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Horaris transport públic

Telèfons d’interès públic
Ajuntament
La Celestina s’ha aixecat aviat per anar a buscar el
pa. Deixa la cafetera amb l’aigua i el cafè mòlt per
trobar-la a punt quan torni. De fet, podria menjar
quatre galetes però s’obliga a sortir per no quedar-se tot el matí a casa. Només passar la porta del
carrer nota un airet fi que agraeix de tot cor quan
pensa en la calor que farà al migdia i a la tarda. Això
de l’estiu són quatre dies però es fan notar!
Darrere el taulell de la fleca un tall de coca de sucre
la mira fixament. Primer s’hi resisteix però al cap
d’uns segons claudica i en demana un tall per esmorzar. Un dia és un dia! I una xocolatina, apa.
En tornar a casa troba a la bústia un paquet que no
hi era quan ha sortit: és el número 16 de l’Amera.
Té, li donaré un cop d’ull mentre esmorzo. Tal dit
tal fet: un cop servit el cafè amb llet al balcó estant
i disposada a endrapar el tall de coca, la Cele s’asseu per posar-se al dia.
No espera trobar-hi grans novetats -és la revista
del poble, pots comptar- però de mica en mica s’hi
va endinsant. Entre les fotos de l’arxiu, les cròniques històriques, culturals i musicals, les de les entitats, l’enquesta sobre les activitats d’estiu, l’entrevista a dos esportistes, els retrats de l’amerenc de...
i l’amerenca a..., la crònica de la recuperació de les
fonts, les receptes de cuina i els ensenyaments de
l’hort, sembla que en aquest poble no es pari mai.
Sense adonar-se’n a la Celestina se li ha fet migdia.
El més calent és a l’aigüera de manera que avui
farà un dinar frugal. Pensa que això no és gaire important. Amb la calor que després fa val més passar una mica prim i pair bé la lectura. El mateix us
desitgem!
El Consell de Redacció de l’Amera
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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.

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.
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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.

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 lliuri 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.
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Per problemes d’espai no s’ha pogut informar de tots els trajectes que passen per Amer. Per més informació 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).
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àLBUM d’aCTIVITATS àLBUM d’aCTIVITATS
Nadal 2008-2009

Festa de la Mare de Déu del Dolors - 3 d’abril de 2009

Concert de Nadal

Revista Municipal d’Amer
Núm. 16
Juliol 2009
Cavalcada de Reis

"Uns pastorets diferents"
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àLBUM d’aCTIVITATS àLBUM d’aCTIVITATS
Fira del Trasto - 31 de maig de 2009

Festes del Roser - 1, 2, 3 de maig de 2009

Homenatge a la Vellesa

Dinar Homenatge a la Vellesa i Trobada Gegantera

Xa Trobada Gegantera i Trobada de Xarangues

Revista Municipal d’Amer
Núm. 16
Juliol 2009

L’autor de totes les fotografies d’aquest apartat: Joan López
(extretes de la web municipal d’Amer www.amer.cat)

XVII Aplec de la Sardana

6

Festa Infantil
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aMERENCS del mÓN aMERENCS del mÓN

De Sant Cugat del Vallès a Amer
Vaig néixer el 24 de desembre de 1965 a Sant Cugat
del Vallès on els meus pares vivien des de 1961. Sóc la
més petita de cinc germans (tres nois i dues noies). Recordo el Sant Cugat d’aquells anys, un poble tranquil
amb gent molt arrelada i amb un entorn de meravella,
quasi idíl·lic, que avui en queda ben poca cosa.

Ricardo Camarasa
Vaig néixer a Osso de Cinca i
vaig arribar a Amer cap al 196162.

Les Marxes de regularitat infantils del Club Muntanyenc i les sortides amb els Escoltes em donaren a
conèixer aquell entorn: Vallvidrera, Sant Medir, Sant
Feliuet, Santa Creu d’Olorde, La Floresta... que omplen
tota la meva infantesa.

Me’n vaig anar d’Osso caminant fins Sant Feliu
de Guíxols (uns 300 km). Un cop a Sant Feliu
vaig embarcar en una teranyina i també vaig
treballar a terra. Vaig treballar per a dues empreses: Raventós i La Asturiana, aquesta ja en
el sector de la construcció. Seguint aquesta
empresa vaig anar primer a Barcelona i després a Badalona.

El Monestir, majestuós i omnipresent, ens acollia moltes tardes de festa i el seu silenci acompanyava la remor dels jocs. Anys després vaig entendre que el monestir de San Cugat i el d’Amer eren germans; el d’Amer
amb menys fortuna: com el germà que se’n va a fer
les amèriques i torna més pobre. En aquest ambient
faig l’ensenyament primari; la música encara no havia
trucat a la meva porta. Els pares havien comprat un
Chassaigne Frères, negre, de principis del sègle vint: a
vegades els pares el tocaven una mica.

Mentre era a Badalona vaig sentir parlar d’un
pantà que es construïa a Amer i vaig venir
cap aquí. D’aquella època em ve la gran estima que tinc per la família de Can Cabravia i
la Rosa especialment. Allà es pot dir que em
van cuidar com la meva família i vaig sortir-ne
vestit per casar-me amb la Mari.
Respecte a la feina d’aquella temporada, primer vaig entrar a la companyia Cintes per
construir les torres de Susqueda i després per
pintar torres d’alta tensió; les que vaig pintar
a la Pobla de Segur feien 110 metres d’alçada.
D’aquesta feina vaig passar als pals d’electricitat sobre la via fèrria entre Reus i Figueres, i
després a fer pous i galeries per a la Fonter a
Amer.
Revista Municipal d’Amer
Núm. 16
Juliol 2009

Van arribar temps de crisi semblants als que
estem vivint ara i em vaig haver de tornar a
embarcar a Sant Feliu de Guíxols. Com que no
trobava pis allà vaig estar un temps treballant
de nit a mar i de dia a la construcció a Amer.
Jo feia d’encofrador i vaig estar treballant per
l’autopista A7 a les companyies Hermanos
Sábat i Condote (aquests eren italians). Ja
se’m coneixia com “el maño” i per ser un bon

encofrador, de manera que em van contractar a Dragados y Construcciones i vaig anar
a construir l’estació de Sants a Barcelona. Un
altre cop a Amer, encara vaig fer algunes altres
feines de construcció amb en Boada de Sant
Feliu de Pallerols, però aleshores ja vam muntar el Bar Los Amigos del carrer Àngel Guimerà
i aquell negoci va durar 13 anys. Ja teníem els
tres fills –en Fabi, la Lurdes i l’Òscar- però l’Òscar era molt petit.
Encara vaig sovint a Osso, perquè hi tinc un
germà i molts cosins, que són els que més
enyoro des d’Amer. També m’agrada anar-hi
per tornar a menjar la fruita d’allà –préssecs,
peres, pomes, nectarines-, el xai, el vi que es fa
a casa i l’oli d’arbequina. És bona la dita: Amer
té molt mala entrada però pitjor sortida!
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El 1974, per qüestions de feina del pare, tota la família
es trasllada a Amer; jo tenia vuit anys i escaig. Els pares
retornaven als seus orígens i els fills vàrem canviar de
cel. Les arrels es varen anar aprofundint, vam girar full
i assumirem una nova identitat.

D’Amer a Girona
Amer ens oferia els estudis de batxillerat universitari
polivalent (BUP) i després d’acabar l’etapa primària, el
batxillerat fou l’objectiu preferent.
Paral·lelament, comença el festeig amb la música que
ja no abandonaria i seria, a fi de comptes, el centre de
la meva dedicació professional. De la mà del mestre
Pere Fontàs Puig, enceto i accelero el domini del solfeig i amb d’inoblidable guiatge del mestre Pere Buxó
Domènech començo l’aventura del piano.
Acabo el batxillerat el setembre de 1982, als disset
anys. Des d’ara fixo el meu objectiu en la música amb
l’horitzó ben definit del vessant pedagògic d’aquest
art. Els camps més propers per desenvolupar el meu
desig, són Girona i en darrer terme, Barcelona.

El 1985, als vint anys, deixo Amer i fixo residència a
Girona. Acabo els estudis al Conservatori de Girona:
solfeig, piano, harmonia, història i formes músicals i
grau mig de cant. Perfecciono els estudis de cant amb
Chantal Botanch, Carmen Bustamante i amb el mestre
Jaume Francesc Puig.
La Pedagogia músical la començo amb tres cursos del
mètode del Pare Ireneu Segarra i el mètode Kodály
amb Maria Ördog i dos cursos amb els mestres Jos
Wuytack i Wolfgang Hartman.
Des de 1986 fins avui he desenvolupat una no gens menyspreable tasca docent de llenguatge músical i tècnica vocal en centres públics i privats. De 1996 al 2000
a l’escola de Música d’Amer. He dirigit sis anys la Coral
Rossinyol de Sales de La Cellera de Ter, de 1993 a 1999.
Darrerament, el 2008 he obtingut la Diplomatura en
Magisteri, especialitat en educació músical a la Universitat de Girona, amb premi extraordinari com a millor
estudiant graduat el curs 2007/2008.
Sóc integrant i soprano solista del Cor de Cambra de
Girona i del Cor de la Universitat de Girona.
Actualment visc a Girona, a la vall de Sant Daniel, curiosament també vora un Monestir. La música i els monestirs formen un binomi inseparable: el silenci i la música.
Malgrat viure a Girona ja fa vint-i-quatre anys, mai
m’he desvinculat del tot d’Amer. Hi vinc sovint. Hi tinc
arrels fondes. Sempre que ha convingut hi he estat per
un cap. Amer és un poble que estira i una no se’n desempallega així com així. M’agrada viure a Girona però
amb un grapat de terra d’Amer entre els dits.
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eNTITATS - aSS. dONANTS de sANG eNTITATS - cOLLA gEGANTERA
Què donem?

Xa Trobada Gegantera d’Amer
El procés
Per poder extreure el màxim rendiment de la
donació, s’inicia el procés de fraccionament
de la sang que té com a objectiu obtenir el
plasma, els concentrats d’hematies i els concentrats de plaquetes. La separació d’aquests

El procés de fraccionament permet obtenir de les donacions de
sang diversos productes sanguinis: el plasma, els concentrats d’hematies i els concentrats de plaquetes. Tot aquest
procés es gestiona des del procés d’Hemodonació del Banc de
Sang i Teixits.
A través d’una donació s’obtenen aproximadament 450 ml de sang, que van a parar directament dins d’una bossa, hermètica i estèril,
que conté 63 ml anticoagulant, una substància que, tal com indica el seu nom, evita que la
sang es coaguli i per tant, permet que pugui
ser tractada posteriorment. Immediatament
després de la donació, aquesta bossa de sang
s’emmagatzema a una temperatura d’entre 2
i 5ºC.

Enguany, en el marc de les Festes del
Roser, la Colla Gegantera ha celebrat
amb orgull la X Trobada Gegantera
de la nostra vila. Omplint la plaça
amb 10 parelles de gegants procedents de: Anglès, Arbúcies, Badalona, el carrer de la Riera de Vic, la Batllòria, Manlleu, Mollet, Riudarenes i
Tordera.
Les gralles i els timbals habituals en tota trobada van
gaudir de la música de la xaranga D’AMM-ER, que celebrava el seu cinquè aniversari, en companyia de dues
xarangues més.

tres productes sanguinis es realitza per centrifugació tècnica que permet obtenir-los
d’un a un. A la part superior queda l’element
que pesa menys, el plasma, i a la part inferior
el que pesa més, les hematies o glòbuls vermells. Just entremig se situen les plaquetes i
els leucòcits. Les condicions de centrifugació
es poden modificar per poder obtenir una
major quantitat del producte sanguini que en
aquell moment necessita.
Angelina Arbat
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Juliol 2009

Petits i grans vam poder viure una magnífica cercavila
al matí i a la tarda i com a cloenda els balls de lluïment
dels gegants davant el nombrós públic que omplia la
plaça.
Les colles visitants van ser obsequiades amb una rèplica en miniatura de la porra d’en Climent. Cal agrair la
seva creació a en Jesús Sidera, a en Joan Carbonés per
pintar-les i a en Jordi Rabionet pel peu de fusta.

Tanmateix, volem comunicar-vos que el Sr. Albert Rosa
i Ribas, el creador dels nostres gegants, fa uns mesos
que ens ha deixat i des de la Colla volem retre-li un
últim homenatge, tot recordant la seva contribució a
la tradició gegantera de la nostra Vila.
L’any 1957 va acceptar el repte de crear uns gegants
i de les seves mans d’escultor sorgiren unes figures
elegants i amb caràcter que van suposar una innovació en l’imaginari festiu català i despertaren gran admiració arreu. Al senyor Rosa li arribaren nombroses
sol·licituds per fer-ne còpies però ell decidí, en senyal
de respecte cap a la nostra vila, que eren irrepetibles.
L’any 2000 també s’encarregà de crear les rèpliques, en
Climent i la Brígida.

Uns gegants que han emocionat i divertit a
nombroses generacions i que els amerencs
hem acabat convertint en un dels nostres símbols més preuats.
Descansi en pau.
Teresa Sanz Dolado
Vice-cap de Colla
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eNTITATS - eSQUELLES eNTITATS - eSQUELLES
Per tots vosaltres

12, 13 i 14 de març de 2009
Actes de la setmana de l’aniversari

Hem començat el 2009 amb
molta energia i portant a terme
moltes activitats extraordinàries; i és que l’any de la celebració dels 40 anys de l’entitat s’ho
mereix!

ESQUELLADA: uns 100 participants recorregueren els
diferents “caus” on s’ha escrit la història del GEAE, fent
una esquellada i entonant la tornada del nostre himne. El recorregut nocturn va acabar a l’Estació amb el
ressó de 40 coets i l’estrena de la lletra de la sardana
“40 anys d’Esquelles” interpretada pel Cor Parroquial i
escrita per Jesús Bosch.

Recuperar algunes de les activitats significatives i emblemàtiques del grup és el principal
objectiu; així com continuar amb les rutes tradicionals de cada any. Des de l’estiu passat ja
vam formar comissions per tal d’organitzar i
portar a terme algunes de les següents idees
i actes.

SOPAR D’ANIVERSARI: A la tarda va haver-hi audició de
sardanes a la plaça de la Vila i després 137 persones van
assistir al sopar popular que es va organitzar al pavelló
municipal. Aperitiu i votacions de “Les 40 principals”,
referides a les cançons i les muntanyes més emblemàtiques pel grup. Les més votades van ser la cançó de la
Vella Xiruca i la muntanya, com no, Santa Brígida.

