “català aigualit”.

Ara, ben pensat, no m’acaba d’agradar “ai-
gualit”, i no perquè no ho sigui, de rebai-
xat. Em sembla més escaient dir-ne “català 
brut”, perquè si d’un producte no se’n lleven 
les taques, les clapes de brutor, la sutzesa 
en general, queda brut i no és presentable. 
Per a mi, aquest català amb errades de cons-
trucció elementals, amb defectes fonètics, 
amb barbarismes que clamen al cel i altres 

El brut

la nOSTRA LLENGUA
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Mercè Rodoreda (1909-1983) considerava que Aloma 
va ser la seva primera novel·la i va tardar uns anys a pu-
blicar-la. Deia que li feia vergonya ensenyar-la perquè 
hi havia massa d’ella. Tenia 23 anys quan la va escriure  
i amb aquesta novel·la va guanyar el premi Crexells el 
1937.  

Certament hi ha un gran paral·lelisme 
entre la història d’Aloma i la joventut 
i l’ambient que va envoltar l’escripto-
ra. Posteriorment, el 1969, Mercè Ro-
doreda la va revisar i es va publicar 
de nou.
Aloma explica una història trista i amarga. Aloma és 
una noia jove i solitària, marcada pel suïcidi d’un ger-
mà. Viu amb el germà, la seva dona i el fill en un ambi-
ent molt tancat i trist (Anna, la dona del seu germà, no 
vol sortir mai de casa), però com a adolescent que és, 
té il·lusions i fantasies i espera que algun dia les coses 
canviaran.

I l’arribada d’Amèrica d’en Robert, el germà de la cu-
nyada, farà que les coses canviïn.

En Robert és un home solter, madur i “viscut” que de 
seguida intentarà conquistar la joveneta i, tot i que 
Aloma diu “l’amor em fa fàstic”, amb ell descobrirà 
l’amor i el sexe i viurà un intens enamorament... i amb 
ell també coneixerà el desamor.

A partir d’aquesta novel·la, Dagoll Dagom ha muntat 
un musical, cosa gens fàcil si tenim en compte que és 
una història amarga, però el resultat és molt satisfac-
tori. No cal oblidar que aquesta companyia té una llar-
ga experiència en musicals. 

L’adaptació teatral de la novel·la se centra en la història 
d’amor d’Aloma. La novetat principal és que hi ha dues 
Alomes; una Aloma joveneta que viu la història i una 
Aloma ja gran que hi posa la reflexió de la maduresa 
(Rodoreda va revisar la seva primera Aloma?) 

Tant les cançons com la música són molt boniques i  
aconsegueixen un bon equilibri amb el to agredolç de 
la història. Tot això, acompanyat per una escenogra-
fia espectacular (per mi, el millor de l’obra), que utilit-
za molt bé elements audiovisuals amb el quals dóna 
molta força a l’obra. 

Pel que fa a la interpretació, excel·lent. Tant les actrius 
com els actors canten i actuen molt bé; destaca espe-
cialment l’actriu que fa el paper d’Aloma. Té molt bona 
veu i la seva interpretació és fantàstica. 

I molt emotiu el final, un dels moments més dramàtics, 
en què Aloma es troba sola i amb un futur incert al 
davant. Les dues Alomes canten una cançó preciosa 
que posa punt i final a una molt bona representació 
teatral. 

Us recomano l’espectacle, serà al Teatre Nacional de 
Catalunya fins el 4 de gener. I esperem que viatgi a 
Girona.

Mercè Vila 

cULTURA - LITERATURA

ticulosament, matemàticament, sense deixar 
cap incògnita per desvetllar però mantenint la 
veritat oculta fins el moment clau per a la seva 
comprensió. 

L’autor ha trigat set anys en escriure l’obra i 
això es deixa veure en la perfecció narrativa 
que la converteix en una obra d’enginyeria li-
terària. 

Bibiana Agustí

El títol es refereix a la cantarella del riu Pama-
no, so que es diu que senten els que es troben 
a la vora de la mort. 

Aquesta és una novel·la centrada en la me-
mòria històrica –aquest concepte tan difós 
darrerament- de la postguerra civil espanyo-
la, però que fuig en tot moment del tòpic 
dels dos bàndols i aconsegueix una qualitat 
insòlita. Això sí, en dóna una visió complexa, 
escrita a diferents nivells, i aconsegueix un re-
trat impressionant de la societat catalana del 
moment.

L’argument s’origina en uns fets dramàtics, fic-
ticis, ocorreguts en un petit poble del Pallars 
en la dècada dels anys quaranta. Aquests fets 
tenen conseqüències molt enllà, fins passats 
més de cinquanta anys.

Els protagonistes són dos mestres: l’Oriol 
Fontelles, situat en els fets dels anys quaran-
ta, i la Tina Bros, situada a inicis del segle XXI, 
ambdós units per la troballa fortuïta d’uns 
quaderns escolars.

El retrat psicològic aprofundit dels personat-
ges i el descobriment dels seus valors i emoci-
ons, exposant pors, desitjos, odis i altres pas-
sions, es fa tant a través de diàlegs molt ben 
estructurats com de reflexions personals, que 
només percep el lector. A més, la transcripció 
de la parla característica del Pallars per part de 
dones, homes i nens el fa sentir molt a la vora 
dels personatges i l’ajuda a comprendre’ls mi-
llor.

La trama està disposada en un bellugar cons-
tant pel temps, els escenaris i els personatges 
de tal manera que el lector, informat prèvi-
ament i a propòsit de fets transcendentals, 
s’encurioseix indefectiblement per conèixer 
les circumstàncies que expliquen els esdeve-
niments. La informació es va desgranant me-

Les veus del Pamano
de Jaume Cabré

Les veus del Pamano

Jaume Cabré, 2004: 
Edicions Proa.
Barcelona, 695 pàgines.

Aloma 
de Mercè Rodoreda

Adaptació teatral de Lluís Arcarazo 
Música d’Alfonso Vilallonga 
Dagoll Dagom
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En aquest apartat trobarem la recerca que es va 
fer l’any 1924 a la nostra vila d’Amer per inclou-
re les seves cançons dins del cançoner tradicional 
català.

En les properes publicacions, anirem presentant 
els cantaires que hi van participar, en el mateix 
ordre i text que surt en la publicació, que és el se-
güent:

• Carme Buixó de Massachs. 60 anys. Nascuda 
a Llorà. Amer. Aprengué les cançons de petita 
anant a engegar el bestiar.

• Núria Baus i Iglesias. 53 anys. Amer. Aprengué 
les cançons anant a engegar el bestiar.

• Dolors Serrinilla “Tera”, Vda. de Francesc Ter. 
77 anys. Nascuda a Vilanna. Amer. Aprengué 
les cançons anant a engegar el bestiar.

• Joan Parés i Sirera “Zai”. 39 anys. Pagès. Amer. 
Aprengué les cançons dels seus pares i de gent 
vella, qua anava a escorxar.

• Llucià Serrat i Lafont “Tildes”. 33 anys. Pagès. 
Amer. Actualment treballa en un molí.

• Pere Rigau i Monner. 64 anys. Espardenyer i ex 
músic de cobla. Amer. Aprengué del seu pare 
les cançons.

• Matilde Iglesias i Mir “Matilde Molinera”. 42 
anys. Amer. Aprengué les cançons de sentir-les 
als seus avis i altres vells.