Aprofitem aquesta publicació per fervos un petit tast del que hem fet fins el
moment i del què farem:

10 de maig de 2009
Volta al Mont

18 de gener de 2009
Sortida a la neu

78 participants. La ruta va començar amb algunes gotes i el cel ennuvolat; passades les hores, el sol i la xafogor es van imposar. Possibilitat de fer 2 recorreguts;
un de curt i un de llarg

21 participants. Sortida guiada amb raquetes
de neu; uns al Pic de la Dona i altres al Pic de
Coma Ermada

30 de maig de 2009
Foc de Camp i gravació d’un documental

1 de febrer de 2009
Aplec de Sta. Brígida

40 participants (aprox.). Una diada diferent a Santa
Brígida que va començar amb la gravació d’un documental que es projectarà per la propera exposició que
prepara el grup. Durant tot el dia l’equip de Mel Films
va gravar imatges que formaran part d’aquest documental i, després d’un bon sopar, es va fer una cantada
a la plaça de Santa Brígida amb guitarres, rom cremat
i un foc imaginari.

Diumenge plujós. Èxit de participants al xiulet
de cargolina. Foren els ermitans 2009 la Carolina Fontàs i en Paco Samblàs. S’inaugurà el
porxo de l’ermita.

8 de març de 2009
Excursió a Rupit i Salt de Sallent
Revista Municipal d’Amer
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Altres novetats d’aquest primer semestre d’any, han
estat el disseny de l’anagrama commemoratiu dels 40
anys, l’edició dels carnets de soci/a i els nous productes de la botigueta: els mitjons i els gots reutilitzables.
Aquests dos últims es poden comprar enviant un mail
a esquelles@hotmail.com o demanant-ho a qualsevol
membre de la junta.

73 participants. Sortida amb guies i presència
d’alguns membres fundadors de l’entitat, els
quals fa 40 anys van anar a Rupit a comprar
unes esquelles.
Recorregut: mirador del salt de Sallent – ermita romànica de St Joan de Fàbregues- zona
dels Bassis – tombes antropomòrfiques – arribada a Rupit i rebuda a l’Ajuntament per part
de l’alcalde.

I com ja vam fer en el nostre butlletí El Batall, donar
MOLTES GRÀCIES a totes les persones que estan darrere de tanta activitat, pel seu esforç i dedicació envers al
grup i el poble. Us encoratgem a continuar treballant
perquè aquest 2009 es recordi com l’any del 40è aniversari dels Esquelles!
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Apunteu-vos les properes dates:
04/07/09 - Ruta Nocturna
26/07/09 - Travessa als Pirineus
Agost - exposició al MEd’A
20/09/09 - Excursió sorpresa
04/10/09 - La Ruta / II Mostra d’Audiovisuals
21/11/09 - Castanyada
20/12/09 - Portada del pessebre
24/12/09 - 1er dia encesa de l’estrella a Sta.Brígida
GEA Esquelles
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eNTITATS - LLAR de jUBILATS ⁄ aSS. AECC eNSENYAMENT - CEIP gASPAR de qUERALT
Activitats
El passat dia 3 de maig es va
celebrar l’anual Homenatge a
la Vellesa amb el patrocini del
nostre Ajuntament i La Caixa,
acte que, des de fa molts anys,
organitza aquesta Llar.

Igualment, a la Sala Gran de la Llar, s’han dut
a terme diverses conferències i xerrades que
citem a continuació:

Enguany va tenir lloc al Pavelló Municipal, juntament amb la Colla Gegantera d’Amer i altres
que procedien de diversos punts de Catalunya.

· Una conferència sobre pressió arterial i
d’ictus, a càrrec del neuròleg del Trueta, el
doctor Molins.

· Dues pels Mossos d’Esquadra sobre robatoris i consells per evitar estafes.
· Una Quina Sanitària que, com l’anterior, va
tenir molt èxit i participació.

Val a dir que el senyor alcalde va dirigir una
molt bonica salutació a tots els presents i tenim la satisfacció que tothom va quedar content i satisfet de la diada de què vam gaudir.

· Una exposició parlada i acompanyada de
so sobre Musicoteràpia

Aquesta Llar, després de l’ultima excursió
anual al Far, ha fet diverses sortides com una a
França, amb un viatge amb el famós Tren Groc,
una altra a diversos pobles de la Garrotxa, una
assistència a la Caminada de Lloret, organitzada pel Consell Comarcal, i una al Colomer, a
càrrec nostre, amb nodrida participació d’avis,
molts dels quals van aprofitar la vinguda per
visitar el monestir.

Encara que creiem que gairebé tothom coneix
les nostres activitats, és bo recordar que en la
informació que l’Ajuntament reparteix cada
trimestre queda ben palesa la tasca que desenvolupem amb la nostra millor voluntat.

· I, finalment, una xerrada sobre els Tuperware.

La Llar està oberta a tothom i,
si algú desitja utilitzar la Sala
Gran, només ha de demanar-ho
amb la seguretat que tindrà les
facilitats més adients.
La Junta

Hi havia un vegada una família que volien una casa.
- És una casa molt vella va dir la mare.
- Ja ho crec, va respondre el pare. Ja l’arreglarem!
A la nit el nen va tenir un somni de fantasmes i es va
despertar cridant als seus pares:
- Pare, mare he tingut un somni de fantasmes que
em perseguien!
- Vine, va dir la mare, et deixo dormir amb nosaltres,
però ara dorm que demà has d’anar al col·legi.
- Si però encara hi ha coses a dins de la casa i tinc
por!
Quan es va fer de dia tots es van despertar i llavors van
veure un fantasma de veritat. Aquell fantasma els hi va
preguntar:
- Què hi feu vosaltres aquí?
- Hem comprat la casa, va respondre el pare, ara és
nostra i tu hauries de marxar perquè ens fas por.

Quan els nens van arribar a casa i el pare va preguntar
que com havia anat l’escola, el nen va respondre:

- Bé, doncs ja me’n vaig va respondre el fantasma tot
trist.

- Avui m’han castigat perquè el fantasma s’ha amagat dins de la maleta i ha sortit enmig de la classe!

- Llavors el pare va pensar que si no molestava també es podia quedar a viure amb ells.

- Bé però tu no en tens la culpa. Hauré de renyar al
fantasma!

El fantasma va dir que sí.
Un dia els pares van acompanyar els seus fills al col·legi
amb el seu cotxe perquè l’escola era una mica lluny del
poble però el fantasma es va ficar dins de la motxilla
del nen sense que ningú el veiés.
Quan la senyoreta va dir que traguessin el llibre de
“mates” de la motxilla, el fantasma va sortir com un
coet. Tots els nens i nenes de la classe es van posar a
cridar i a xisclar:

Catalunya Contra el Càncer
Junta local d’Amer

- Un fantasma que se’ns escapa!
Revista Municipal d’Amer
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Postulació del Càncer
dia de la Castanyada 08

Quin ensurt va tenir la senyoreta!

- Es pot saber perquè has fet aquesta trapelleria?
- Doncs, perquè he estat atrapat amb les meus amics
però ara ja no en tinc cap perquè tots es varen morir. Estic tot el dia sol i trist.
Llavors el nen va respondre:
- Si vols podem ser bons amics.
I així va ser com es van fer amics i van marxar a jugar
tots junts.
Ivan Vinardell Lucas
Curs de 4t

Agraïment a les empreses col·laboradores:
· Ajuntament d’Amer
· Llar de jubilats

Aquest conte va quedar finalista en el concurs literari de Sant Jordi d’enguany.

· Fonter
· Manivac SL – Germans Ribas
· Yutrensa – Germans Junquera
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Des de fa ja força cursos, l’IES
Castell d’Estela organitza dins
l’horari extraescolar un Taller de Teatre obert a tots els
alumnes del Centre. Aquesta
activitat és possible gràcies a
la col·laboració de l’AMPA i de
l’Ajuntament d’Amer que ens
cedeix el Casal per fer els assaigs i la cloenda.
Aquesta iniciativa va néixer a partir de la celebració de la Mostra de Teatre dels Instituts
públics de les comarques gironines. Enguany
la Mostra ha arribat a la seva setzena edició i
els alumnes de l’IES hi han participat amb tres
obres, Taller de Fantasia, amb alumnes de primer i segon d’ESO, Arribaré a les set... mort!,
d’alumnes de Tercer i Les cartes d’Hèrcules Poirot, amb alumnes de Primer i Segon de Batxillerat.
Per aquesta Mostra cada any s’edita un cartell que s’escull en un concurs entre tots els
presentats dels diversos Instituts. Aquest any,
com en molts d’altres el cartell guanyador ha
estat dissenyat per dues alumnes del nostre
Centre, l’Estel Prunell i la Marta Pena, de Segon de Batxillerat Artístic. L’Estel ja havia guanyat l’any passat juntament amb l’Aïna Soler.
En edicions anteriors alumnes del nostre Centre també van obtenir aquest premi.
Revista Municipal d’Amer
Núm. 16
Juliol 2009

En els seus inicis el taller de teatre ha estat una activitat molt
interessant des del punt de vista pedagògic perquè permet
treballar aspectes tan importants com l’expressió oral, la
corporal, el treball en grup, la
disciplina i l’autoestima, entre
altres aspectes.

Els cursos anteriors és contractaven monitors
externs al centre per tal de realitzar la tasca
d’impartir aquest Taller. Aquest any li hem volgut donar un caire diferent i han estat dues
professores de l’Institut, la Paquita Masoliver
i la Quima Bosch que s’han fet càrrec de tota
aquesta feina. Hi ha esmerçat moltes hores
però el resultat ha estat molt satisfactori, tots
ho heu pogut veure ja que les obres s’han representat per a tot el poble el diumenge 24 de
maig al Casal d’Amer. Aquest any també s’ha
fet la representació a Sant Feliu de Pallerols,
poble on ja havien actuat els nostres alumnes
en una altre ocasió.
La Quima i la Paquita no sols han dirigit l’obra
sinó que s’han fet càrrec d’elaborat el vestuari i els decorats. Per aquestes dues tasques
han engrescat altres professors i alumnes del
Centre els quals han col·laborat amb molt
d’entusiasme construint uns magnífics decorats. També hem d’esmentar la participació
del senyor Josep Puigdemont en el disseny i
la construcció dels decorats. El professor de
Música del centre, en Jordi Ollé, va musicar
l’obra dels alumnes de Primer i Segon i va fer
l’acompanyament musical en directe en totes
les representacions. També hem d’agrair als
pares que ens van ajudar en el transport dels
decorats fins a Blanes on es celebrava la Mostra, concretament parlem d’en Lluís Baixés i en
Josep Cullell.
Esperem que aquesta activitat tingui el mateix èxit que fins ara i que engresquem cada
vegada a més alumnes, professors i pares.
Carme Danés
Directora
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La màgia blaugrana del mes de maig,
amb els tres títols, va mobilitzar penyes com la d’Amer. Tres afortunats
de la Penya Blaugrana d’Amer van
anar a veure el Barça-Manchester.
I quinze dies abans, una furgoneta
ben carregada, amb vuit persones,
va viatjar fins a València per viure-hi
una jornada inoblidable.
L’expedició sortia a les 8 del matí del mateix dimecres.
El partit començava a les 10 de la nit (cap sensibilitat
cap als aficionats d’uns i altres per part de la federació), però la idea era ser a València al migdia. La Fanny,
l’Albert, la Dolors, en Marc, l’Abel, en Jordi, en Manel i
en Xevi, autopista i cap avall. I no érem els únics que
ens ho vam agafar amb temps. A l’autopista, s’anaven
veient cotxes i autocars amb banderes. I a les àrees
de servei, la imatge era impactant. Barça, Barça i Barça. Samarretes de totes les èpoques i tots els colors
(blaugranes i de les suplents), cridòria i ambient. I cap
a quarts de dues, arribada a València.

En Lluís Cullell ha estat un dels
valents que ha participat en la
24a edició de la Marató dels Sables, considerada la cursa d’autosuficiència més dura del món.
Sense cap equip al darrere i amb molta voluntat, preparació i fe, en Lluís va aconseguir
acabar la prova, que es fa en diverses etapes
pel desert del Sàhara. Calor sufocant, limitacions en el menjar, problemes als peus, necessitat de controlar molt bé tot el que es duu a la
bossa carregada a l’esquena... L’autosuficiència duta a l’extrem.
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Aquesta 24a edició va començar amb un dia
de retard (del 29 al 30 de març) a causa del
diluvi que va caure al desert. Arran d’això, l’organització va decidir repartir uns quants quilòmetres més a les altres etapes, ja per si prou
dures. L’etapa reina, la més llarga, va passar
dels 80 quilòmetres inicials als 91 quilòmetres
(els participants tenien 35 hores per cobrirlos). Amb aquest allargament, es va convertir
en l’etapa més llarga de la història de la Marató dels Sables.
Etapes
General
Etapa 4
Etapa 3 (reina)
Etapa 2
Etapa 1

Temps
48H24’47
08H18’45
30H27’33
05H05’20
04H33’09

Més de 800 esportistes d’arreu del món van
participar en la prova. En Lluís duia el dorsal
518 i se’n podia fer el seguiment diari per internet (www.darbaroud.com). Va acabar la
prova després d’haver acumulat més de 48
hores caminant pel desert. Aquests van ser els
seus números:
Diferència líder
31H57’21
5H26’22
22H19’11
2H24’03
1H59’04

Mitjana
4,18
5,08
2,99
7,07
7,25
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Un dels punts de l’organització que s’ha d’elogiar és
la distribució de les aficions, amb un espai reservat
per a cadascuna amb carpes, música, gresca, pantalles
gegants...i aparcament, sense haver de perdre gens
de temps. L’ambient a la fan zone era magnífic, i amb
tots els seguidors bascos que ens vam anar trobant, la
cordialitat i el bon rotllo eren absoluts. A les carpes, hi
va haver de gent durant tota la tarda. Però també n’hi
havia un munt als voltants de l’estadi de Mestalla, on
vam arribar quan faltaven més de dues hores per començar el partit i vam coincidir amb altres amerencs i
coneguts.
Per ambient, però, el que hi havia a dins de l’estadi.
Si no ens havia quedat clar abans, vam poder constatar que l’afició de l’Athletic ens guanyava per golejada, amb una proporció que no devia arribar als dos
terços però gairebé. Ens va tocar seure a la part més
alta del gol nord. No teníem la millor visió possible del
terreny de joc, però ja en teníem prou de ser-hi. I de
viure moments únics, com l’espectacular xiulada que
tot el camp (si hi havia excepcions, no les vam veure) va dedicar a l’himne espanyol. Amb tants decibels
abans i durant el partit (no es podia competir amb els

crits d’Athletic, Athletic!), era impossible (o almenys ho
semblava) adormir-se o perdre’s cap detall.
Els tres gols del Barça en la segona part van ser al
nostre gol. Crits, fotos, abraçades amb gent a qui no
coneixíem... eufòria, molta eufòria. La segona part va
ser una festa constant i completa. Passada la mitjanit,
Carles Puyol va aixecar la copa. Feina feta.
Una estona més a Mestalla, i cap a buscar la furgoneta,
que tampoc era qüestió de sortir de clar de València.
Amb paciència i mòbil ens vam acabar trobant tots. I
amb la Fanny i l’Albert en la conducció, unes quantes
hores més de paciència per arribar a Amer. La jornada,
que no va arribar a les 24 hores pels pèls, va ser molt
intensa. I va valer la pena.
Membres de la Penya Blaugrana Amer
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què en feien ús feudal i aloidal, a Argimon només en
tenien el domini feudal i no fou fins al segle XIV quan
compren els drets per esdevenir propietaris de ple
dret. Els Cabrera feren castlans del castell a la família
Xetmar o “Tedmar” originària de Castellterçol (Bages),
que esdevingueren senyors del lloc juntament amb el
castell o Torre de la Roqueta, de l’Esparra.