Jordi Ollé

Cantaires amerencs
Selecta dels materials recollits  
per la missió Tomàs-Llongueras 
l’any 1924 (I)
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Ska-P torna amb més força que mai

Discografia:
Ska-P - 1994
El vals del obrero - 1996
Eurosis - 1998
Planeta Eskoria - 2000
¡¡Que Corra la Voz!! - 2002
Incontrolable (directe) - 2004
Lágrimas y Gozos - 2008

Pròxims concerts:
04/11/08 – Brussel·les (Bèlgica)
09/11/08 – Zurich (Suïssa) 
15/11/08 – Caracas (Venezuela)
20/11/08 – Mèxic DF (Mèxic)
26/11/08 – Santiago de Xile (Xile)
29/11/08 – Buenos Aires (Argentina)
13/12/08 – Milà (Itàlia)
19/12/08 – París (França)
27/12/08 – Madrid (Espanya)
06/02/09 – Amsterdam (Holanda)
07/02/09 – Oberhausen (Alemanya)
10/02/09 – Praga (República Txeca) 
11/02/09 – Viena (Àustria)
13/02/09 – Munich (Alemanya)

El passat dia 7 d’octubre Ska-P 
va llençar al mercat el seu nou 
disc, “Làgrimas y gozos”, des-
prés d’una parada indefinida 
que ells mateixos es van impo-
sar quan ja portaven més de 10 
anys d’activitat ininterrompu-
da.
El grup d’ska combatiu tan conegut a Espanya 
com a arreu del món està format per Pulpul 
(veu solista i guitarra), Luismi (bateria), Joxe-
mi (guitarra i veus), Julitros (baix), Kogote (te-
clats) i Pipi (veus i animació).

Aquest grup es va formar l’any 1994. Tres anys 
més tard ja es trobaven tocant per tot l’Estat i 
també pel sud de França, on coneixien igual-
ment tots els seus temes. De mica en mica, 
van anar endurint el seu so, definint el seu es-
til, on l’humor i la ironia hi juguen un paper 
important juntament amb la protesta més di-
recta. L’any 2005 van decidir parar, descansar 
a gust i poder gaudir amb la família i els amics. 
Al cap de tres llargs anys tornen als escenaris 
amb energies renovades i a punt per tornar a 
criticar la societat i reivindicar la llibertat.

Si en voleu saber més  
coses, podeu consultar la 
seva web: www.ska-p.net

Pau Feixas i J.Oriol Rabionet

Curts 
Arriba setembre,  
fa poca calor.  
Anirem com sempre  
a festa major.

Aquesta sardana,  
volgut Sant Climent,  
te l’hem dedicada  
de cor i de ment.

Sardanes boniques  
tots junts ballarem  
amb les mans unides,  
contents saltarem.

La nostra alegria  
la duem a dins.  
Cantem tot fent via,  
per amples camins.

Llargs 
Avui els ocells es lleven,  
refilant festa major  
i les flors mostren ses pètals  
amb els més bonics colors.

Sant Climent, terra estimada,  
terra de dolçor i de pau  
amb perfum de farigola  
i amb migdies de cels blaus.

Sant Climent, d’una abraçada,  
nostre cor ens has robat.  
I el sol d’or de cada tarda  
daura els nostres camps de blat.

Els ocells canten albades  
pels teus boscos al matí.  
Les cançons de mitja tarda  
encenen el teu destí.

Els teus marges la florida  
va dient sens mai parar:  
que tingui sentit la vida,  
ahir, avui i demà. 

L’aire que avui tens de festa  
no t’ha d’abandonar mai.  
Que tinguis bona requesta  
en ta vida de treball.

Sardana de Sant Climent
Lletra: Enric Bahí 
Música: Jaume Puig 
Estrena: aplec de Sant Climent  
i Sant Corneli, setembre de 2008.  
Interpreta: Cor Parroquial d’Amer
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Sembla com si fos ahir...

cULTURA - mÚSICA

Quan el dimecres 9 de juliol del 2003, tot just 
un any després del traspàs d’en Pere, la co-
bla Ciutat de Girona -acreixida amb músics 
d’Amer i La Selvatana-  desgranava les notes 
de la sardana “Amunt i Endavant” -dedicada 
pel mestre al Grup Esquelles l’any 1975-, do-
nàvem el primer pas amb la presentació ofi-
cial dels premis de composició de sardanes 
“Vila d’Amer - Memorial Pere Fontàs”. No ens 
podíem imaginar, ni en els millors dels somnis, 
l’evolució que han fet els premis.

Ens agrada que aquest concurs de composi-
ció de sardanes estigui creixent i es faci un lloc 
entre els més importants de Catalunya. Però 
ens preocupa tant o més que sigui important 
pels amerencs, perquè aquest concurs que va 
néixer per fer reconeixement a un gran mestre 
com fou en Pere Fontàs, també pretén ser un 
homenatge a tots i cada un dels nostres mú-
sics i compositors que han fet possible que 
el món sardanista hagi “col·locat en el mapa” 
d’aquest nostre petit i estimat país, el nostre 
petit i estimat poble...

Per això, amb l’ànim d’innovar i fer cada vega-
da més singular aquest concurs –i considerant 
intrínsicament certa l’afirmació “Amer terra de 
músics”–, la comissió organitzadora va creu-
re interessant, en el tercer concurs, encetar 
un nou apartat destinat, específicament, a la 
participació local, establint  un premi especial 
pels compositors amerencs i que va ser ator-
gat pel mateix jurat.

Fins ara, una sardana finalista, fos o no d’au-
tor amerenc, podia optar a un màxim de 2 
guardons (1er. o 2on. premi i el premi popu-
lar). A partir d’aleshores els autors amerencs, 
i només ells, tenen l’al·licient de poder aspirar 

a tres premis, en el ben entès que no és cap concurs 
paral·lel, sinó un estímul més per incentivar la parti-
cipació. 

Són, ja, sis anys de lluita i esforç i enguany hem 
pogut constatar que la consolidació d’aquest 
projecte és ferma i que la nostra idea inicial 
–homenatge a en Pere, reconeixement als mú-
sics de la nostra vila i potenciació de la sarda-
na– ha deixat de ser un somni per passar a ser, 
ja, una realitat.  

Una realitat, perquè no dir-ho, que ens il·lusiona com 
el primer dia i que ens omple d’orgull com a amerencs 
i com a sardanistes, ja que ens permet aportar el nos-
tre petit gra de sorra a la història del nostre poble i, 
permeteu-me la immodèstia, a la història de la sarda-
na i a la història de Catalunya.

Aquest 3r Concurs ha estat un èxit de participació 
tant per la quantitat com per la qualitat i el jurat així 
ho va destacar el dia que van emetre el veredicte.  Es 
van presentar 15 sardanes, de les quals 4 eren d’autors 
amerencs.

No caldria fer-ne esment, però ens agradaria 
que en la propera convocatòria, la del 4t Con-
curs, els compositors d’Amer us animéssiu i 
tornéssim, com a mínim, a tenir la mateixa par-
ticipació local que en el 1r Concurs. Teniu més 
d’un any per posar-vos-hi...

Nosaltres, la comissió organitzadora –l’ajuntament 
d’Amer, el Grup Esquelles i l’Agrupació Sardanista–, ja 
estem treballant tot preparant les bases del 4t Concurs 
de composició de sardanes Vila d’Amer “Memorial Pere 
Fontàs” que està previst presentar-les el divendres 10 
de juliol del 2009 en el transcurs d’una ballada de sar-
danes a càrrec de la cobla Ciutat de Girona.

... 6 anys,  
3 concursos (bianuals),  

38 sardanes presentades  
–22 dedicades a Amer–,  
una trentena d’autors... 

Aquest és el bagatge cultural que ens aixo-
pluga i ens encoratja a no defallir en la tasca  
d’intentar anar millorant les bases any rere 
any per tal d’aconseguir dotar-lo d’una per-
sonalitat pròpia que ens desmarqui dels que 
ja estan consolidats i ens atorgui singularitat 
i carisma suficient per fer-lo atractiu, indepen-
dentment de la rellevància dels premis, i espe-
roni la participació dels compositors d’arreu 
de Catalunya.

Quant al quadre d’honor  
del 3r concurs, va quedar així:

· 1r Premi: 
La vall del riu Brugent 
d’en Jaume Cristau i Brunet

· 2n Premi: 
Terra d’avellaners 
d’ Agustí Pedrico i Esparcia

· Premi Autor Local: 
La faràndula del Brugent 
d’en Jesús Bosch i Codina

· Premi Popular: 
Una rosa per Amer 
d’en Jaume Cristau i Brunet.  

Finalistes: 
· Albada a la torre de St. Climent 

d’en Jordi Moraleda i Perxachs
· Retorn a Amer 

d’en Francesc Teixidó i Ponce

Per acabar hem de tenir un record molt 
especial per als familiars d’en Lluís 
Bosch, membre d’aquesta comissió, qui 
ens va deixar el proppassat 30 d’octubre 
de manera prematura i  impensada. 

Rebeu el nostre condol i que descansi en 
pau.

Aquest pla no té pastor 
ja se n’ ha anat a muntanya 
allà dalt hi ha més claror 
per plantar-hi la cabanya.

Ara escolta el nostre cor 
com amb el teu s’agermana 
i s’encaixa en ton record 
al compàs d’una sardana.

Ets la nova estrella 
que en el cel va entonant 
La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan.

A.X
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Era una nit de vent. Les branques dels arbres fregaven 
entre si escamant la seva escorça. Les fulles sembla-
ven microscòpics plats de bateria sonant milers de ve-
gades en un instant. La llum de la lluna es colava entre 
les cicatrius del tronc i creava polimòrfiques cares que 
es perdien, cedint pas a la infinita obscuritat de l’ésser 
d’aquells esperpèntics arbres. I així, en aquesta atmos-
fera es dóna lloc a  una altra nit d’angoixa, descans fa-
llit i por, molta por....

Miro per la cueta dels ulls i em sembla veure formes 
que es mouen per l’habitació. El cap em diu: “Joana, 
tranquil·la” i en dir això recordo, en un moment breu: 
“El somni de la raó produeix monstres” i el meu cap re-
calca “monstres”. I després torno, per raons superiors a 
mi, a mirar per la cueta dels ulls. M’enfonso en els llen-
çols. I observo l’espai que m’envolta, que m’oprimeix, 
que m’encega amb la seva foscor. I tremolo. I sento do-
lor. I de cop la branca d’un arbre cau desviant la meva 
atenció a través de la finestra. És el vent, el reiterant 
vent, que m’entra per les orelles i em remou el cap i els 
pensaments. Se’n va al pit i en veure que no té sortida 
m’atrapa en el neguit. I lluito per a què l’aire que jo vull 
entri com vull i també ho faci al sortir. 

De cop, sento calma, una estranya calma que il·lumina 
els llençols i m’acaricia lànguidament la mà que hi tinc 
estesa a sobre, però la llum es torna en un brogit de 
fúria i la mà ja no sembla mà i el llençol ja no sem-
bla llençol. Ara la mà sembla que no em respongui i 
el nòrdic... el nòrdic, per moments crec que prendrà 
vida i se’m menjarà i em portarà ben lluny, al fons, al 
fons de tot plegat: al fons del que és incontrolable, al 
fons del que és desconegut, al fons del subconscient, 
al fons de l’infinit.... 

Tinc un gos al meu costat que s’aparta, però que es vol 
apropar. Sento en la seva mirada una atracció incon-
trolada i el seu cos entra en sublims espasmes de re-
pulsa. Jo, no hi puc fer res, perquè el camí que jo estic 
fent està dins l’inconscient. No gaudeixo en aquests 
moments de la lucidesa que em proporciona la ma-
tèria. Només sento i en sóc esclava. Veig el que veig 
i estic on estic. La meva única acció és tirar endavant 
amb el gos al costat provocant en mi només que cul-
pabilitat, incomoditat i tristesa, molta tristesa. 

No n’hi ha prou amb això. La ment m’ha preparat una 
horrible sorpresa. Al final d’aquest camí hi ha la bar-
raca on el meu pare endreça tots els trastos: fustes i 
altres andròmines. Al costat de les andròmines, la gà-
bia de tots els gossos i gosses que han passat per casa. 
Però, en  aquest cas, no hi ha cap gos a dins la gàbia. 
Hi ha un gran tumult de gossos apilonats ben bé al 
costat de la reixa metàl·lica. Tots tenen la mateixa ex-
pressió que el gos febril que m‘ha acompanyat fins el 
moment, però intensificada pel nombre de quaranta 
gossos embogits. 

Gossos, gossos, molts gossos, gossos de pelatge pàl·lid 
i brut i mirada irada en un vermell malaltís. Una mirada 
que em desfà i em converteix en l’essència del fàstic. 
Gossos espasmòdics lladrant udols tallats d’eructes, 
defensant-se d’una amenaça irreal amb dents afilades 
i podrides. Està clar que no els provoco la millor de les 
sensacions...però i a mi? A mi... em glacen per dins. 
Noto com el fred s’acumula i explosiona a les puntes 
dels meus dits. Sento com la pell em repel·la i vol esca-
par... Vol fugir. Els pèls s’ericen i empenyen cap enfora i 
estiren i estiren i estiren la pell...

I desperto en la mullena de la matinada i els llençols 
són com fastigoses bavoses que em rellisquen per la 
pell, pels plecs més amagats de la pell. I torno a obser-
var per la finestra i el paper que tapava el forat ha cai-
gut per la força del vent. Ara, una brisa fora de context 
es cola i em fa aclucar els ulls.

De nou, entro, al fons del que em fa por, del que és 
desconegut, del que és infinit i fosc, molt fosc, molt 
fosc, molt fosc....

Suskeda

Estic trist.
En Lluís ens ha deixat sobtadament i inespera-
da. Encara em costa fer-me’n a la idea. 

Concursos, exposicions, excur-
sions, Pessebre vivent, Sarda-
nes dels Dimecres, Diada de 
Sant Jordi, La Flama del Canigó, 
l’Aplec de Santa Brígida,... haví-
em  compartit un munt d’expe-
riències en el si del Grup Esque-
lles i, aquests darrers 6 anys, 
en la comissió organitzadora 
del concurs de composició de 
sardanes Vila d’Amer de la que 
n’era un pilar importantíssim...

Vull fer el cor fort, però se’m fa un nus a la gola 
i em costa d’empassar la saliva mentre intento 
escriure alguna cosa coherent que evidenciï 
el meu estat d’ànim, o millor dit, de desànim 
d’aquests darrers dies. 

Els qui l’heu conegut estareu d’acord amb mi 
que en Lluís era un “bon home”, cabut però 
raonable, llançat però reflexiu, amb empenta 
però calculador... 

Una persona amb una gran iniciativa i capaci-
tat de lideratge i que, n’estic segur, no deixava 
indiferent a ningú que el tractava. 

Organitzat, meticulós, contundent, poc amic 
de fer les coses a la babalà...

Però per damunt de tot era un bon company 
i un bon amic.

Han estat molts anys de compartir projectes 
i il.lusions amb el Grup Esquelles, el Cor par-
roquial, les sardanes,... cicles pretèrits que es 
van anar esvaint degut a les circumstàncies de 
cada u,  però sense arribar mai a finir i que, fa 7 
o 8 anys,  havíem reprès a mans besades...  

Trobaré a faltar les llargues xerrades que man-
teníem - davant el seu inefable carajillo de Ba-
cardí - amb discrepàncies i a voltes algun es-
bronc, però sempre enriquidores i presidides 
per la bonhomia amb que, més d’una vegada,  
m’havia donat indicacions, consells o confort 
davant dels tropells amb què a tots ens bal-
da, en un moment o altre,  aquest enrevessat 
camí de la vida. 