Argimon,
balcó de la Selva
La nostra comarca és rica en
arquitectura religiosa, arreu hi
trobem santuaris, esglésies i
ermites, moltes d’elles amb un
gran encant, ja sigui per la seva
construcció o pel lloc on estan
ubicades. La majoria d’estil romànic tot i que amb els segles,
algunes s’han anat reformant
d’acord amb l’estil de l’època.
Segur que si heu anat mai per
Riudarenes, no us ha passat per
alt un punxegut turó, coronat
per una ermita o castell que recorda la típica imatge que en
tenim dels castells medievals
situats en llocs inaccessibles i
amb una aura misteriosa. És el
santuari d’Argimon.
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Per accedir-hi hem de creuar el poble de Riudarenes en direcció a l’Esparra, seguint una
carretera estreta però ben asfaltada, passant
per els paisatges descrits per l’escriptor Prudenci Bertrana en les seves obres, on hi va
viure i passar llargues temporades. Arribats
al raval de l’Esparra seguim la pista més ampla de pujada que ens queda a la dreta i no la
deixem fins arribar al cim d’Argimon, de 475
m. Un cop a dalt no podeu deixar de contemplar l’espectacular vista panoràmica de gairebé 360 graus. Des d’aquí es contempla gran
part de les terres gironines, tota la plana de la
Selva, els Pirineus, el massís del Montseny, les
Guilleries, la Costa Brava, el Maresme… i fins
i tot, en dies molt clars, hi ha qui diu que es
pot apreciar la silueta de l’illa de Mallorca. Per
això s’ha anomenat Argimon com el balcó de
la Selva.

L’any 1364 el rei Pere III el Cerimoniós va fer decapitar a
Saragossa el vescomte Bernat II, el seu fill i hereu Ponç
IV com a venjança s’aixecà en armes contra la monarquia en una lluita que va acabar amb el setge al castell
d’Argimon que va durar tres anys fins que va caure i va
ser totalment arrasat sota les ordres del príncep i futur
rei Joan I.
L’indret va quedar abandonat fins que el 1599 la família Vilademany, senyors de Farners i Sant Pere Cercada,
compraren el castell als marquesos d’Aitona, successors dels dominis dels Cabrera.

Apunt històric
El topònim Argimon, sembla ser que prové
del mot germànic “argemund” que significa
exèrcit protector o vigilant, degut a la seva situació tan estratègica. El trobem documentat
a l’any 925 però l’indret ha estat habitat des
de molts segles abans, ja que s’hi han trobat
restes de ceràmica de l’època ibèrica, fet que
possiblement ens indica l’existència d’algun
assentament o poblat.
El conjunt arquitectònic està format per les
restes de l’antic castell, del qual en queden la
primitiva ermita romànica, part de muralla i
una torre quadrada, i el santuari, més modern,
que data dels segles XVII-XVIII.

Tornaren a reconstruir part de l’edifici, mantingueren
el culte amb ermità i el rector de l’Esparra que hi deia
missa un cop per setmana. El 1614 l’ermità va demanar
permís als Vilademany per aixecar-hi un santuari dedicat a la Verge Maria sobre les runes de l’antiga fortalesa, va ser una obra llarga i costosa i no es va acabar fins
ben entrat el segle XVIII, amb tot el campanar no es va
poder construir fins el XIX.
Es diu que el famós bandoler Serrallonga més d’un cop
hi va amagar les víctimes dels seus segrestos i les feia
servir com a mà d’obra per a la construcció del santuari fins que no es pagués el rescat demanat a canvi.

L’ermita romànica i el santuari
De les restes del primitiu Argimon, també en podem
contemplar la capella romànica que data del segle X,
una petita joia que val la pena visitar. Construïda al
damunt la roca i molt per sota del nivell del santuari,
consta de dues naus paral·leles i un absis semicircu-

lar amb una petita obertura, en una de les parets laterals podem observar les restes d’una pintura mural
dedicada a la Verge Maria, malauradament molt deteriorada. Recordem que era part del castell que va ser
ensorrat, coberta de vegetació i totalment ignorada
durant mols segles, fins que va poder ser restaurada
als anys 80 pels Amics d’Argimon. Al terra d’una de les
naus, sota una trapa de fusta, hi ha un túnel esglaonat
que mena directament al cingle, se’n desconeix la seva
utilitat, però podria tractar-se d’una cel·la.
Per la part exterior l’ermita és encara més austera, totalment integrada en els murs i passaria desapercebuda si no fos per la portalada, senzilla amb un arc i dos
petits capitells i un campanar d’espadanya d’un sol ull.
Al santuari s’hi accedeix per l’escala principal, de pedra, és una església d’una sola nau quadrangular, amb
un altar elevat i un cor, l’interior està restaurat de l’any
1993. La verge original és una talla en fusta policromada, que data del S. XIX i que es guarda a Riudarenes.
El dia de l’Aplec, el segon diumenge de setembre surt
en peregrinació des de l’Esparra fins al santuari o s’hi
canten els Goigs.
Ha estat una verge amb molta devoció a la comarca,
antigament, abans de la guerra, els pagesos pujaven
a Argimon a demanar pluja i collites productives, i les
parteres a donar gràcies pels nouvinguts. També a beneir els rams d’oliveres que es posaven al cim dels pals
de paller per protegir-los dels llamps.
Diu la llegenda que uns pastors van trobar la verge a
darrera el castell i la volgueren baixar a l’Esparra, a mesura que baixaven la imatge es feia cada cop més i més
pesada, llavors van decidir tornar-la pujar i la verge es
va tornar a fer lleugera, finalment els pastors van desistir de l’intent i la van tornar a deixar al seu lloc. Una
altra llegenda, la més coneguda, és la que fa referència
als fantasmes del castell: el senyor del castell es malfiava de la seva muller, doncs la notava joiosa cada cop
que ell havia d’absentar-se. Un dia va decidir tornar

El castell va pertànyer al vescomtat de Cabrera. El 1050 Ponç I de Cabrera, fill de la vescomtessa Ermessenda de Girona, i nét d’Amand de
Montsoriu, fa jurament de fidelitat dels castells de Cabrera, Blanes i Argimon, entre d’altres propietats. En depenien les parròquies de
l’Esparra, Riudarenes, Vallcanera, Castanyet i
Sant Pere Cercada, que més tard esdevindria
un important priorat.
Tot i que en un inici no en tenien el ple domini, a diferència del castell de Montsoriu en
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La Sardana
de l’Alcalde d’Amer:
60 anys de què?

abans de l’hora prevista i va descobrir que la
seva dona li era infidel amb un dels seus criats.
En un atac d’ira va desembeinar l’espasa i va
travessar els cossos dels dos amants. D’ençà
d’aquell crim una maledicció va caure sobre el
castell i la malastrugança mai més s’acabà. Encara avui dia, els dissabtes que fa vent, volten
pels entorns dues ombres blanques, que hom
creu que són les ànimes dels dos enamorats.

Els Amics d’Argimon
Argimon no seria el que és si no fos pels
“Amics d’Argimon”. A primers dels anys 70, un
petit grup de veïns de Riudarenes, en veure el
mal estat del santuari, pràcticament enrunat,
sense poder-hi accedir, i que la devoció que
havia tingut anys enrere s’anava perdent, van
decidir posar-hi mà. De manera voluntària van
començar a obrir el camí, a condicionar-lo per
poder-hi pujar amb un vehicle i es va tornar a
fer l’aplec. Era un primer pas.
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De mica en mica, es va anar afegint gent al
grup, que es va convertir en una colla que
hi pujava cada cap de setmana. Amb els coneixements d’uns quants que eren paletes, o
treballaven al món de la construcció, es van
atrevir a iniciar la restauració. La tasca no va
ser fàcil ja que de seguida es van adonar que
faltaven recursos econòmics, però amb molta
imaginació i amb ganes es va tirar endavant.
La “parada del conill” era una forma de recaptar fons, consistia en una mena de laberint on
un conillet d’índies o “conill porquí” sortia d’un
cistell per ficar-se en un forat numerat, si el
número era el que s’havia apostat doncs tenia
premi. La parada va tenir tant d’èxit que fins

hi tot feia “bolos” a les festes majors de pobles
veïns.
Amb la dècada dels 80 i ja amb les administracions més conscienciades en la preservació
del patrimoni, es va voler fer un pas important, restaurar al màxim l’antic castell i recuperar l’ermita romànica. També es va restaurar
l’antiga casa de l’ermità per transformar-la en
un acollidor refugi i el teulat es va convertir en
un fantàstic mirador. Les obres es van inaugurar l’any 1989 amb una gran expectació.
Però a Argimon la feina no s’acaba mai, als
anys 90, el santuari estava molt malmès i necessitava reformes urgents, una altra vegada
amb l’esforç del voluntariat també es van poder dur a terme, més endavant es van adequar
més accessos, i darrerament s’ha pogut connectar a la xarxa elèctrica.
Malauradament tot té un final. Aquest ha estat el darrer any dels Amics d’Argimon, alguns
ja no hi són, altres s’han fet grans i no poden
seguir amb la mateixa il·lusió que els primers
anys…, la societat també ha canviat i costa
trobar persones que vulguin dedicar el seu
temps lliure, tan preuat, a mantenir el nostre
patrimoni. El meu agraïment a l’Enric, en Ramon, en Miquel…, i a tots els que han passat
per la colla dels “Amics”, per l’esforç que han
dedicat durant gairebé 35 anys, per estimar la
nostra història i saber-la cuidar. Esperem que
aviat surti un relleu que continuï la tasca o si
més no que vetlli perquè la feina feta durant
aquests anys no hagi estat en va.
Dani Gonzàlez Ferrer
Riudarenes
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Una de les poques tradicions que
encara conserva la vila d’Amer és La
Sardana de l’Alcalde, que cada any
es balla per la Festa Major de la vila,
concretament el dia 16 d’agost, segon dia de la festa.
No en sabem els orígens ni en la forma ni en el temps.
L’únic document escrit és el conegut opuscle del que
fou Notari d’Amer, Joan de Porcioles i Gispert i publicat al conegut Arxiu de Tradicions Populars (Volum I,
fascicle II) que el 1928 fundava a Barcelona el folklorista Valeri Serra i Boldú i del que només es publicà el
primer volum.
Aquest escrit del Sr. Porcioles, publicat a l’esmentat Arxiu, no porta data però a l’arxiu municipal d’Amer, el
trobem datat el 1906. Segurament el Sr. Serra i Boldú
el recuperà d’un altre lloc per incloure’l al seu Arxiu el
1928. És possible que fos una publicació catalana anterior la que demanés al Sr. Porcioles aquesta informació, el 1906, quan encara era Notari d’Amer.
El Sr. Porcioles ens descriu amb tot detall, com es ballava aquesta sardana i el significat que tenia per a la
vila d’Amer en el context social del seu temps. No ens
diu res del seu origen ni de quan va començar a arrelar
aquesta tradició.
Per la forma de disposar els balladors en renglera, en
un cercle sense cloure, fa suposar que deriva de la dansa coneguda per “contrapàs” que pot documentar-se
ja a finals del S. XVI, d’origen religiós com ho recorda
l’anomenat “lo divino”, contrapàs llarg cantat amb re-

ferències a la Passió de Jesucrist. Al S.XIX era freqüent,
a molts pobles de Catalunya, ballar un contrapàs a la
sortida de missa els dies de festa assenyalada. Amer
tenia el seu propi contrapàs com ho demostra el fet
que l’Esbart Verdaguer, de Barcelona, el ballés, al Palau
de la Música Catalana el dia 1 de desembre de 1957
instrumentat per el mestre Manel Oltra (aquesta notícia aparegué el dimarts, 3 de desembre de 1957, al diari La Vanguardia, pàg. 27). El contrapàs anà desapareguen davant la puixança de la sardana i d’aquí aquesta
sardana oberta presidida per l’Alcalde de torn. Amer
fou un dels pobles que la conservà probablement des
de la meitat del S.XIX fins probablement entorn del
1910 que deixà de ballar-se degut a les picabaralles
entre dos grups oposats que maldaven per governar
la vila. La recollí la Germandat de Sant Benet, una entitat local de previsió i estalvi, que la ballava el dilluns de
Pasqua Florida que era la seva festa social. També aviat
va deixar de ballar-la i probablement a partir de 1912
ja no es va ballar més.

El Mil·lenari de la vila
L’any 1947, l’arxiver diocesà, Mn. Jaume Marquès i Casanovas, germà del rector d’Amer,
Mn. Miquel, repassant documents del Monestir de Santa Maria d’Amer, s’adonà de la proximitat del mil·lenari de la consagració de la
seva església en data 9 de novembre del 949.
La idea de celebrar aquest esdeveniment fou
ben rebuda per tothom i despertà una il·lusió
poques vegades sentida a la vila.
No oblidem que feia vuit anys havia acabat la guerra
civil i que encetàvem una dictadura amb presagis no
gaire afalagadors. Tothom tenia encara presents l’angoixa, el dol i el patiment de la guerra i determinats
sectors temien una forta repressió d’incertes conseqüències. Hi havia ganes que passés alguna cosa que
esvaís aquelles nuvolades, ajudés a passar full i aixequés la moral del poble.
Aquesta celebració es va començar a preparar amb
dos anys de coll i, mitjançant l’opuscle mensual “Milenario”, la gent d’Amer va comprendre l’abast d’aquella
festa i la importància del Monestir en el desenvolupament de la vila. I també endevinava que Amer tenia
una història no gens menyspreable, plena d’esdeveniments remarcables.
El consistori de la vila, envaït també per l’entusiasme, buscava quelcom per anar emplenant aquell
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any 1949. Sembla que fou el regidor Narcís
Solergastó Duran que llençà la idea de recuperar la tradicional i oblidada “Sardana
de l’Alcalde”.

Hi ha tot un anecdotari, recollit pacientment, any rere
any, i que algun dia donarem a conèixer, que demostra
l’arrelament d’aquesta tradició a la nostra vila i l’entusiasme amb que fou rebuda la seva reinstauració; fou,
sens dubte, un passar pàgina i un recuperar l’esperit
de convivència malmès per l’estrall de la Guerra Civil.