Lluís, allà a on siguis, gràcies 
per haver-me deixat compartir 
tantes coses...
Carme, Irene, Cecília i família, encara que no 
us serveixi de gaire consol, penseu que serem 
molts els qui el trobarem a faltar. 

Una abraçada ben forta.

Alfons 

...remembrança Part I
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Ara que ve Nadal...
1. Arbre de plàstic o arbre natural?
2. Què són millor per tu, els dinars/sopars amb família, amb amics o de feina?
3. Si poguessis canviar alguna cosa del Nadal, què canviaries i què no?
4. Proposes alguna activitat per fer per Nadal a Amer, o en canviaries alguna que ara es fa?
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Lluís Massachs

1. De plàstic, actualment són quasi com els reals, i 
els venen als “xinos” per 5€.

2. Com diu la dita: “Per Nadal i sant Esteve, 
cadascú a casa seva”. Amb la família, a menjar 
els canelons, l’escudella i torrons de rigor. 

3. Prohibiria l’ús dels que s’estan aprofitant de les 
marques i mitjans, per a guanyar més diners 
amb l’excusa de les festes nadalenques. 
També que botigues i pobles pengin les 
llumetes quan toca, que últimament al 
novembre ja està tot adornat...

4. Crec que el Nadal a Amer està bastant 
complert: tenim pessebre vivent, cavalcada de 
reis, cosa que la majoria de pobles no tenen. 
Potser canviar la il·luminació dels carrers amb 
més colorets, que aquells espirals de les faroles, 
i llum groga deixa bastant a desitjar.

Oriol Rabionet

1. Natural
2. Família
3. Els anuncis nadalencs de tot tipus i el fred.
4. Trobo bé les activitats que es fan a Amer per 

Nadal i, en particular, el pessebre vivent.

Josep Tarrés

1. En el mateix ordre 
2. També, en el mateix ordre
3. Canviar coses de festes: complicat!
4. Proposo un Nadal medieval amb Amera, Mel 

films!!!

Pau Feixas

1. Arbre de plàstic. Potser sí que perd una mica la gràcia, 
però no embrut i un mateix arbre el pots fer servir 
durant anys. A la llarga també són arbres naturals que 
no es tallen!

2. Amb família, sens dubte. Tiets, cosins, cunyats,... tots 
plegats! Els més petits diuen el vers, tiberi per atipar a 
un poble sencer... El clima que es respira en un dinar 
de Nadal familiar és fantàstic.

3. En canviaria el consumisme, ja no només de 
regals i detalls, sinó també d’energia i altres. Hi ha 
il·luminacions i decoracions excessives, sobretot en 
centres comercials. Tampoc vull dir que ho eliminaria 
tot, però crec que no és necessària tanta parafernàlia. 
El que no canviaria serien les estades amb la família ni 
l’assistència a tota mena d’actes nadalencs (pessebre 
vivent, pastorets, cavalcada de reis, etc.)

4. Jo no eliminaria res, tot i que m’agradaria que hi 
hagués algun concert de nadales, a més del de cant 
coral (que crec que ja es fa), un altre de Swing/Jazz. 
No sé quin èxit podria tenir però, sens dubte, seria 
quelcom que jo no em perdria.

Nonna Targa

1. I què tal decorar un arbre o una planteta que ja 
tinguem? Ni que sigui penjar una bola petita a la 
planta de l’entrada. No ho acabo de veure clar això de 
comprar un arbre de veritat sense tenir cap intenció 
de cuidar-lo (i comprar-lo mort, a més!) i els de plàstic 
em fan una mica d’angúnia. 

2. M’encanten tots. Els de feina, depèn d’on estiguis 
treballant i amb qui, fan una mica més de mandra.

3. No canviaria per res les trobades amb la família, que 
a vegades és de les poques excuses que tens durant 
l’any per veure-la.  
Canviaria la febre de comprar que sembla que li 
agafi a tothom i també m’atabala molt que tot just 
estic menjant castanyes i moniatos i resulta que ‘ja 
és Nadal’! Cada cosa al seu moment, no? que això 
de què el Nadal cada vegada duri més per poder-lo 
enganxar amb la campanya del “halloween” i amb la 
de carnestoltes em sembla una mica exagerat. 

4. A mi m’agrada com és. Arbre a la plaça, “Bon Nadal, 
Bon Nadal!” en entrar i sortir dels llocs, pessebre 
vivent, reis, les misses que toquen, can Franco a petar 
de gent que s’ha escapat de les trobades familiars, etc.

Ferran Ribas

1. Cap, potser una planta d’interior.
2. Amb família i amb amics. Els de feina no 

m’agraden.
3. Els excessos consumistes com a semi obligació 

de la societat actual i la religiositat, tot i que 
poc a poc va desapareixent. 
Per mi, és una festa tradicional, i la nostra 
història i tradició, son cristianes, però, conservar 
la tradició, ho podem fer igualment de forma 
laica.

4. Hauria de rumiar-hi, però ja m’està bé que 
es facin pessebres vivents, reis i misses del 
gall. Qualsevol cosa que recuperi una mica 
el folklore del nostre país m’estaria bé, però 
potser també es podria mirar d’incloure alguns 
dies perquè la gent nouvinguda ens expliqués 
coses de les seves tradicions i costums, 
habituals o no en aquesta època de l’any.

Paquita Masoliver

1. (No contesta)
2. Amb tothom a qui jo aprecio
3. L’excessiu consum que hi ha per aquestes 

dates.
4. Ja m’està bé el que hi ha programat

Xavier Targa

1. Pi del Solivent 
2. Tot depèn dels assistents i de l’estat d’ànim del 

moment...
3. Trauria els regals obligatoris, els sopars de feina 

amb amics invisibles, els pares Noel i els llums 
de l’Hipercor. Deixaria els torrons, les neules, les 
nadales autòctones, la molsa dels pessebres, la 
missa del gall i moltes coses més.

4. Crec que és un bon moment per a fer activitats 
solidàries per a col·lectius desafavorits.

Joan Ferrer

1. Arbre de plàstic
2. Amb amics
3. Disminuir el nivell de despesa en què ens hem 

embolicat tots
4. Estudiar la viabilitat econòmica d’un Parc 

Infantil de Nadal

Elisabet Olivé

1. Millor guarnir un arbre que tinguis al pati, sigui del 
que sigui.

2. Aquests dies la protagonista és la família. El Nadal és 
la gran excusa per poder trobar-nos sense presa amb 
una llarga sobretaula.

3. Estaria bé que els dies de festa estiguessin repartits. 
Amb 15 dies tenim Nadal, St Esteve, cap d’any, reis... 
uffff

4. No se m’acut res.

Núria Babot

1. De plàstic! A casa tenim el mateix arbre des de fa 10 
anys o més... també són ecològics així!

2. Tots 3 tenen les seves coses úniques... per tant em 
quedo amb els 3! 

3. El consumisme potser... 
4. En general m’agrada el que es fa. Una proposta seria 

l’encesa de les llums de Nadal del poble en un dia i 
hora determinats.

Roser Caballero

1. Indiferent, crec que l’important és que adornem bé 
les nostres cases i es respiri l’esperit nadalenc amb 
pau, harmonia i felicitat.

2. Tots són importants i no n’hem de deixar escapar 
cap. Però, això sí! jo sóc tradicional, Nadal i St. Esteve 
a casa, Cap d’Any amb els amics i amb els de feina un 
divendres o dissabte laboral.

3. El consumisme. Hauríem de valorar més els 
retrobaments dels nostres éssers estimats i no els 
regals que et puguin regalar.