La idea fou acceptada amb manifesta complaença, es regiraren arxius i aparegué el famós
opuscle del Sr. Porcioles. D’acord amb ell s’organitzà la recuperació d’aquesta antiga tradició i en el programa de la Festa Major de 1949
ja hi figura l’esdeveniment (el programa està
escrit en castellà):
Dia 15 - Noche a las 11– Restablecimiento en
esta villa de su antigua i típica “SARDANA de
l’ALCALDE” según las normas tradicionales.
A la plana 17 del mateix programa podem llegir:
Normas para la típica sardana de “l’alcalde”
El Alcalde o, en su defecto, un Concejal que
lo represente, con su pareja, se coloca a la
derecha de los Gigantes. A continuación
van colocándose los Concejales y luego los
vecinos, todos con su respectiva pareja.
Inmediatamente la Cobla empieza a tocar un “Contrapás” o “Galop de cortesia”, a
cuyos acordes toda la comitiva, precedida
por los Gigantes, dan una vuelta a la Plaza.
Al llegar la cabeza a la Casa del Ayuntamiento, la cobla inicia una sardana que baila
toda la comitiva. Sin embargo esta Sardana
no se cierra: el Alcalde deja su izquierda libre, y asimismo queda libre la derecha del
último sardanista, que debe ser precisamente un hombre, a cuyo fin, la última pareja debe invertir sus lugares, o sea el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda y
junto a la mujer de la última pareja
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A la sardana pueden ir uniéndose parejas
pero siempre teniendo en cuenta que el último ha de ser un hombre. Si son tantos los
sardanistas, que no quepan en el anillo de
la plaza, se van internando en ella formando espiral.
Se ruega, respetando la costumbre, que
todos acudan con su mejor vestido; y los
hombres, cuando menos, con americana y
zapatos.

La cobla fou la “Victòria” d’Amer i la sardana “Conxita encisera” de Pere Mercader i Andreu per indicació del regidor
Salvador Oliveras i Galceran.

Es repassant aquest anecdotari que hom es dona
compte que d’un temps ençà passa alguna cosa a la
vila d’Amer. Potser m’equivoco, però dona la impressió que s’ha perdut la il·lusió i tothom va com un ocell
amb plom a les ales. Fa nou anys, i per motius poc coneguts, hi hagué a la vila una greu fractura social que
va desmanegar la seva convivència; d’això no se n’ha
parlat mai; un xiuxiueig quasi imperceptible, quan no
un silenci absolut, planava i plana sobre la vila.
Alguna premsa gironina, a vegades amb un desconeixement total de la qüestió, afegí llenya al foc i ajudà,
potser inconscientment, a aprofundir la fractura.

La presidí el tinent d’alcalde Sr. Antoni Domènech i Buxó doncs l’alcalde titular el Sr. Narcís Junquera Rigau, estava de dol per la mort
d’un familiar.

I és clar, la innocent Sardana de l’Alcalde se n’ha ressentit. Això vol dir que aquesta tradició és un bon indicador de l’estat d’ànim de la vila i que tots els amerencs l’hauríem de tenir en compte.

La festa del Mil·lenari es va celebrar solemnement el dia 9 de novembre de 1949 com ens ho
corrobora la premsa gironina d’aquells dies. A la
tarda, les tres cobles d’Amer, La Principal Amerense, La Moderna i La Victòria, varen estrenar,
de conjunt, la sardana “Festa Mil·lenària” del
mestre amerenc Joan Fontàs i Casas. Aquesta
sardana fou molt ben acollida i a l’any següent,
1950, per la sardana de l’alcalde, ja es va interpretar aquesta sardana i fins avui.

Vegem sinó (entre parèntesi les parelles que han participat a la sardana):

Seixanta anys després
La vila d’Amer s’ha mantingut fidel al compromís: el 1949 i 1950 es ballà el 15 d’agost,
primer dia de la Festa Major i a partir de 1951
fins avui s’ha ballat el dia 16, segon dia de la
festa. No s’ha hagut de suspendre mai. És més,
el 24 de setembre de 1957 a la nit, i el 27 de
setembre de 1964 al matí es va ballar a la plaça del Poble Espanyol de Barcelona i ambdós
cassos presidida pels alcaldes de Barcelona i
d’Amer, Josep M. de Porcioles i Colomer i Narcís Junquera i Rigau respectivament. Un altre
cas excepcional fou el dia 14 de desembre de
1997 amb motiu de la Marató de la televisió
de catalunya, TV-3, dedicada a les malalties de
fibrosi quística i distrofia muscular. La cloenda
de la Marató es feu a Amer i es ballà la Sardana
de l’Alcalde amb la cobla Els Montgrins, presidida per l’alcalde d’Amer Narcís Junquera Fusellas i Joan Vidal i Gayolá, aleshores Director
General de Cultura Popular. No hi hagué pas
molta participació doncs era en ple hivern i,
sobretot, fora del seu marc habitual.

24

Any 2000 (101); 2001 (106); 2002 (90); 2003 (93);
2004 (112); 2005 (76); 2006 (76); 2007 (65 –any amb
menys participació–); 2007 (78); 2008 (88).

Anys enrere la participació era de
unes 150-180 parelles amb puntes a
frec de les 200.
No es tracta pas de carregar els neulers a ningú i consti que aprofito aquesta tribuna perquè val a dir que
tampoc, d’un temps cap aquí, ningú dóna pas massa oportunitats per expressar-se públicament. Anem
adormits i el que és pitjor amb un tantsemenfotisme
que posa la pell de gallina.
Per altra banda, tothom sap que el Consistori el formen onze regidors; algú sap quants participen en la
presa de decisions?
Sembla que ja seria hora d’entendre que, a Amer, amb
quatre gats com som (dos mil tres-cents habitants) i
amb la Sardana de l’Alcalde per emblema, s’haurien de
fer consistoris de coalició amb tots onze regidors fent
feina, deixar-se de punyetes, anar a la una en be de la
vila i donar exemple al poble de convivència i fraternitat. Només així es podrà donar per superada la fractura social; tornarem a conviure amb il·lusió i, alleugerint
les nostres mancances, agafats de les mans, donarem
la imatge d’un poble unit.
D’altre manera, ballar la Sardana de l’Alcalde sense
excel·lir en un palès esperit de convivència, francament, és fer el pallasso.
Josep Puigdemont Oliveras
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Esbrollar

A Amer cal esbrollar com a molt
tard el 15 de maig. A altres indrets, però, va diferent, tot depèn
del clima; per exemple, a l’Empordà cal fer-ho abans.

La feixa d’en Sidru, indret
on tenim el privilegi d'anar
per presentar aquest
apartat.
Preparant-se

Els dos protagonistes
de sempre acompanyats
del nou jardiner i
transportista oficial

Mans a la feina
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Quan esbrollem, doncs, es
tracta d’aclarir els brots perquè no estigui tant carregat i
el fruit surti més bé, és a dir,
més bo.

Si ho recordem, en Ameres anteriors
vam aprendre a empeltar, on es tractava d'inserir dos brots d’una planta en
una branca o tronc que ja teníem plantat i que ens havia sortit borda, per tal
d’aconseguir un fruit concret que ens
interessés.

Feina acabada

Dels dos brots que teníem se’n
deixa només un, el de més
avall. El de dalt és el que s’arrenca. I us preguntareu perquè deixem el de més avall...
Doncs per la protecció del
vent. Com més al fons, com
més a prop de la soca, sortirà
amb més força.

Doncs aquí tenim dos empelts ja crescuts, dos brots que ens seviran per explicar-vos com esbrollar:

Jardiners:
Sidru, Nin i Josep Colomer
Fotografies i texts:
Adriana

Quan arrenquem
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Pep Boada
“Quant valdria fitxar un Bojan,
un Messi o un Iniesta?”

Vilanova, Robert Fernández, Patxi Salinas, Ziganda, Narcís Julià i Domènec Torrent.” “Em va trucar
en Josep Colomer, responsable del futbol base del
Barça, i em va oferir entrenar el Barça C, en substitució d’Esteban Vigo (ara al Xerez)”, explica.

Boada va dirigir el Barça C durant
dues campanyes (2003/04 i 2004/05),
a tercera divisió.
En aquella etapa, Pere Gratacòs era el tècnic del Barça B i l’osonenc Josep Colomer, el director del futbol
base. Homes, tots dos, de la corda de Sandro Rosell.
L’estiu del 2005, el sector Laporta va fer fora Colomer,
amb la qual cosa Boada i sobretot Gratacòs perillaven.
L’exentrenador del Figueres va haver de marxar , i Quique Costas va tornar al primer filial. Boada, en canvi,
tot i deixar de ser el tècnic del Barça C (rellevat per
Juan Carlos Pérez Rojo), va continuar al club i va assumir un nou càrrec, l’actual. “Quan es van acabar els
dos anys, em van oferir dur la coordinació d’observadors”. No era estrictament un càrrec nou, perquè
n’havien estat responsables Oriol Tort, Joan Martínez
Vilaseca i Quique Costas, però sí que es va anar potenciant.

El creixement
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El Barça ha acaparat protagonisme a tot el país i arreu del
món amb un trio de títols històric. El famós triplet amb la copa,
la lliga i la lliga de campions ha
fet embogir l’afició blaugrana
i és un motiu d’orgull i joia per
a tots els tècnics del club, que
han vist triomfar un entrenador
fet a casa i que ha fet funcionar
de meravella un equip carregat
de jugadors de la Masia. I entre
aquests tècnics hi ha un amerenc, en Pep Boada, el cap d’observadors del club.

Nascut el 12 de febrer de 1962, en Pep Boada
sempre ha estat molt vinculat al futbol. Va integrar-se al futbol base del Barça amb 13 anys.
Com a jugador, va passar pels millors equips
gironins, el Palamós, el Figueres, el Girona i
el Banyoles. Un cop acabada l’etapa de jugador, va començar a les banquetes i, després
d’entrenar l’Amer, va fitxar pel Banyoles i el va
pujar a tercera divisió. Era l’estiu del 2003, en
què se li van tornar a obrir les portes de can
Barça. Tenia la intenció d’afrontar una nova
temporada al Banyoles, un cop culminat amb
l’ascens una molt bona campanya. Aquell mateix estiu, però, va rebre la trucada del Barça
per dirigir el Barça C. Curiosament, va rebre la
trucada a Melilla, on s’estava traient el títol estatal d’entrenador “amb companys com Tito
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La seva responsabilitat com a coordinador ha anat creixent.

La seva feina i la xarxa d’observadors

Boada controla una xarxa d’uns 25
observadors del club, a més de diversos col·laboradors.
“A Catalunya, ho tenim força controlat, amb la implicació de la gent de la xarxa d’observadors i també dels tècnics de la base, als quals fem anar a veure partits. També hi ha exjugadors que són al club
i que ens ajuden, es reparteixen les categories.
I a totes les demarcacions catalanes hi tenim col·
laboradors.” La xarxa també està ben coberta arreu
de l’Estat espanyol. És responsabilitat de Boada assignar i coordinar la feina de cadascun. “Cada setmana
planifico el que m’interessa, el mínim de partits
que s’ha de cobrir. A mi m’arriba tota la informació, tant de partits com de jugadors interessants, i
la gestiono a través d’un programa informàtic del
propi club.” La informàtica ha entrat també al futbol
base blaugrana, amb un focus especial per al Barça B:
“Per al filial, tenim un altre programa específic que
hem introduït i que ens permet afegir-hi imatges,
seguiment i anàlisi individualitzats. De mica en
mica, també ho anem introduint amb els juvenils”.
Boada manté un contacte permanent amb els tècnics,
sobretot el del Barça B (Luis Enrique Martínez) i dels juvenils. Tot, supervisat pel director del futbol base, José
Ramón Alexanko.

“Un cop hi ets, intentes introduir avenços. El primer any, es tractava de coordinar el que ja hi havia.
A partir d’aquell moment, ha crescut i s’ha incidit
sobretot en el Barça B, més controlat i més analitzat.” Una de les decisions de Boada va ser integrar els
també gironins Domènec Torrent i Carles Planchart,
per fer un seguiment més exhaustiu del filial: “Volíem
potenciar el seguiment de l’equip i dels rivals i reforçar el seguiment individualitzat de jugadors. La
idea era no només fer informes per escrit de partits, sinó gravar-los en video”. I la feina encarregada a Torrent i Planchart va satisfer tant Pep Guardiola
que, quan va passar del filial al primer equip, se’ls va
endur.
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Les trobades anuals
Com a coordinador de tots els observadors,
ell és l’encarregat de citar-los i dirigir la trobada que fan a Barcelona cada any. “A l’observador estatal, se li demana que vingui a la
reunió que fem quan s’inicia el campionat.
A part de guiar-los sobre tot el que ens interessa i d’unificar criteris, és molt positiu
que vinguin també perquè puguin veure
els nostres equips i assimilar quin és el nivell que busquem”. Un bon complement que
han trobat ara els responsables del club perquè els seus col·laboradors puguin seguir tots
els partits és les retransmissions que Barça TV
fa dels partits del futbol base. “Hem de veure el màxim nombre de partits possibles,
dels nostres equips i de fora”. Si un dels col·
laboradors els insisteix sobre algun jugador
que destaca de forma especial, el mateix Boada o algun altre tècnic s’hi desplacen. També
són constants els viatges a diferents campionats. “Voltem per tot l’Estat. Durant l’any,
hi ha tres fases de campionats de cada categoria. I també som en campionats europeus de base. Aquest any, també m’ha tocat anar al campionat sud-americà sub-17”.
Els partits arreu del món no s’acaben, i la seva
feina, tampoc.

Apostes clau per al futur
Potenciar i mantenir una bona estructura en
el futbol de formació acaba donant rèdits.
És per això que cada vegada hi ha més clubs
que es troben en cites com els campionats de
base. “A sud-amèrica, estava ple d’equips

italians”. Fitxar jugadors majors d’edat que
destaquen surt molt car, i integrar-los de més
joves, per bé que hi ha més risc, sovint té premi. L’exemple més clar, l’actual primer equip
del Barça. “Els clubs s’adonen que t’estalvies molts diners. Quant valdria fitxar un
Bojan, un Messi o un Iniesta?”, reflexiona en
Pep. L’èxit de l’equip dirigit per Pep Guardiola
i de jugadors com Iniesta, Xavi, Valdés, Piqué,
Sergio Busquets o Bojan és també un estímul
per als nois de les categories inferiors que hi
somien. “És molt positiu per conscienciarlos. Altres anys, ho veien molt lluny, gairebé impossible.”

Amb Guardiola, Boada hi va
mantenir més contacte la temporada passada, quan el de
Santpedor dirigia el filial.
“És un pencaire. S’hi passa moltes hores,
a la ciutat esportiva. És molt metòdic, un
exemple.”