4. Res, es fan moltes activitats.

Ariadna Boada

1- Arbres de plàstic, són reutilitzables i més pràctics.
2- Dinars/sopars familiars ja que és l’excusa perfecta per 

trobar-te amb els teus. Els sopars d’amics/feina són 
més freqüents la resta de l’any.

3- El consumisme
4- “Minicasal” de Nadal o activitats puntuals per a nens i 

nenes. 

Carolina Fontàs

1. Un arbre natural petitó.
2. El Nadal em convida a estar en família, tot i que 

alguna trobada amb els amics i amb els de la 
feina també m’agrada.

3. Canviaria el consumisme i no canviaria la 
cara d’il·lusió dels nens quan caguen el tió o 
esperen els tres reis, fer el pessebre i l’arbre de 
nadal en família.

4. Potser una cantada de nadales pel carrer... i no 
m’agradaria que es perdés el pessebre vivent.

Magda Ruano

1. Arbre de plàstic.
2. Dinars/sopars amb la família.
3. Canviaria: el consumisme; i no canviaria: els dies de 

vacances.
4. Faria una quina al pavelló.

Sílvia i Josep 

1. Natural, però a casa el tenim de plàstic, per no fer 
merder.

2. Família.
3. Ja ens està bé.
4. Que molta gent del poble assistís de figurant en el 

pessebre vivent d’Amer, per fer-lo millor.

Dolors Serrat

1. De plàstic
2. Amb família
3. Menys ostentació
4. Em sembla bé tot el que es fa
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Albert Molins

1. Un de plàstic dins de casa i un de natural a fora 
que ja està plantat. Amb el de fora passaríem 
però no es disfruta tant .

2. Els dinars amb família són millors, recorden 
més les festes d’infància que són essencialment 
les agradables. Per altra banda un excés de 
festes fan que tot es torni monòton. Potser 
el millor seria un dinar en família  i la resta en 
parella i fills.

3. Crec que es podria simplificar el tema regals. 
De fet, la crisi suposo que ho anirà posant tot 
al seu lloc. El consumisme de regals ha fet que 
haguem adquirit costums d’altres països i que 
sumem tió, Pare Noel i Reis. Com és lògic, a 
uns els cansa i als altres se’ls passa la il·lusió. No 
canviaria la tradició del dinar de Nadal familiar 
ni el costum d’engalanar cases i jardins. 

4. A la gent li està bé la Missa del Gall, diuen que 
potser és massa llarga. Un ressopó al sortir 
estaria bé. El Pessebre Vivent i la Cavalcada  
sempre han estat  les millors activitats. La 
quina... pensaria en una quina popular al  
Pavelló a l’estil de les que es fan a Terrassa, 
Bescanó etc. Una exposició de pessebres a 
la plaça, tal com es va fer fa uns anys estaria 
també bé.

Joaquim Orri

1. A mi, abans, m’agradava molt l’arbre natural; 
però ara no hi estic d’acord perquè és una 
manera delictiva i salvatge de desforestar el 
bosc. Quant a l’arbre de plàstic, no m’agrada 
gens, em recorda aquelles flors tristes de 
plàstic que acaronen moltes làpides del nostres 
cementiris. Així doncs, no puc triar cap de les 
dues possibilitats.

2. Aquí sí que continuo essent molt tradicional. 
Per mi són insuperables els dinars o sopars 
amb la família. Ja hi ha la resta de l’any pels 
amics i pels companys de feina. 

3. Potser trauria els dies festius de Sant 
Esteve i del primer de gener; més que res 
per sobreviure als àpats opírars gairebé 
medievalitzants.

4. No sé si es fa la Quina, però a mi m’agradava 
molt i permetia evadir-te una estona del món. 

Paco Samblàs

1. Sempre natural. Des de petit, sempre anàvem a 
buscar l’arbre amb el meu pare. M’era fàcil perquè 
treballava a un viver de plantes. Ara, seguim igual, 
me’l baixa del viver i, passat festes, el retornem perquè 
continuï vivint.

2. En aquestes dates la família passa per davant de tot, 
tot i que reconec que a mesura que et vas fent gran 
els amics de veritat, siguin o no de feina, t’omplen 
cada vegada més, amb la qual cosa t’agrada també 
tenir-hi moments. Tanmateix, ambdós àmbits s’han de 
mimar, siguin o no siguin festes de Nadal.

3. Només canviaria l’endemà de Nadal. M’agradaria 
que l’esperit nadalenc, on tots veiem més propers 
els valors de la humanitat (pau, amistat, amor, 
empatia, tolerància...), durés més enllà de Sant Esteve. 
Sembla que l’avenç tecnològic i l’afany per créixer 
econòmicament, i a qualsevol preu, ens doni treva 
per dos dies. Si tingués una vareta màgica m’agradaria 
canviar això, encara que em convertís en un noi 
menys tecnològic i materialment menys ric.

4. Trobo molt bé les coses que es fan actualment. 
Felicito la diada que brinda l’escola als familiars dels 
alumnes, fa Nadal, fa família, fa poble i fa escola. 
Felicito  el pessebre vivent, que cada vegada més, tot 
i no ser gens fàcil, ens fa recordar a aquell magnífic 
pessebre vivent perfectament vestit al Pla d’en 
Rostres. Felicito també la diada de reis (de tarda i de 
matinada), per la feina que comporta i pel resultat 
impagable que ens ofrena. I felicito qualsevol cosa 
que es faci, ja que sempre és a fi de bé i d’enriquir el 
poble i a la seva gent. Afegiria (no sé si ho fan), que 
els nens de l’escola brindessin, a tall d’assaig general, 
les seves músiques, cançons i/o treballs a la Llar dels 
jubilats. Alumnes de l’Institut podrien, també, oferir-se 
per fer de patges/reis pels més menuts de l’escola 
i fins i tot per la Llar d’infants. Potser ja s’està fent, 
ho desconec, però implicar diferents grups d’edat 
sempre és ric i educatiu pel poble.

Judit Cullell

1. Particularment faig servir un arbre de plàstic, és més 
ecològic i el pots fer servir any rere any. Si que és cert 
que potser el natural és més bonic, però també fa 
més merder, ja que li van caient molt les fulles, i si no 
et vols passar el dia netejant, l’altre és més pràctic

2. Els sopars de família, i també els d’amics, sobretot si fa 
temps que no els veus. Són dinars o sopars diferents.

3. A mi el Nadal m’encanta, és l’època de l’any que et 
permet somiar, jo sóc feliç fent regals, tot i que sé 
que es pot fer durant tot l’any, i m’agrada fer-ho, però 
aquests dies són tan màgics: el tió, els reis... no voldria 
ser gran, la il·lusió dels petits jo encara la conservo. 
Són festes màgiques, i alhora tristes perquè trobes 
més a faltar els que ja no estan entre nosaltres. Què 
canviaria?? que aquest esperit de solidaritat que ens 
surt a tots aquests dies fos per sempre.

4. No sé, es fa de tot, pessebre vivent que s’ho treballen 
molt i cada any és millor; a veure si aquest any hi 
tornen a haver els pastorets; hi ha cantades de 
nadales a la plaça... Una idea bonica és la que han 
tingut els d’Imaginarium, han demanat als nens 
que agafessin una caixa de sabates i la decoressin 
amb dibuixos fets per ells, i que a dins hi posessin 
joguines noves, i escrivissin si ho volen regalar a un 
nen/a, i l’edat. Llavors les porten als nens que no 
tenen joguines. Ja n’han recollit 5000!! Trobo que 
és una manera molt bonica d’introduir als nens a la 
solidaritat.  
Potser es podria proposar de cara a l’any vinent fer 
una recol·lecta amb els nens del poble, o preparar-ho 
a l’esplai com un treball manual, i llavors se’ls podria 
anar a portar en un hospici o potser fins i tot amb 
nens del poble mateix. Això ja s’hauria de mirar.