Els tentacles dels anglesos
A Catalunya, la pugna per l’hegemonia en el
futbol base és entre el Barça i l’Espanyol. Sempre ha tingut més atracció el club blaugrana,
però Boada reconeix que els blanc-i-blaus
també treballen bé la base, sobretot a l’hora
de forma jugadors de perfil defensiu: “L’Espanyol s’ha acostumat a treure més jugadors
defensius, centrals o laterals que són molt
competitius, treballen bé defensivament.”
El Barça, però, és el Barça.

Més amenaça que l’Espanyol representa l’interès de
clubs estrangers, sobretot els anglesos. “Ells són compradors, no formadors. Quan veuen que els jugadors són cadets, que ja es veu si aniran cap amunt o
no... vénen a tocar-te’ls”. En aquest sentit, el Barça ha
de tenir especial cura de no perdre el nord: “Intentes
mantenir més o menys un grup, i el que no et pots
permetre és fer diferències entre jugadors.” Això
provoca que una oferta econòmica de fora engresqui els jugadors, o els seus pares. A alguns els ha
anat molt bé, i això ha fet mal al Barça però també a
altres jugadors que han provat el mateix camí que
Cesc Fàbregas o Gerard Piqué i que no han tingut
la mateixa sort.“ El cas Cesc ens va fer mal, més enllà
d’haver-lo perdut a ell, perquè molts s’hi van enlluernar, i no tothom progressarà com Cesc. La gent ha de
voler ser aquí, a part d’un incentiu econòmic.”

Els pares, l’etern problema
Si passa en qualsevol esport i en qualsevol club, en
el Barça s’ha de magnificar, per força. L’excés d’atenció i interès dels pares ha causat més d’un maldecap
als clubs. El Barça ho està controlant. “Des de petits
es marca la pauta i ja hi ha entrenadors, psicòlegs
i coordinadors, cadascú amb una responsabilitat
assumida, com perquè hi entrin els pares. De la
mateixa manera que no deuen anar a l’escola a dir
als mestres com han d’ensenyar als seus fills, aquí
han de fer el mateix. I això els ho deixem molt clar
a principi de temporada.” Que tothom els faci cas, ja
és una altra història.
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El cuc d’entrenar

En Pep Boada té dos anys més de contracte amb el Barça.
El procés de treball i els fruits d’un coordinador solen
tenir uns terminis diferents, més llargs, als d’un entrenador, a qui s’exigeix resultats immediats. “Amb
Alexanko, director del futbol base, l’avaluació és
continuar per part de la directiva. I ens reunim periòdicament per controlar-ho tot.” Ell no té un horari
marcat. “Quan entrena el Barça B, hi sóc sempre. Dilluns, dimecres, dijous i divendres sóc normalment
a Barcelona. Dimarts me’l reservo, i el cap de setmana està en funció de si anem a veure partits, si
som en campionats...” Boada s’ha trobat bé en una
responsabilitat que no havia tingut mai abans que li
ho proposessin fa quatre anys. Reconeix, però, que no
té res a veure amb la banqueta.

“Sempre tens el cuc d’entrenar. Potser m’agradaria tornar a la banqueta,
però m’hi he trobat molt bé, en aquesta responsabilitat. Hi ha un bon grup
de treball, de gent molt implicada i
competent i que et faciliten les coses.
I si els resultats ajuden, també hi fa.”
Xevi Masachs
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mEDI aMBIENT mEDI aMBIENT

Al terme d’Amer, es pot dir que les fonts es toquen
l’una amb l’altra. Darrerament, però, a causa de l’abandonament, la llarga sequera i també per altres motius,
se n’ha perdut alguna.

L’aigua te diversos usos, com l’agricultura, la ramaderia, la indústria, l’oci i
els usos domèstics. Aquest darrer representa el 18% de l’aigua consumida
a Catalunya i es calcula en uns 20 litres
per persona i dia.

Per sort nostra, alguns dels components del grup del Plàtan que hi ha
a la placeta de l’Arada han agafat la
mania de recuperar fonts.

La nostra actitud individual com a ciutadans i els nostres hàbits poden rebaixar molt aquesta xifra (fins a un 30%).
Estalviar aigua és molt fàcil i es troba a
l’abast de tots.

Font de Can Catau

Consells per estalviar a casa

Consells per estalviar al jardí

Si tanquem l’aixeta en rentar els plats a mà, en
rentar-nos les dents o en afaitar-nos, podem
estalviar una mitjana de 14 litres cada vegada.

Si reguem el jardí al matí ben d’hora o al vespre podem estalviar aigua, ja que es redueix
l’evaporació. També s’aconsella, amb el mateix
objectiu, deixar la gespa a una mida més alta
si l’estiu és sec.

Omplir el rentavaixelles i la rentadora a la màxima capacitat. Quan haguem d adquirir un
d’aquests electrodomèstics, hem d’assegurarnos que disposen d’un dispositiu d’estalvi d’aigua, senyalitzat amb una etiqueta ecològica.
Si col·loquem dues ampolles plenes dins el
dipòsit del vàter o instal·lem un sistema de
buidatge regulat, podem reduir el consum a
la meitat.
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S’han organitzat entre ells d’una manera molt singular:
Director, mandataris, executors. Tots treballen, sense
cansar-se massa, però sense parar mai.

Tancar bé les aixetes que degoten o revisarles. El consum mitjà d’una aixeta que degota
és de 30 litres al dia, uns 500 litres al mes i
6.000 litres a l’any !
Rentar el cotxe amb un sistema de pressió
en lloc d’una mànega estalvia fins a 300 litres
d’aigua.
Estalviar aigua també és estalviar energia,
ja que si gastem menys aigua ens cal menys
energia per escalfar-la.
També podem estalviar aigua amb les dutxes i
aixetes economitzadores, que barregen aigua
i aire.

Les ordres que es donen van de dret al gra: Tens pedres?
Sí! Porta’n! O bé: Està el morter? No! Doncs què esperes! I
també: Què fas? No veus que aquí hi hem de posar terra!
Noi, què sabia jo. Tu no saps mai res. Aquest sol ser el
diàleg mes corrent. Amb tot, l’humor i les bones maneres no deixen mai de fer-hi acte de presència.

Plantar vegetació mediterrània autòctona
també estalvia aigua, perquè és més resistent,
consumeix menys aigua i és igual de bonica.
Utilitzar l’escombra en lloc de la mànega per
netejar patis i terrasses.

Hi han passat matins i tardes i dies i mesos. I van apareixent fonts adobades: la font de la Teula, la de can Catau, la font Fresca, la font Gironesa i les que vindran.

Consells per no embrutar l’aigua

I què cobren? Res, treballen perquè els plau.

Utilitzar amb mesura sabons i suavitzants. Triar-los sense fosfats i preferentment concentrats significa usar-ne en menys quantitat.

Quines eines tenen? Hi vaig veure un mall; una aixada
molt gastada; un magall; una gaveta, un parell de paletes i un perpal. Tot això s’ho duen ells de casa.

Cal guardar els olis de fregir en recipients que
tanquin bé i portar-los a la deixalleria, no llençar-los a l’aigüera.

I el material? Alguna vegada algú els ha donat un sac de
ciment. Sovint se’l compren.

Cal portar a la deixalleria dissolvents, pintures... No els llenceu mai al vàter o a l’aigüera,
com tampoc compreses o preservatius.

Poc ho entenc. Ni jo tampoc

Però, així no hi guanyen res? No!

Sort que en el nostre món hi ha gent
disposada a fer gratuïtament coses
pels altres, encara que molts i molts
no ho entenguem!

Maria A. Rey
De les bones pràctiques a la vida quotidiana. Clima
Font Fresca i el seu cartell indicador
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a tAULA a tAULA
Tiramisú

Pastís de pa combinat

Ingredients (per a 6 persones)

Ingredients (per a 4 persones)

Ingredients (per a 6 persones)

• 1 terrina de formatge Mascarpone

• Conill

• 1 pa de motlle de ½ kg.

• 1 rovell d’ou

• Ceba

• 1 llauna de tonyina amb oli (125 gr.)

• Sucre (al gust de cadascú, uns 50 gr.)

• Tomàquet

• 5 ous (2 de remenats, 2 de durs i 1 per a la salsa)

• Nata

• Alls

• 1 enciam

• Cacau en pols

• Farina

• 2 o 3 tomàquets

• Melindros o base de pa de pessic

• Carquinyolis

• 1 pebrot vermell

• Licor de cafè

• Ametlles torrades

• olives

• Cafè

• Canyella

• un xic de mantega

• Llorer

• unes gotes de suc de llimona

• Orenga

• 2 cullerades de nata.

S’agafa la base de pa de pessic i es fan tres
trossos, o bé si és amb melindros es cobreix
el fons de la plata ha on ho poseu. Després
es fa cafè i es barreja amb una mica de licor de cafè i es mullen els melindros.
Per un altre costat, haureu preparat el formatge mascarpone amb el sucre, el rovell
i la nata.
Es van fent capes de melindros sucats amb
el cafè i licor i s’hi posa una capa de la crema de formatge i nata, i així fins a la tercera capa. A sobre, s’hi empolsina amb el cacau en pols i uns flocs de xocolata blanca
(opcional).
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Conill amb cargols

He fet aquestes propostes de receptes , pensant que són bastant
adients per a l’estiu. Una perquè es
refrescant, la dels cargols perquè
també es estiuenc quant surt una
tronada, i la tercera una mica carregada de calories, però tot plegat és
una combinació bastant perfecta,
pel meu gust. A més, es poden preparar el dia abans i podem gaudir
dels actes de festa major, per exemple. BON PROFIT.

• Farigola
• Sajolida

Traieu la crosta del pa dels quatre costats i partiulo horitzontalment tres vegades. Unteu el pa amb
tomàquet, sal i oli per les dues cares.

• Aigua (o brou de pollastre)
• Vi ranci
• Oli i sal
Es renten els cargols i es fregeixen a la paella amb un polsim de farina. Es trosseja
el conill, net, i s’hi posa sal. En una cassola
amb oli i un pessic de sal, es fregeixen els
talls de conill. Quan està daurat, es treu de
la cassola i s’hi fa el sofregit amb la ceba
picada; quan la ceba agafa color, s’hi aboca el tomàquet ratllat. Així que el tomàquet és cuit, s’hi posen els cargols juntament amb els talls de conill, un tronquet
de canyella, una o dues fulles de llorer, uns
brots de farigola, una mica d’orenga i sajolida. També s’hi afegeix una mica d’aigua o
brou i una cullerada de farina i es remena
bé. Es deixa coure a poc foc.
Quan sigui gairebé cuit, es fa una picada
amb unes ametlles torrades, unes dents
d’all i un o dos carquinyolis. Es deixata la
picada en una mica de vi ranci i s’afegeix a
la cassola. Es deixa coure fins que el conill
es veu ja cuit.

Primera capa: feu una barreja d’enciam o escarola,
trossets de tomàquet, olives i pebrot escalivat, tot
unit amb maionesa.
Segona capa: feu una crema de tonyina (s’ha d’esmicolar la tonyina, afegir-hi la mantega una mica
fosa i suc de llimona, barrejar-ho bé i adjuntar-hi la
nata). I ja tenim el segon emparedat.
Tercera capa: unteu el pa amb tomàquet, sal i oli,
cobriu-lo amb ous remenats (com si fos una truita,
però es remena; no la deixeu coure gaire, hi podeu
posar pebre i nou moscada). Tapeu-ho amb l’últim
tros de pa.
Cobriu-ho pel damunt i pels costats amb salsa maionesa i poseu, tot al seu voltant (les quatre parets
laterals) pastanaga ratllada i a la part de dalt unes
tiretes de clara d’ou dur i rovell d’ou dur ratllat i
entre tireta i tireta, poseu-hi una filera de julivert
trinxat.

Isabel Rabasseda
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cULTURA - MEd’A cULTURA - mÚSICA
Cantaires amerencs (II)

Últimes exposicions al MEd'A

Selecta dels materials recollits
per la missió Tomàs-Llongueras
l’any 1924
Seguint amb la recerca que es va fer l’any 1924 a la
nostra vila d’Amer, en aquest número presentem a la
Carme Buixó de Massachs, de la qual ja vàrem publicar la partitura d’una de les seves cançons i a la Núria
Baus i Iglesias, qui també aprengué les cançons anant
a engegar el bestiar. A continuació us mostrem el text
de la recerca que van fer els germans Joaquim i Just
Sansalvador i Cortès.
9 d’agost. Ben d’hora, potser un xic massa i tot, ens hem
presentat a casa el senyor Llapart. Les seves filles, però,
ja ens esperaven i, junts, hem anat a donar un tomb
per la vila en cerca de cantaires. Com que les nostres
guiadores coneixen a tothom, ben aviat ens hem aturat davant una porta. És ca la “Coima”; però la “Coima”
ni amb les paraules convincents de les noies Llapart ni
amb els nostres discursos no ha volgut cantar. La dona
és vella i està tota demacrada. Anem, doncs, a trucar a
una altra porta, demanant l’almoina d’una cançó.

Exposició de Vestits de Bateig
Setmana dels Dolors

A casa de Na Carme Buixó hem estat més sortosos.
Aquesta bona velleta, sense fer-se pregar gota, ha dit el
que sabia, i el que sabia eren dues cançons. Oidà! Són les
primeres d’aquest any. Benvingudes, encara que no són
cap cosa notable: la segona, de totes maneres, és una
variant melòdica molt curiosa de La Mare de Déu, que la
cantaire canta així per la confusió que s’ha fet del text.
És digne d’esment. En la Selecta de Materials d’aquesta
missió porta el número 1. En eixir de ca la Carme Buixó,
hem hagut de passar per tot el poble per anar a casa
d’una altra presumpta cantaire. És la Núria;, tothom la
coneix. L’hem trobada a l’entrada de casa seva, asseguda a terra i descalça, que amb dues pedres pelava sàlits1
per a fer coves. – Bon dia, Núria- li diuen les nostres companyes. –Ai senyoretes, vostès per aquí? – Mai diríeu per
què venim, Núria? –Què sé jo! –Doncs, venim perquè
ens canteu una cançó. – Sentir això la Núria i esclafir una
sorollosa rialla, tot ha estat igual. – D’on volen que me
les tregui, jo, les cançons?- Així ha començat la conversa
amb la Núria; però no ha costat gota de fer-li dir cançons. Ens ha pregat que hi tornéssim a la tarda, perquè

Exposició de Maria Puigdemont
Del 8 al 31 de maig
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Exposició de batxillerat artístic
Del 17 d’abril al 3 de maig

1. Segons el Diccionari català-valencià-balear de l’Institut d’Estudis Catalans: SÀLIC o SÀLIT m. Planta salicàcia de l’espècie Salix purpurea, semblant al vímet, vermellenc i flexible, que es fa a la vora de rieres i torrents
i serveix per a fabricar cistells, còvens, gàbies, etc. (Rosselló, Ripollès,
Garrotxa, Empordà, Lluçanès, Berguedà, Plana de Vic, Vallès); cast. sarga,
mimbrera.