Imma Gallego

1. Natural.
2. No m’agraden els sopars que s’han de fer 

perquè són festes assenyalades, per triar... amb 
la família i amb els amics, perquè són diferents.

3. Tot, el suprimiria el Nadal.
4. M’és indiferent, però... m’agraden els concerts 

de gospel.

Rafel Iglesias

1. Arbre de plàstic. Comoditat i reutilitzable per 
un altre any

2. Després de tot l’any sense reunir-se amb tota 
la família... prefereixo amb la família. Ja hi ha la 
resta de l’any per fer-ho amb amics, feina...

3. Ja m’està bé tal i com està, sin no, no seria 
Nadal.

Laia Masó

1. Arbre natural
2. Amb amics
3. Canviaria la tradició dels regals ja que esta molt 

bé que et regalin coses però a causa d’això hi ha 
persones, sobretot els nens, que es deprimeixen 
perquè no en poden tenir i perquè crec que és una 
despesa excessiva i llavors ens queixem de crisi. 
I no canviaria les trobades familiars i les vacances.

4. No en canviaria cap, m’agraden totes.

Anna Puigdemont

1. Jo prefereixo l’arbre natural però que sigui de viver, i si 
pot ser mirar de fer-lo viure uns quants anys.

2. Jo prefereixo els dinars de família, ja que per les 
circumstàncies no ens podem asseure tranquils al 
voltant de la taula i fer tertúlia massa vegades a l’any.

3. (No contesta)
4. M’agradaria que es fessin uns pastorets d’aquells en 

què tot el poble hi actua, així com mirar de fer una 
coral més jove (m’encantaria de petits) encara que 
només preparessin un concert de Nadal.

Dolors Castells

1. Arbre de plàstic. A la llarga és més econòmic, tot i que 
reconec que els que en venen de naturals també s’hi 
han de guanyar la vida.

2. En l’ordre que estan: la família, després els amics i 
finalment de feina.

3. La il·luminació només 15 dies abans de festes a Amer 
ja és així, però a les ciutats es podria reduir.

4. M’agradaria si es pogués recuperar els pessebres en 
aparadors al voltant de la plaça.

Sergi Escamilla

1. A casa meva sempre hem estat més d’arbre 
natural, sempre he pensat que un tros de 
plàstic apaga el Nadal jaja

2. Evidentment els sopars amb els amics, i algun 
que altre amb la família que no canviaria per 
res del món.

3. La cosa que més odio és que engeguin les 
llumetes de Nadal al novembre, tot al seu 
temps, i encara que faci fred, no vol dir que 
Nadal sigui aquí ja. Llavors, per canviar alguna 
cosa... Ja m’està bé tot el que es fa, és una 
època de l’any diferent a les altres en què 
almenys jo tinc vacances i m’ho puc passar 
genial amb tots els amics. 

4. No sé si es fa alguna cosa per Cap d’any a 
Amer, però estaria bé ja que personalment per 
Cap d’any sempre m’he quedat al meu poble 
i dubto que tingui ganes d’anar a celebrar la 
revetlla a Anglès, tots els altres actes que es fan, 
ja sigui pessebre vivent, pastorets, la cavalcada 
de reis, i totes aquestes coses em semblen 
fantàstiques.

Jordi Alamo

1. Natural, però ja tinc arbres a casa i no tinc cap 
necessitat de comprar-ne un que després va 
directe al contenidor de les deixalles.

2. Els dinars i sopars familiars són des del meu 
punt de vista els interessants, després hi ha 
els dels amics que són de germanor i per 
passar-ho de conya i els últims, els de feina 
que són falsos, de compromís i a la vegada 
s’ha d’escoltar el cap amb un discurs de 
productivitat i millores i bla, bla, bla.

3. El Nadal comercial, les nadales (odio les 
nadales) i que la gent sigui més conscient de 
tot el que passa al planeta. Jo no crec en cap 
religió, però sempre he intentar respectar el del 
costat i ajudar-lo si cal.  
Viu i deixa viure!

4. No fer res! que ja prou atabalats anem per la 
vida!

Jordi Ollé

1. Qualsevol espai o volum va bé.
2. Els de família, sens dubte.
3. Aquesta tendència anglosaxona em molesta 

força. La nostra tradició és més profunda.
4. M’agradaria sentir més música pels carrers (en 

directe).

Emili Armengol

1. Arbre natural i viu
2. Família i amics
3. L’obligació de fer regals...
4. No sé què es fa ara... 
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cALAIX de sASTREcALAIX de sASTRE

Tot va començar una tarda de juny quan ens 
vam reunir per fixar un destí i un perfil de viat-
ge per a les nostres vacances d’estiu. Pretení-
em fer un viatge a un país exòtic i de manera 
completamente lliure. En Manel ja havia fet al-
gun viatge de manera lliure i en Rafel coneixia 
la península de Yucatán (Mèxic). Així que va 
costar molt poc posar-nos d’acord.

Tot  començava a les 9.15 del dijous 21 d’agost, 
d’on vam sortir de Barcelona en direcció a 
Madrid, hores després del tràgic accident de 
Barajas. En arribar a la capital de l’Estat, tot era 
sensació de calma i normalitat, fet que ens va 
tranquil·litzar. Al cap de quatre hores sortia el 
nostre vol cap a  Cancun. Superades deu fei-
xugues hores de vol, vam arribar a les 18.30 
(hora local) i vam decidir quedar-nos coixins, 
mantes, coberts i tasses que ens van submi-
nistrar a l’avió; qui sabia si  en algun moment  
podien ser-nos de gran utilitat…

Recollit l’equipatge i superada la duana, vam 
agafar uns “boletos” cap a Tuxtla Gurtiérrez 
(Chiapas), però sortíem la tarda del dia 22; per 
tant, vam fer nit a Playa del Carmen, al costat 
de Cancun. Després de molt buscar un lloc per 
dormir a la localitat caribenya, vam trobar la 
“posada Papagayo”; vam intentar negociar el 
preu oferint un tallat de cabells al recepcio-
nista. Finalment, vam pagar els 250 pesos que 
tocaven.

Creuat el Yucatán i les llargues serralades de 
Chiapas, amb tan sols una parada de mitja 
hora, on vam conèixer unes noies israelianes 
i una parella de Ripoll, arribàvem a Tuxtla G. 
Tot i el cansament del viatge, la nostra il.lusió 
de banyar-nos al Pacífic era tan gratificant que 
vam decidir fer quatre hores més fins a Puerto 
Arista. Vint-i-dues hores seguides de bus era el 
preu que vam haver de pagar per banyar-nos 
al Pacífic.

Un cop vam haver arribat a Puerto Aris-
ta, en plena posta de sol, imatge idíl·lica 
que feia més irresistible un bany, tocava 
buscar lloc on passar la nit. Vam trobar 
“los Hermanos Cabrera” on ens oferien 
un “cuarto” molt econòmic i a escassos 
metres de la platja. A les quatre de la 
matinada, una tempesta tropical ens va 
treure del llit, i vam poder observar una 
altra meravella de la naturalesa. A l’al-
ba, un cel serè, una mica d’esport per la 
platja amb un refrescant bany i... carre-
tera i manta una altra vegada.

Fixat el límit occidental (a partir d’aquell mo-
ment tot el que visitaríem ja seria de retorn), 
vam anar a Chiapa de Corzo, una localitat que 
podríem descriure com a senyorial, tenint en 
compte tot el que  havíem visitat fins a aquell 
moment. A primera hora del matí, vam visitar 
l’espectacular “cañon del Sumidero” (riu Grijal-
va), el qual ens va impressionar, amb parets de 
fins a 1000 metres d’alçada, cascades que bro-
taven de la mateixa muntanya i algun cocodril 
a escassos metres de la llanxa. 