Exposició de Carlos Ruiz Brussain
Del 13 d’abril al 8 de juliol
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ara el seu home està a punt d’arribar, i havia d’acabar
d’arreglar el dinar.
Rondant pel poble per veure qui sap cançons, hem trobat dues dones més que han promès cantar. És impossible, ara, de trobar ningú més, perquè és l’hora de dinar.
En havent dinat, tornem els mateixos a veure la Núria,
i la trobem altra volta entremig dels seus salits; com
que ja ens coneix, ens posem de seguida a la tasca.
Sense deixar la seva feina, ha anat cantant, ara l’una,
ara l’altra, fins a 8 cançons. Ens dol en l’ànima no tenir
a mà una màquina de retratar i algú que sabés manejar-la; l’escena és d’allò més pintoresc que hom pugui
imaginar. La Núria, dona més aviat cepada, de bons
colors i cabell negre, asseguda a terra amb les cames
estirades, a l’un costat té els sàlits encara amb fulles, la
verdor i la sentor dels quals us recorden les del bosc
on han estat tallats; a l’altre costat va posant els sàlits
ja pelats, que, després de passar-los entremig de les
pedres que té a les mans, queden d’aquell color blanc
tirant a verdós, que contrasta amb la fosca verdor dels
de l’altra banda. Nosaltres estem asseguts davant una
taula de fusta blanca, damunt la qual tenim els papers,
i les noies Llapart estan assegudes davant la Núria
amb l’oïda amatent i els ulls fits en ella.
La Núria Baus canta bé, afina i no té cap dubte ni en la
tonada ni en el text de la cançó que canta. Diu el que
sap i prou. Com hem dit, és una dona cepada, d’aspecte sa i fort, i molt falaguera; té 53 anys i és filla d’Amer.
De petita i de joveneta havia anat a fer de porqueirola i
a treballar al bosc, a l’escorxa, és a dir, a treure l’escorxa
dels arbres que els homes tallaven enfilats al brancam.
Les dones, assegudes a terra, bo i escorxant, cantaven
i més cantaven, i allí sortien cançons que sap i que avui
ens ha cantat.

Jordi Ollé
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cULTURA - mÚSICA cULTURA - mÚSICA ⁄ pOESIA
AMA
Des del mes de gener d’enguany, amb el nom d’Associació
Musical Amerenca hem constituït una associació amb l’objectiu de compartir bons moments
fruint de i amb la música.
Ens reunim tots els dijous a les vuit del vespre
al casal. Deixant a part els protocols formals
propis d’una associació, m’agradaria compartir les opinions dels qui fem possible aquest
projecte. Si desitgeu saber més d’aquesta iniciativa podeu consultar el nostre web http://
sites.google.com/site/musicsdamer/

Xavier Queraltó - Teclats

Mercè Agulló - Metalòfon

Cati Ferriol – Flauta

1. Pel fet de divertir-me fent música amb altra
gent.

1. Es l’art que mes m’agrada i m’interessa, mai he tingut oportunitat de aprendre’n.

1. Les ganes de fer un aprenentatge lúdic.

2. Que la gent té ganes de participar i fer música.

2. La voluntat d’un professor que creu que gent sense cap mena de preparació poden acabar formant
una orquestra.

Jaume Puig – Piano
1. El fet de poder fer música al costat de gent
que li agrada la música. I la il·lusió de tocar
tan sols pel fet de gaudir.
2. Que la gent participa i gaudeix amb la música.
Stewart – Baix Elèctric

1. La inquietud per a poder interpretar música amb
algun instrument.

2. Que hi ha persones des de vuit anys fins a vuitanta,
uns saben música i uns altres no tanta o gens, i tots
junts ens ho passem molt bé.

2. Precisament això, que sigui una associació, perquè
al no tenir cap noció de música mai no m’hauria
atrevit a apuntar-me a una escola de música.

Hem respost a dues preguntes:

1. Aprenentatge.

1. Què t’ha portat a participar amb l’associació musical amerenca?

2. Les cançons.

2. El companyerisme, la il·lusió que hi posem i el gran
entusiasme del director.

Bibiana Agustí - Xilòfon

Pau Feixas- Trombó I Tuba

1. La curiositat per formar part d’un grup musical sense saber tocar cap instrument.

1. La idea que es muntés una orquestra oberta a tothom.

2. Els resultats màgics que s’aconsegueixen
amb persones tan diferents.

2. Gaudir de la música juntament amb altra gent.

1. Esperar poder fer l’assaig cada dijous.

Àlex Puig- Guitarra

2. La gran afecció de tots els seus components.

1. A passar una estona amena i aprendre música.

1. Les ganes de fer música sense tenir coneixements
instrumentals destacables i una mica “rovellats”.

Joan Riera - Bateria

1. Sempre m’ha agradat fer música amb més gent.

1. M’agrada la música i sempre m’havia fet gràcia tocar algun instrument o cantar, i a la vegada em va
molt bé per desconnectar.

Adrià Vila - Trompeta

2. Què és el que més t’agrada de l’associació?

Jordi Ollé- Director

Nuri Brugués- Xilòfon

1. Ganes de tocar.
2. La diversitat dels temes.

Carme Espígol- Flauta

El poble
Quan jo miro el carrer,
veig tot Amer.
Quan m’aixeco al matí,
veig els ocells voltant pel camí.
Quan estic al meu jardí

2. L’ambient i que tothom hi té cabuda.

2. Que cadascú hi participa segons els seus coneixements i possibilitats i que el conjunt soni tan bé.

1. L’oportunitat de tocar el meu instrument
amb altres músics.

Sergi Puig- Teclats

Marta Masó – Xilòfon

neixen flors com margarides

1. A passar una bona estona.

1. És una manera de construir.

que són boniques i senzilles.

2. La varietat de cançons i estil que assagem i
el bon ambient.

2. El bon rotllo que hi ha.

2. El bon ambient fa que surtis més contenta, amb
l’energia regenerada.

Que n’és de maca la nit,

Joan Vidal - Bombardí

quan me’n vaig a dormir

1. Interpretar música ha estat sempre el meu hobby,
i la idea d’aquesta associació em va semblar molt
bona.

veig el cel tot estrellat

Jordi Collell - Saxo
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Dolors Castells – Xilòfon

2. Que és possible ajuntar gent tan diferent amb un
interés comú.

Albert Collell – Guitarra Elèctrica
1. Per aprendre més i millorar.
2. El bon ambient i conèixer altres músics.
Laura - Metalòfon
1. Vaig anar a la primera reunió, em va agradar i vaig pensar en provar-ho. M’agrada la
música.
2. Bon rotllo. Divertit. Fem música.

Carme Riera- Xilòfon
1. Les ganes que he tingut sempre de tocar
un instrument.
2. El bon rotllo que es respira i el fet de veure
que amb il·lusió es poden fer moltes coses.
Isabel Rabasseda- Guitarra
1. La motivació per la música.

2. Poder formar part d’una agrupació musical on a
tots els components ens agrada aportar um petit
gra de sorra perque l’associació tiri endavant.

ho veig tot ben florit,

i la lluna nova s’ha amagat.

Bruna Ferrés Parés
9 anys

2. La bona avinença amb el grup i l’hora que
passem molt distreta i animada.

38

39

cULTURA - mÚSICA i dISSENY cULTURA - LITERATURA i fOTOGRAFIA
La coloma i el puma

ABECEDARI
Tonyi Mateos (Amer, 1971)
Elisa Riera (Montcada i Reixac, 1945)
El passat 26 de juny va tenir lloc la
presentació del disc “La coloma i el
puma”.

ABECEDARI neix i creix a partir de
dues passions, la poesia i la fotografia, trobades entre dos esperits inquiets.

Nery Martínez va ser l’encarregada de dissenyar tot el CD: portada,
interior, llibret...

Per l’Elisa era una altra forma de fer poesia i tot un
repte, perquè a més d’haver de comptar, volia que cadascun dels poemes comencés per una lletra de l’abecedari -d’aquí li ve el títol- i a més volia encadenar-los,
com si fossin un sol poema... la memòria (massa) d’unes
vivències i el desig que l’alenava per dins van fer aquest
“enfilall de paraules”.

Aquestes imatges són només una
part del que es pot veure al disc.
Si en voleu veure més l’haureu de
comprar. Us hi animem!

De cada esbós de les paraules de l’Elisa sorgia una
imatge que m’apropava al seu alenar, als seus records.
D’aquesta simbiosi pren forma aquest projecte en
comú.
Fa dos anys que el poema d’Abecedari de l’Elisa es va
començar a transformar en llibre. Primer va ser una
maqueta i l’Elisa va quedar tan encantada amb el resultat que em va engrescar a publicar-lo. I després de
molts pressupostos, mails i viatges ens vam decidir.
Tot i que el llibre ha patit algunes modificacions de
l’original hem mantingut la mateixa essència i alhora
l’esperit Haikú.
L’Haikú és una composició poètica japonesa que destaca per la seva concisió i el seu poder evocatiu. S’ha
definit com una espècie d’il·luminació per la seva capacitat de condensar sensacions, imatges, esbossos
d’una imatge. No és tan sols un art, sinó que expressa
la veritat que creem vivint amb energia, buscant quelcom. Utilitza l’instant per assolir l’eternitat; allò concret
per arribar al símbol; la sensació per atraure allò espiritual. S’ocupa del canvi i de la permanència, de la
semblanda i del contrast; expressa allò que gairebé és
inexpressable.
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Abecedari és l’excusa que tenim les
ànimes inquietes com l’Elisa i com
jo per crear, per comunicar, per mostrar-nos tal i com som, per despullarnos… I ara som aquí…

El llibre es va presentar el 16 d’abril a la Casa
de la Vila de Montcada i Reixac i es pot adquirir
per 20 € a diverses llibreries de Montcada o trucant a Tonyi Mateos al 972 430 109.

Tonyi Mateos

40

41

cULTURA - tEATRE cULTURA - tEATRE
La casa de
Bernarda Alba

Amb aquest final l’obra és com un cercle que torna a
començar; Bernarda imposarà un silenci absolut sobre
la mort de la filla i guardaran dol per ella.
Esplèndida la interpretació de Núria Espert, una Bernarda tràgica i dura com una pedra i la de Rosa Maria
Sardà com a Poncia, la fidel criada de Bernarda que intentarà fer-la raonar.

de Federico García Lorca
Direcció: Lluis Pascual
Coproducció del Teatro Español
de Madrid i el Teatre Nacional
de Catalunya
Fins a finals de juny en el TNC s’ha estat representant “La casa de Bernarda
Alba”, de Federico García Lorca, dirigida per Lluís Pascual i protagonitzada
per dues grans dames del teatre català.
Núria Espert fa el paper de Bernarda i
Rosa Maria Sardà, el de Poncia, juntament amb altres conegudes actrius
catalanes: Marta Marco (Ventdelplà),
Rosa Vila (Ventdelplà), Nora Navas i Rebeca Valls.
L’obra relata la vida de Bernarda Alba, que enviuda del segon marit i obliga les seves cinc
filles a guardar dol estricte, tal com mana la
tradició. L’acció transcorre a l’interior de la
casa, recloses entre els murs que les protegeix
i separa de la mirada dels veïns.
L’espai escenogràfic on se situa l’acció està
meravellosament representat; un pati interior
delimitat per uns murs gruixuts i blancs, que
contrasten amb la vestimenta negra dels personatges. A un costat del pati hi ha la porta
que comunica amb l’exterior, el poble, i a l’altre costat, la que comunica amb l’interior de
la vivenda.
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Darrere el mur hi ha els carrers, els camps, la
llibertat. I el món dels homes. Se senten els
sorolls que indiquen l’activitat dels homes;
xiulets, rialles... i Pepe el Romano, el promès
d’Angustias, la filla gran, que no es poden casar perquè estan de dol, i de qui s’enamora
Adela, la filla petita.
Però si a l’interior de la casa domina la rigidesa
i un codi inflexible, a l’exterior, al poble, també hi és. Així, arriben noticies com la de la filla

Tot el conjunt de l’obra està meravellosament dirigit
i interpretat, un gran muntatge. I espectacular la primera escena, quan entren al pati de la casa 40 dones
vestides de negre, cantant un “responso”, que han
acompanyat Bernarda en el funeral del seu marit. Impactant.
Lorca no volia que l’obra és veies com un folklorisme
andalús, va dir que l’obra “tiene la intención de ser un
documento fotográfico”. I així és, encara que situada a
l’Espanya dels anys 30, una Espanya rural i atrassada,
marcada pel patriarcat, els valors tradicionals, el fanatisme religió... pretén reflexar un drama social que
encara avui dia podem trobar, per desgràcia, a molts
llocs. Es una obra universal i moderna.
de la Librada que ha tingut una criatura sense
estar casada i pràcticament és linxada per la
gent del poble.
Lorca, que va subtitular l’obra com “Drama de
mujeres en los pueblos de España”, pretén ser
crític amb una societat en què la dona no disposa de cap llibertat i en què l’única possibilitat que tenen les filles de Bernarda per sortir
de la casa es casar-se. Però això no els donarà
cap emancipació, continuaran depenent del
“patriarca” i patiran el mateix enclaustrament.

Així ho va demostrar organitzant una companyia de
teatre ambulant “La Barraca” amb la que va fer gires
per molt pobles d’Espanya col·laborant amb el projecte cultural de la II República.
La casa de Bernarda Alba va ser escrita perquè la interpretés Margarita Xirgú, amb la que tenia una gran
amistat. S’havia d’estrenar durant la seva gira per Buenos Aires a la tardor del 1936, però no va ser fins el
1945 que la va poder representar per primer cop al
Teatro Avenida de Buenos Aires.
A Espanya no va ser fins el gener de 1964 que es va
poder estrenar de forma professional al Teatre Goya
de Madrid amb direcció de Juan Antonio Bardem.
Abans al 1945 a l’Institut del Teatre de Barcelona
s’havia fet una lectura mig escenificada, “només pels
alumnes”, i el 1950 la dictadura franquista va autoritzar una única representació de l’obra a la companyia
del Teatro de Ensayo “La Caràtula” de Madrid.
Lorca va acabar d’escriure La casa de Bernarda Alba
dos mesos abans de que fos afusellat per la barbàrie
feixista.
El 16 d’agost de 1936 va ser detingut. La seva col·
laboració amb la República, la seva condició d’homosexual i el contingut de les seves obres el van
marcar. També el van considerar sospitós de ser un
agent soviètic. Segons el llenguatge feixista formava
part dels “rojos, masones, judios, marxistas y demás
ralea”.

Les ànsies de llibertat i el desig sexual esclata a l’interior de la casa i l’enveja, la crítica, el
murmuri, serà a totes bandes i farà que es
converteixin en enemigues. Això portarà al
tràgic final d’Adela, que, desafiant les normes,
s’ha enamorat i ha tingut relacions amb Pepe
Romano. En veure’s descoberta i quasi linxada
per les seves germanes, acaba suïcidant-se.

El 19 d’agost va ser afusellat al barranc de Viznar.
Dos dies després el marit de la cosina del seu pare es
vanagloriava d’haver clavat dos trets a Garcia Lorca
“per maricón”.

Per als de la meva i altres generacions que ens van mutilar la nostra
història, que ens van amagar la figura de Garcia Lorca i la d’altres grans
intel·lectuals.

Al final de la tragèdia Bernarda diu:
”No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara ¿Silencio! ¿A callar he dicho! Nos
hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija
menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me
habeis oido? Silencio, silencio he dicho!”

Federico Garcia Lorca (1898-1936) criticava que es
feia un teatre dirigit només al públic burgès. Ell considerava que una de les obligacions de l’intel·lectual
era fer un teatre que fos atraient a un públic popular
sense caure en el folklorisme, sense haver de renunciar a l’experimentació ni a la modernitat ni a la comercialitat.

Fotografies de .
Extretes de la web del TNC: www..

Mercè Vila
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la nOSTRA LLENGUA oPINIÓ
Els diccionaris de la llengua catalana
La possibilitat de raonar i de parlar que
ens diferencia dels animals no sempre
ens és útil perquè les persones som
incapaços de recordar el significat de
totes les paraules de la nostra llengua,
som incapaços, a vegades, de descodificar el missatge que rebem. I aquí és on
apareix la gran utilitat dels diccionaris.
I en aquest primer decenni del segle XXI deixaré de banda els diccionaris de tota la vida,
els de paper i us faré cinc cèntims de les adreces electròniques dels cinc diccionaris més
importants i més útils que podem trobar dins
d’aquest món tan ple de sortilegis i maleficis
que és la informàtica.
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El diccionari més fiable, en el dia d’avui, per
buscar el significat de les paraules de la nostra llengua és el http://dlc.iec.cat (Diccionari
de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans). Aquest diccionari té un parell d’inconvenients: a vegades les definicions són
molt complexes i difícils d’entendre i en ser
només diccionari no hi podem cercar ni els
topònims ni els antropònims. Per això cal anar
als diccionaris enciclopèdics: http://www.enciclopedia.cat (Diccionari de l’Enciclopèdia
Catalana). Aquest diccionari és l’Enciclopèdia
Catalana de sempre a Internet. I en aquest
diccionari sí que hi podem trobar topònims
com “Amer” o antropònims com “Ramon” per
exemple. Ara bé, jo el diccionari que més m’estimo i aconsello és el http://dcvb.iecat.net
(Diccionari català-valencià-balear d’AlcoverMoll). Aquest diccionari és molt familiar i no
només presenta les definicions sinó que els
exemples solen ser totalment populars i molt
propers als lectors. A més a més també fa una
aproximació a l’etimologia de les paraules, és
a dir, a l’origen dels mots. Si en aquest diccionari busquem “Amer” ens diu:
AMER topon.
1. Vila situada en el Gironès, a la vorera esquerra del riu Brugent. 2. Riera d’Amer: el
riu Brugent, que passa a la vora d’aqueixa
vila. 3. Llin. val. i mall. Etim.: segons Montoliu (Noms fluv. 19), del llatí aquae merae
“aigües pures”. No és probable aquesta

etimologia; les formes més antigues que
coneixem del nom Amer són dels anys 840
(fluvium Amera), 946 (fluvium qui dicitur
Ameira) i 917 (in terra Amario, ap. Udina
Arch. 181), i semblen venir d’un nom personal llatí Amarius, derivat de Amarus.
Un altre diccionari interessant és el http://
(Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe).
Aquest diccionari es caracteritza perquè a la
definició hi afegeix la traducció del significant
al castellà, a l’anglès, al francès i a l’alemany. Si
busquem la paraula “catau” ens proposa:

www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

M Cau, amagatall, lloc on sol fer cap o recollir-se algú. Castellà: guarida F Anglès: refuge Francès: refuge, cachette F Alemany:
Versteck N, Schlupfwinkel
Finalment, també podem fer ús del http://
www.dicdidac.cat (Diccionari de la llengua
catalana per a primària i per al primer cicle de
secundària). És un diccionari per a les persones que s’inicien en la nostra llengua on les
definicions són molt senzilles i acompanyades
d’il·lustracions que faciliten la comprensió de
les definicions). En aquest diccionari, tampoc
no hi apareixen descripcions de noms propis, però sí que hi ha les làmines temàtiques
que ens diuen el nom dels dibuixos quan col·
loquem el ratolí al damunt. Si busquem, per
exemple, la paraula “sitja” (veiem La granja i
l’hort. Aquesta pàgina és la làmina temàtica
on podem veure què és una sitja):
sitja sitges nom femení Una sitja és un
dipòsit, generalment de forma cilíndrica,
per a guardar i conservar productes collits del camp, com cereals, farratge, minerals, etc. Algunes sitges són subterrànies.
La granja i l’hort
ensitjar.
Evidentment, i per acabar, el món dels
diccionaris no s’acaba aquí perquè també
existeixen els diccionaris de sinònims, els
diccionaris de la literatura catalana, els diccionaris del català col·loquial, els diccionaris bilingües, etc.; però aquests els podríem
tractar un altre dia.

In memoriam
de n’Antònia Baranera i Marcó
Apreciats amics i amigues, de la majoria és sabut que el proppassat divendres 8 de maig vàrem venir a Amer a celebrar la missa-funeral de
comiat per la meva mare, que havia traspassat
el dia anterior a Figueres. Ara roman enterrada
al cementiri de la vila que l’havia vist néixer.
Teníem la certesa que estaríem ben acollits i
acompanyats per familiars i amics. La realitat
és que hi éreu gairebé tots. Ens varem sentir
tan acotxats i estimats que voldríem correspondre agraint-vos-ho de tot cor. A causa de
l’emoció i l’aclaparament del moment potser
no vam saludar personalment a tothom, espero que no ens ho tingueu en compte. El record
de tanta energia positiva ens ajuda encara, sobretot al meu pare, a elaborar el dol.
Gràcies.

La Creu de l’Altar Major
Vull comentar-vos una anècdota de la mare: L’Antonieta de “Can Barnera”, com l’anomenaven la majoria,
era una persona de capteniment dolç i discret. Per això
crec que són pocs els coneixedors d’aquest fet. Érem a
finals dels anys setanta del segle passat. A la parròquia
de Santa Maria d’Amer, arran de rumors sobre robatoris a esglésies, va sorgir la inquietud de poder ser-ne
víctimes i es va decidir desar la creu de l’altar major,
que és d’argent, i substituir-la per una altra de menys
valor. Llavors a la vila hi vivia en Marià Oliveres i Vaireda, frare caputxí, artista...i bon amic; ell va dissenyar
una senzilla creu de fusta que va ser recoberta d’estany repujat, reproduint els símbols de la peça original. Aquest treball el va fer la mare,que tenia una gran
habilitat en aquesta tècnica. A la part davantera s’hi
van aplicar el Sant Crist i altres elements en esmalt so-

bre coure, aquests es van realitzar al taller que jo tenia
al “Pedreguet”, a “Can Barnera “ ( carrer Girona, 3 ) i hi
van col·laborar la Júlia Colomer, en Josep Fontàs i en
Raül Garijo: una colla de jovent capaços de fer coses
perquè sí, sense esperar res a canvi.
És aquesta la creu que ara presideix l’altar major. El
dia del funeral per la mare, veient la creu, vaig recordar-ho, i vaig decidir en homenatge a la seva memòria compartir aquest episodi amb tots els amerencs.
Em fa il·lusió pensar que ara hi haurà més gent que
quan vagi a l’església i vegi la creu tindrà un record per
l’Antonieta o el pare Marià, que ja no viuen entre nosaltres o qualsevol dels altres autors d’aquesta petita
obra d’art.
Una abraçada i fins sempre,

Lola Ferrés i Baranera
Lluís Orri Gorgoll
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oPINIÓ oPINIÓ
Part II
És un dissabte de ressaca. És un dissabte qualsevol, un dissabte rutinari, un dissabte de tambors esclatant alegrement dins el meu cap. El
so és agradable i fan que el buit en què em suspenc sembli no alterar la meva activitat cardíaca. Encara denoto l’efecte, el meu cos es troba
en trànsit i veritablement esgotat, però el cap
encara s’alimenta del calmant de la nit anterior.
La tarda transcorre i el cuc de l’estómac va agitant progressivament l’ànsia. Faig el pertinent
per calmar-ho: la primera dosi d’alcohol.
La nit ja és aquí. Tot apareix tal i com esperava.
Els detalls que en altres circumstàncies passarien inadvertits ressalten per sobre de tot. De
moment tot va bé... controlo. Sí, controlo la
situació...
Passades dues hores, en un instant, deixo de
controlar tot el que m’envolta. El descontrol
s’ha introduït violentament a la matèria més
immediata. Tot a causa de tres quarts de litre
de “Rom Pujol” i una maria molt potent. A cada
glop i a cada calada la incomoditat s’apodera
del meu ésser i amb una cantarella visceral els
“Harina de Huesos Humanos” substitueixen la
veu del subconscient... “Eres débil sin la botella en tus manos. Debes llenarla para poder
ser alguien. Necesitas la atención de aquellos
que te ignoran. La evolución del ser humano
en el culo de tu vaso. ¡Eres joven! Bonita excusa para un chico debil”...
Està clar que si m’hagués controlat, els versos
no s’haurien colat amb tanta ràbia, m’hauria
enganyat i encara romandria tranquil·la, però
això no toca aquesta nit.
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Mentre penso això sento, de fons, la música
d’una imitació gairebé calcada a la de “Los
Crudos” sortint a tot drap d’uns amplificadors
envoltats de boira artificial. Aquella que fa pudor de maduixa podrida. Em trobo palplantada en un solar okupat per l’ocasió. Gaudeix de
la seva pròpia idiosincràsia: ple de personatges d’estètica i actitud —si més no de façana— punk barcelonina.
Les cames comencen a trontollar. El cap sembla
el cel obert on avions de combat s’exhibeixen
fent acrobàcies entre núvols d’una densitat i
foscor extrema. A l’instant! Xoquen, s’estavellen

i estellen! Es converteixen en bombes atòmiques, els efectes visuals de les quals apareixen
en colors estridents, psicodèlics, psicotròpics.
Entre esclat i esclat es cola una imatge de realitat. Em confon terriblement. Massa instantània com per aguantar-me en el meu propi
eix. M’atordeix, però tot i així, sóc totalment
conscient de la penombra de la nit i del que
en ella s’hi troba.
Sé que em trobo en una situació denigrant.
L’expressió dels aquí presents m’ho confirma.
I mentre dic això em trobo de cop i amb una
nitidesa extrema les faccions d’un noi. Una farola incandescent accentua la seva pell fosca,
les vores dels seus ulls són negres com el carbó i s’enfonsen fins el més enllà pronunciant-li
els pòmuls i caient en picat cap a una barbeta
afilada, mig afaitada... Un gos sarnós fregant
els meus pantalons...Una cervesa caient al
buit... Una riallada apunyalant la meva oïda...
Els ullals i els musells de dos gossos en zel...
”Gent-Cool-Underground-Pixapina” borratxa
escopint eslògans i poses i rols i cerveses! Tot,
en el vaivé d’una seqüència d’artifici mental i
mos de realitat amb diferents intensitats esclatant dins el cervell!
Quan penso en el rom ara em ve a arquejades
evitant el pensament que es tracta del rom expulsat per la boca insalubre d’un vell ebri addicte als Purus d’estraperlo. No puja ni baixa
cap fluid vomitiu. Es queda immòbil entre la
boca de l’estómac i el cul de la laringe, mentre
juga dins el meu organisme!
Cada cop em veig més abocada a una visió
frenètica i espasmòdica del que m’envolta. Visions des de diferents angles, sense ser conscient dels desplaçaments físics que les provoca.
És com la cinta d’un film retallada i empalmada a deu segons de seqüència després. El tros
que falta el guia el subconscient.
Al mateix temps, el subconscient juga a dues
bandes. Mentre em guia en la realitat física
trontolla la meva ment amb metàfores visuals
fugaces d’un pessimisme exagerat, extrapolat i
excessiu. Entro a la matèria perquè el subconscient ho decideix així. Agafa retalls de realitat i els
converteix en monstres, éssers esperpèntics, éssers deformats reflectits en els mateixos miralls
còncaves del “Carreró del Gat” i arrencats del seu
significat originari s’injecten dins la meva testa.
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Tot el que he silenciat, tot el que no he dit durant molt
de temps, tot el que no faig mentre paro el motor, tot i
torno a repetir: EXCLUSIVAMENT TOT. Ho mastega cru
la vaga percepció de la consciència. Fins i tot, sento
allò elàstic i persistent que és menjar quelcom cru, difícil de mastegar i pair. Quan crec aconseguir engolir un
pensament i enviar-lo ben lluny on el record es perdi,
apareix a la laringe, on mai s’acumula prou substància
com per expulsar-la violentament.
He d’expulsar alguna cosa i el meu cap tradueix la matèria en pensament i el pensament en matèria. No aconsegueixo portar res més enllà del maleït cul de la laringe.
Mentrestant, sento una urpa arrossegant-me dins un
pou, però no tinc prou forces per recobrar la consciència
i lluitar contra ella. L’atracció comença per les extremitats enfonsant-me cap al sòl. Em marejo, tremolo i caic a
un lloc sospitosament sense fi. M’adormo i no vull...
Els arbres es brandeixen al ritme de l’orejar de l’aura.
La lluna es percep plena i estranya, lluminosa i entelada per una boira gebrada.
Estic dreta davant la balconada de la terrassa. Em sento lleugera. La meva germana s’acosta per darrere i
amb dos copets a l’espatlla i una mirada espantadissa
em fa saber que vol que la segueixi.
En la foscor, entrem a casa, travessem el menjador i arribem fins la porta del passadís que dóna al patí interior.
Amb un so tallat i sec m’adono que la meva germana ha obert el llisquet de la porta. Un cop al pati la
llum de la lluna es filtra a través del cobert d’uralita verda, tret d’aquesta tot roman fred i apagat.
L’únic soroll que es sent és el rajolí d’aigua del safareig. Persistent i inesgotable pica contra la pedra.
Mentre apartem les romegueres que s’interposen,
avancem per la passarel·la que hi ha entre les parets
de casa i la muntanya. Ens arribem a un racó oblidat
on la meva mare hi estenia la roba. Ara el filferro és ple
de rovell i la mala herba ha crescut desdibuixant l’antic
espai que hi havia dins el record.
Aquesta vegada anem més enllà. Ens colem per les “rerefaçanes” de les dues cases veïnes amb dificultat. Un
gat mig salvatge i esquerp salta de la teulada i escapa
entre l’herba brandint les branques mentre deixa anar
un miolar de destorb i cabreig. S’enfila a la muntanya
i desapareix.
Seguim avançant fins l’última cantonada del grup de
cases adossades. Saltem un metre i mig introduint-nos
al pati del darrere. Per una finestra rectangular i a una
alçada considerable espiem expectants a l’interior. Sabem que passa alguna cosa, ho pressentim i quan fem