Rumb cap a Palenque, on vam fer nit, vam vi-
sitar la zona arequeològica, la cascada Misol-
Há (vam coincidir un altre cop amb les noies 
israelianes) i les cascades d’Agua Azul, amb  
tempesta i tot, que no ens va impedir gua-
nyar-nos un bany. Vam fer nit una altra vega-
da  a Palenque i a primera hora vam pujar a un 
“colectivo” en direcció a Frontera Corozal per 
agafar una llanxa pel riu Usumacinta (frontera 

natural amb Guatemala). Ens va portar fins a les ruines 
de Yaxchilán, les quals impressionaven pel fet d’estar 
enmig de la selva, plenes de vegetació i poc “manipu-
lades” per l’home i amb l’imponent so de fons dels si-
mis. Un cop visitada la civilització maia, vam anar cap 
al campament indígena lacandó Lacanajá-Chansayab 
(selva Lacandona).

L’experiència a la selva amb els lacandons va resultar 
inolvidable. En arribar-hi, ens vam instal·lar a la cabana 
i després vam dirigir-nos al bell mig de la selva, a re-
frescar-nos al riu Lacanajá, sempre que no molstéssim 
les “núdries”. Vam passar el vespre en companyia d’una 
àvia que feia artesania i el cap de família i propietari 
del campament, que ens va explicar un munt d’anèc-
dotes. En destacaríem el fet que els poblats lacandons 
estan formats per famílies, contràriament al que passa 
aquí, viuen a distància d’una altra família amb la qual 
no tenen cap relació. Per tant, vam deduir que es re-
produeixen entre ells, com si volguessim mantenir la 
mateixa sang.

Diari de dues maletes
Mèxic (Chiapas-Quintana Roo)

En despertar-nos, vam fer qua-
tre números i ens vam adonar 
que ens havíem d’estrènyer el 
cinturó. Vam passar el dia de-
ambulant per Playa del Car-
men i vam comprar provisons 
a un supermercat, tot esperant 
la marxa cap a la capital de 
Chiapas. Ens esperaven unes 
divuit hores de bus. L’aventura 
estava servida.

Un cops vam haver arribat a  la platja i després de fer 
un “son reparador”, vam contemplar la sortida del sol 
des de primera línia. Ens vam acomiadar d’en Ryan, 
que continuava el seu camí. Nosaltres seguíem el nos-
tre, que era visitar les ruïnes de Tulum, situades a un 
petit penya-segat davant de la costa caribenya. Des-
prés de visitar la zona arqueològica, vam anar cap a 
Playa del Carmen, per desacansar-hi uns dies. 

Finalment, no podíem marxar sense 
visitar la petita illa situada davant de 
Cancún, Isla Mujeres, i des d’allà aco-
miadar-nos de Mèxic amb una gran 
posta de sol. 

 Rafel Iglèsias i Manel Arnau 

De sobte, un gemec familiar ens va 
despertar. Era el mateix so que haví-
em sentit el dia anterior a Yaxchilán, 
una parella de simis que estaven a 
prop de la cabana ens van despertar, 
com si fossin galls. Després d’un bon 
esmorzar, vam tancar aquesta breu 
però intensa experiència.

Ens vam dirigir cap a Tulum, on vam passar tota la nit 
al bus, un “segunda categoría” on ens va quedar clar 
perquè l’anomenaven així: aigua que entrava pel sos-
tre, un forat a la part posterior perquè el motor no aga-
fés temperatura i poder-lo refrigerar, carregar el dipò-
sit amb el motor en marxa i, com no, escorcolls a tots 
els “altos” de l’exèrcit. Vam arribar a Tulum a les quatre 
de la matinada, amb un nou company de viatge, en 
Ryan de Melburne. Ens vam dirigir cap a la platja, on 
vam arribar després de caminar sis quilòmetres, amb 
la motxilla a l’esquena, sota una pluja d’estels i diver-
ses lliçons d’iniciació astral per part d’en Rafel.
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las poblacions cultes, y que plenas de caritat desitjan 
evitar llàgrimes de desconsol en qualsevol agrupació 
humana invadida per una calamitat pública”3. 

Ésser “senyor”, com deia, és la dignitat de reconèixer 
un tracte just i amorós en totes les relacions humanes, 
les quals han de ser més un fruit d’un repartiment de 
tasques que no pas d’una obligació servil... 

Ésser “senyor” més enllà de la possessió o no d’un pa-
trimoni, vol dir, saber què cal als homes. Saber que 
més que viure instants, cal provocar plasmacions en 
les arts i en les ciències, correspondre amb batecs pre-
cisos, amb mirades que hi vegin, a la fe del viure i al lle-
gat de la terra i dels homes que ens han precedit, de la 
nostra terra catalana plorada per Bonaventura Aribau. 
Vol dir afavorir la vida fent-la plena, reduint la malaltia 
i el seu jou. Sanant les condicions de misèria que afa-
voreixen el mal al camp i a la vida de les ciutats amb 
les seves infeccions microbianes tot just descobertes 
aquests temps pel gran Pasteur, i de les quals no se’n 
té cap consciència higiènica.

Obrar i obrar contra la desesperació que ens dóna la 
mort de tants i tants infants, la mort de tants adults 
que en el millor de la seva vida, deixen llurs fills i llurs 
tasques.

Obrar i obrar contra la terrible ignorància i superstició 
que malmet tant com la malaltia mateixa, i que afecta 
per igual a pobres i  a rics!

L’obra, la recerca, el treball, únic reducte de veritat, 
l’únic que crea vida i plenitud, l’únic que deixa el nos-
tre viure de la mà del seu veritable destí: l’acompliment 
del seu créixer i del seu decréixer. Tot per seguir, com 
el curs dels rius, donant riquesa als camps, al bestiar 
i els homes, forjant, fins i tot, vida a l’enginy de ferro 
creat per l’home, com els rius als seus telers: ... “Arreu 
hont la feyna’l crida, / si precipita al moment, / com 
corcer qu’entén la brida; / venta a la roda embranzida / 
i al taler don’moviment / y als brassos de ferro, vida”4. 

Pensar tot això i creure-ho té més exigències que ser 
un simple menestral, que ser només un simple pagès 
o un simple hereu rural... Això és el determini d’aquest 
segle. Això és el meu determini, i ... n’Anna Riera el meu 
més gran amor”

S’ha enlairat el nostre jove poeta, el nostre estudiant 
de medicina, tant que, per uns moments, s’adona que 
estava parlant en veu alta, quasi cridant i que ha des-
vetllat diversos trucs a la porta de la seva cambra per 
part de la seva mare, i per part de na Brígida...

- Quim ! Quimet! Que t’esperen!

cALAIX de sASTRE

3a part.  
Sota l’empara de Prometeu1

Si al jardí enlairat de Can Gasull, ran del pedrís 
que fa de barana amb el carrer i damunt les 
portes de les antigues cavallerisses, hi ende-
vinàvem la figura del jove del bust, l’estudiant 
de medicina, el lector voraç que bull en totes 
les arts i les ciències...

Si per aquell procediment que vàrem definir 
com a Proustià -en la segona part d’aquestes 
ressenyes a la revista Amera- hi tornem a ima-
ginar aquell transcórrer de dies i de nits... 

Si podem sentir-hi l’aire fred i net, encara, 
d’un matí de maig, sense més fressa que els 
primers cants del merlot i els repics matiners 
de la campana major, l’esbufec dels bous que 
passen, a prima hora, i el cop d’una pedra que 
salta i rodola al ser trepitjada d’esquitllentes 
per la roda d’una tartana...  

Si tot això s’aplega en la nostra ment, podrem 
imaginar, sentir i veure encara, al jove de bar-
ba homèrica, que des de la seva cambra de 
fadrí, tot cordant-se l’armilla de vellut de qua-
dres grocs i verds, corona el darrer detall del 
seu abillament amb un llaç verd nuat al coll 
de la camisa.

Podrem imaginar, veure i sentir, a la claror 
d’un llum d’oli, com frisa, el senyor, pel que ha 
de venir. Com... ulls molls i boca entreoberta, 
prova, a veu baixa, la seva veu de cantaire, 
mentre alhora s’envola en pensaments i senti-
ments agradosos : “De com n’és de ben servit i 
d’afortunat en tot el que li és dat i de com fins 
avui, en una vida massa pendent de la perfec-
ció de l’esteta, no li havia vingut a la ment en 
un copsar tan clar i humil. I de com no havia 
pensat, mai tant com avui, amb la cura ama-
tent de na Brígida2, servent i mainadera que 
l’ha vist néixer, ella que ha hagut d’enterrar als 
seus dos fills, i que en el jorn d’avui li ha ama-

nit el bany i la roba que du, afegint a aquest 
jorn un gest amorós, més que no pas una ac-
ció feta per l’atàvic costum servil de la seva 
condició social...

Ésser “senyor” -pensa el jove hereu- vol dir 
no només ser servit, ans saber servir també, 
saber rebre i saber donar des del nostre lloc. 
En aquests temps de Carlins i Liberals, Monàr-
quics i Republicans i Federals, de transforma-
cions i revoltes en ordre al pensament i de la 
vida quotidiana, tots els canvis que feliçment 
m’escaurà de viure a la meva sensibilitat de po-
eta -no hi ha res que temi tant un poeta com 
el tedi i l’amorf!- hauran de produir un major 
grau de felicitat en el viure, una més justa dis-
tribució entre els homes, unes millors i higièni-
ques condicions de vida, un ritme més proper 
al progrés dels pobles, tot assolint el “nivell de 

Per les quimeres de Can Gasull d’Amer
A propòsit del metge-cirurgià Joaquim Carreras i Carreras 

(Amer 1859 - Manila 1897)

Joaquim Carreras Carreras  
a can Gasull d’Amer vers 1889?

Publicació del “Certamen de 1890 de la Asociación Li-
teraria de Gerona” on hi figura el llarg poema títulat “El 
Ter” de J. Carreras.

Massa temps ha restat el jove en aquests pensaments. 
Com massa temps, pensa, també ell, que ha diversifi-
cat la seva vida, entre la música, la pintura, la poesia, el 
teatre, la ciència, la medicina i la filosofia, la celebració 
i la festa; l’art d’enraonar i de llegir en dispersió, els jocs 
de seducció i de la galanteria, les curses amb cavall i 
els jocs de la supèrbia, la gestió dels treballs agrícoles 
i manufacturers pel profit i el guany immediat... massa 
dispersió, massa pluralitat d’interessos5... I es diu:

“Demà tornaré a Barcelona, parlaré amb Giné i 
Partagàs i amb en Don Santiago Ramon y Cajal... 
Ara vull centrar-me, vull acabar els meus estudis de ci-
rurgia i medicina el més aviat possible”.
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eNTRETENIMENTS

Les 7 diferències

cALAIX de sASTRE

Antic amfiteatre anatòmic del Real Col·legi de Cirurgi-
ans de Barcelona on va estudiar en J. Carreras  
al voltant dels anys 1885-1889 quan era la seu  

de la Facultat de Medicina.  
L’amfiteatre es pot visitar actualment tots el dimecres 

no festius tal hi com era a la seva època.

Ara, el treu del seu fort entotsolament el breu 
xiulet de l’amic Joan, que resta al carrer, esve-
rat per la trigança. Greu, sona alhora la campa-
na de les hores, metòdica en els seus batecs, i 
n’enfila sis de corrua. Tot saltant els esglaons 
de dos en dos, davalla vers la planta noble de 
la casa, des d’on adreça una mirada a la bibli-
oteca que resta amb la porta oberta i plena 
del desgavell del seu treball: pintures, pinzells 
caiguts, llibres entreoberts, objectes antics, 
tinters secs, papers i opuscles apilats, el petit 
racó adjunt a la cambra amb el minúscul i des-
endreçat laboratori, flors seques, prestatgeri-
es plenes de llibres de gom a gom,... Quan fixa 
els ulls per la porta que dóna al jardí, ja troba, 
còmplices i riallers, una dotzena de persones 
que l’esperen embarratinades i ben guarni-
des: Són la coral d’en Clavé d’Amer que ell ha 
convocat!

A l’aire ple d’esperances de la matinada cami-
nen silents. A prop, davant d’una casa humil, 
amb els baixos tots oberts de llum, des d’on 
ixen flaires de pa acabat de coure, s’aturen 
sota mateix d’una finestra que roman tanca-
da i fosca. Al senyal del jove de Can Gasull, els 
homes, amb veu molt baixa, comencen les 
seves aurorals. Lentíssims i amb un creixendo 
suau canten: “Sota d’un salze se’n dorm una 
nina...”6.

Dalt del balcó una figura femenina es besllu-
ma pàl·lida i tremolosa. Obre, a poc a poc, el 
balcó al temps que surten del portal tot d’ho-
mes. Emocionada i plena d’exquisida timidesa, 
la noia Anna Riera, contempla l’esdeveniment. 
La serenata s’adreça a ella, i només a ella, i és 
el noi que l’enamora, l’hereu Quimet de Can 
Gasull qui l’escomet. 

Al cor dels dos fadrins hi quedarà per sempre 
més un camí de nuviances. Flors de muguet 
que corprendran odorants el seu camí per la 
vida, un camí, que ells, tanmateix, no saben 
com n’haurà de ser de breu, però intens, per 
força del Destí que per damunt de la nostra 
digna i ferma voluntat, tot ho mena. Un pen-
sament ben grec al capdavall!.

1 Prometeu, dins la mitologia grega, significa la reflexió i 
l’enginy humà. Ell és qui va robar el foc als déus perquè 
els humans ens en poguéssim servir.

 El mite de Prometeu s’adapta plenament al model 
humà que es va crear amb la il·lustració, simbolitza 
perfectament l’estratègia de la modernitat basada en la 
recerca de l’Absolut i la veritat des de la raó, tot confi-
ant il·limitadament amb les seva capacitat al marge de 
qualsevol autoritat externa al jo.

2 Aquests nom, junt amb els que s’esmenten que no són 
de la línia genealògica familiar han estat inventats, do-
nada la incertesa dels records familiars.

3 De l’opuscle “Consells práctichs á las mares en temps 
d’epidemia Diftérica” de J. Carreras. Vich : Tipografía y 
Llibrería Catòlica de Sant Joseph, 1895

4 Fragment del poema Al Ter, premiat amb una “pasiona-
ria de plata dorada” en el certamen de 1890 de la “Asoci-
ación Literaria de Gerona” sota la presidència de Victor 
Balaguer.

5 Un tret propi dels homes de la Renaixença i també del 
posterior Modernisme, d’acord amb l’esperit d’unió de 
les arts i les ciències, de la tradició i del progrés social. 

6 Fragment de les “Flors de maig” de Josep Anselm Clavé. 
Segurement hi fou cantada alguna altra peça escrita i 
composta pel  propi J. Carreras i perduda atualment. 

Josep Vicens-i-Planagumà
fontdenvern@hotmail.com

Jeroglífic

Què fan aquestes màquines?

Pinta l’interior dels TRIANGLES i deixa en blanc la resta de formes geomètriques. 
Un cop acabat, apareixarà un dibuix amagat.

El dibuix amagat

Solucions

Jeroglífic: Asfalten la via