la primera ullada es mostra davant nostre una congregació de persones estranyes. Totes vesteixen el mateix
color negre, tenen el mateix to de pell pàl·lid i la mateixa actitud ratllant el mimetisme. Ometen el que per
nosaltres és un secret en les seves paraules i mostren
amb gestos i mirades. La seva energia els delata donant-los un aire místic i incomodant.
Tinc fred. Obro els ulls i, de nou, em trobo dreta davant
la balconada. El cap ha esborrat el camí de tornada.
Aquest cop observo la carretera que passa per davant:
vella, malmesa, perduda... Sí, és una carretera perduda.
A l’horitzó de la carretera, allà on els sentits i els pensaments només aconsegueixen fer hipòtesis sobre el
que embolcalla la penombra es comença a dilucidar
una figura. A mesura que s’acosta detallo que es tracta d’un home. Porta pantalons de saca marró, lligats
amb un cordill i el tors està al descobert. Llarg i somort
avança sense sentit. Segueix una línia recta, només
això. En passar-me pel davant es fa palesa la manca
d’expressivitat. La cara és seca i la mirada buida. Els ulls
enormes, foscos i decaiguts m’atrauen i m’arrosseguen
a aquesta buidor i s’apodera de mi un neguit extrem
que ja havia experimentat en nits de convulsió. Torna
a mi una imatge recorrent sense explicació, sense poder decidir tenir-la o no i sobretot sense resposta.
Neguit, neguit, neguit i atracció em transporten a un
cotxe. Pitjant el peu a fons, a tot gas, ressegueixo per
la mateixa carretera les tres façanes. Quan arribo a l’última casa, empesa pe una intuïció terrorífica, freno.
Baixo del cotxe tremolant. Avanço unes deu passes en
direcció a les escales. En el somni, les escales es troben sota cobert. Amb una passa més entro a dins. I a
la cantonada interior observo amb un terrible espant
dos cossos humans oberts en canal i penjats d’un ferro. Les entranyes surten desmesuradament i el terra és
ple de sang. Sang, sang i budells...
Desperto i tinc molta fred. Estic ajaguda a terra arreplegada sobre el meu cos. De cop, començo a expulsar
violentament tot allò que abans de ser arrossegada
per la mà es quedava immòbil al cul de la laringe. Un
tifó d’angoixa materialitzada a tot volt em calma per
un temps... però qui sap per quant de temps.
Confusió, contradicció, retalls de realitat subjectiva
condicionada per un espai i un temps sense fi. Suspensió en el buit.
SUSKEDA
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oPINIÓ oPINIÓ
Anastasia Ustinova
Anònim
1. Cinema a la fresca i concerts de música
2. Amb la parella
3. Estan força bé
4. Que facin les que creguin més adequades

Xavier
Agustí Clermont
1. Jo crec que és interessant que es facin
les 3 activitats així com moltes d’altres.
Particularment prefereixo concerts de música
per als joves, però considero que com més
activitats es facin al poble, més vida li donem...i
això per un poble com el nostre, és fonamental!
2. Amb els amics i amb tothom en general, que a
Amer tots som una gran família.
3. Considero que mai són prou, com més
activitats millor, mantenir un poble actiu és
bàsic. Crec que falten més activitats per a gent
jove.
4. Concerts, festes, gimcanes, jornades esportives,
24 hores de futbol sala, sopars populars, més
dies de festa major, acampada joves, muntar un
“xiringuito” a l’estació...i un llarg etcètera!!

Jordi Ollé
1. Les tres coses em semblen molt bé
2. Amb tothom
3. Sempre ens agrada que hi hagin activitats.
Bastant.
4. M’agradaria què es valoressin més les activitats
culturals.
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Dolors Castells
1. Tot m’agrada
2. Tot depèn de la disposició dels acompanyants,
no tinc cap problema de gaudir-ne sola, tot
i que prefereixo companyia si pot ser de la
parella
3. Déu n’hi do!
4. És una mica difícil saber endevinar què
agradarà al públic i què fer que convidi a sortir
de casa.

1. Concerts de música
2. Amb parella, amb amics i amb família, una
mica de tot
3. Se’n fan, dir prou seria molt pretensiós, la
diversificació és bona
4. Algunes que fomentessin d’integració i la
participació
   exemple: competicions esportives entre
col·lectius ( solters, casats, immigrants )

Judit Cullell
1. Una mica de tot. Estaria bé anar alternant les diferents
coses i que així hi hagués una mica de tot per a tots
els gustos i edats.
2. Ho solc fer amb la família.
3. Sempre es poden fer més activitats.
4. Activitats, no ho sé, de moment el que proposaria és
un “xiringuito” a l’estació com el que ja hi havia hagut,
i allà mateix, es podrien fer tot tipus de concerts i
actuacions, les nits d’estiu són molt fresques allà dalt.

1. Serien interessants les tres opcions, cada setmana
es podria organitzar una cosa diferent i llençar algun
full informatiu del que es farà cada setmana, però no
només per aquí Amer si no també mes pels afores...
perquè vingui mes gent. Suposo que un horari adient
mes o menys a la majoria,seria cap les 10 del vespre,
que ja fa una mica de fresca i s’hi comença a estar bé.
2. Depèn de l’ estat d’ànim, sola, amb la parella o amb
amics
3. Trobo que no se’n fan gaires que cridin suficientment
l’atenció de la gent. I sí, són bastant diversificades...
però hi falten moltes activitats mes que no crec que
siguin massa difícils d’organitzar i que trobo que la
gent s’hi apuntaria mes.
4. Tallers o concursos de dibuix,de dansa, d’ esports
diferents que es puguin fer en públic i es puguin
guanyar premis o obtenir algun obsequi per a
diferents grups d’ edat perquè cadascú s’apunti i se
senti be amb el grup que està i d’aquesta manera
parlar i conèixer gent amb qui potser no havies parlat
abans.

Lluís Baixés

Albert Molins
1. Cinema a la fresca està bé, aquest any toca un
concert d’U2 a Dublín (el millor regal que et
poden fer!), però també s’està molt bé llegint
al jardí, a la piscina ...
2. Per anar bé, s’han de gaudir d’aquestes petites
(grans) coses de l’estiu en parella amb uns
bons amics, fills, germans i el que faci falta.
3. La veritat és que no les recordo massa bé,
això deu voler dir que no hi vaig participar....
Reconec que s’ha de fer de tot però que és
difícil enganxar-ho a gust de tots. El sopar
popular està bé, el correfocs (quan es podia
fer), alguna sessió de cinema a la plaça del
monestir. No acabo de connectar amb les
sardanes i amb el ball de les nits però és que
sóc una mica estrany.... Em semblen prou
diversificades, si més no , més que fa uns 1015 anys.
4. Alguna xerrada cultural sobre el terreny
(poblat ibèric, bauma de la xemeneia - si
es pot entrar al terreny- ). Alguna mena
de curs que complementi les xerrades de
compostatge (com cuidar un camp, com es
planta, quan es rega, com s’adoba, etc). seria
un intent de no perdre els coneixements de
gent del nostre voltant.
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Xavier Targa
1. Concerts de música
2. Amb parella, amics, fills...
3. No sé si val que contesti jo, però penso que es fan
prou activitats i diversificades, tenint en compte la
dimensió de la nostra població.
4. Aquesta sí que no l’he de respondre jo.

Pau Feixas
1. Tot m’agrada... Cinema, música, teatre,
poemes... La qüestió és que es facin coses, i si
pot ser a la fresca doncs molt millor!
2. Va com va. A vegades amb els amics, altres
amb la família i altres sol. Depèn de la seva
disponibilitat i de si és del seu grat.
3. Molt satisfet de les activitats que es fan durant
l’estiu, tant en quantitat com en diversificació.
4. Bé, a mi el que m’agrada molt és la música.
El concert de Reggae de l’estiu passat em va
encantar, per exemple. El grup de Jazz on
toca en Loredo també em va agradar molt. Fa
alguns anys crec que hi havia “la nit del Swing”;
es podria recuperar.

1. Intento gaudir-ho tot però la meva assistència és
majoritària en els concerts.
2. Sovint amb la parella i els amics, sol em costa sortir..
3. S’està incrementant en activitats però a vegades hi
ha manca de qualitat i faltaria un pèl d’innovació,
diversificació, totes són massa sinònimes...
4. Estic criticant però tampoc sóc capaç d’innovar.

Sergi Escamilla
1. Personalment sóc partidari del teatre, però alguns
concerts o alguna nit de cinema a la fresca no entren
mai malament.
2. Evidentment entre els amics, parella i família ho
intentarem fer tot, però de sol res de res.
3. Crec que les activitats són bastant variades i que
cadascuna ens aporta alguna cosa nova cada any i fan
les vacances d’estiu úniques.
4. Com ja he dit abans ja m’estan bé les que ens arriben
des de l’ajuntament. Espero que segueixin així
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cALAIX de sASTRE cALAIX de sASTRE
Passadissos secrets
del monestir II
Com vaig manifestar clarament
una vegada, no crec que al monestir d’Amer hi hagi cap mena
de passadís.
Mai no n’hi ha hagut cap? Amer té una història
de més de mil anys. El fet de contestar afirmativament o negativament aquesta pregunta
representa posar-se en situació força agosarada. Jo crec que no hi ha res d’això als llocs
on he tingut accés. Ignoro, per exemple, quins
indicis pot haver-hi a can Món o a can Gasull.

El monstre

del Casal i arriba fins al nivell del pis, corresponent al balcó que es veu de la part de fora.
Aquesta escala, tapada de dalt i de baix, ha desaparegut del mapa i aviat haurà desaparegut
també de la memòria de tothom.
Amb tot, es podrà identificar sempre per dues
finestretes allargades; l’una petita i l’altra més
gran. Servien per il·luminar el pas interior. Romanen col·locades una sobre l’altra, al costat
mateix de la segona porta de l’església.
Enric Bahí

En posar la calefacció a l’Església, hom va
obrir-hi dos passadissos independents; un per
l’extracció d’aire fred i l’altre, per la introducció d’aire calent.
És clar que aquests dos no estan impregnats
pel col·lapse del misteri, però segur que amb
el pas del temps ho estaran.

Durant l’estiu de 1933, un matrimoni escocès que navegava en una motora pel Loch Ness (“loch” és l’equivalent gaèlic del “lake” anglès, o sigui, “llac”) assegurava haver vist, durant uns breus moments, un estrany
animal surant per les negroses aigües del “loch”.
En aquells anys, durant l’estiu, les notícies escassejaven, no com ara que sempre en tenim de dolentes. Per
això els diaris s’aferraren a aquest fet i aviat va tenir difusió mundial. Al llac afluïren centenar de periodistes,
fotògrafs, documentalistes cinematogràfics i curiosos,
però l’animal ja no va tornar a aparèixer fins l’estiu següent, que ja és casualitat.
Els britànics, pragmàtics per naturalesa, van començar una sèrie d’investigacions amb un petit submarí,
embarcacions menors equipades amb “sonars” i instal·
lant càmeres fotogràfiques i de cine en diversos punts,
mentre els editors de diaris i revistes oferien sucoses
quantitats en efectiu a tota persona que aportés alguna imatge de l’animal. Naturalment, van començar a
aparèixer fotografies, totes d’una qualitat infame, cosa
que feia pensar en els trucatges més bastos i, com que
tot era fals, la criatura tan aviat tenia forma de serp
com d’una mena de plesiosaure.
Durant el període de 1939 a 1945, el monstre (com va
començar a ser anomenat) no es va dignar a pujar a la
superfície, potser perquè tenia coneixement de la Segona Guerra Mundial i pensava que estava més segur
en les profundes aigües del “loch” (uns 300 metres).

Finalment , n’hi ha una altre que, en forma
d’escala de cargol, va des del cancell de la porta forana de l’església, situada més a la vora

Al 1960, una nova notícia: la plesio-serp cavalca de nou.
De proves reals, cap; només declaracions de gent que
l’havia vist però que, desgraciadament, no portaven
cap càmera a sobre.
Quan l’estiu s’acosta i s’ha de “treballar” el turista, es
difonen imatges i fins i tot acudits relatius al “monster”
i no hi ha agència de viatges que, si vas a Escòcia, no et
porti a una destil·leria de whisky i a la vora del llac.
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El “Loch Ness” és un llac de 30 quilòmetres de llargària
i 1,8 d’amplària que, gràcies al canal Caledoni, uneix el
mar del Nord amb l’oceà Atlàntic. El paisatge és preciós i és un dels llocs que val la pena visitar. Geològicament parlant té 25.000 anys i es diu que els moviments
tectònics de la terra podrien haver empresonat algun
animal antediluvià. És clar que, com a mínim, haurien
d’haver estat dos: un mascle i una femella.
El matrimoni que albirà la bestiola hauria llegit els
escrits d’un monjo irlandès (més tard Sant Columba)
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que l’any 585 va viatjar a Escòcia i assegurava haver
vist una espècia de fera passejant-se pel llac. I aquí va
començar la llegenda.
Si tenim en compte que el senyor de la motora era un
“businessman” pot ser que aquí estigui el quid de l’assumpte perquè la venda de postals, fotografies i objectes al·lusius al nostre és un negoci molt sanejat. Els
turistes són portats al marge nord del llac i les inevitables samarretes amb un simpàtic dibuix i la inscripció
“I am a wee monster” (Sóc un petit monstre) i a Inverness, capital de la zona hem trobat allò impensable a
Gran Bretanya: tres botigues obertes fins a les dotze
de la nit oferint articles relatius a Nessie, diminutiu femení, o sigui, que tenim una femella a l’aigua.
La llegenda segueix i seguirà perquè el negoci és el
negoci i les aigües del llac només són clares en el primer metre de profunditat i, per si fos poc, hi ha una
suspensió impressionant de turba que impedeix el
bon funcionament acústics dels sonars.
Cap a la meitat del recorregut, al costat de la carretera,
hi ha un corriol que baixa cap al castell de Earquart,
que està mig destruït i en el qual un espera trobar algun fantasma o un ser esotèric. Mentre baixava, vaig
trobar un noi assegut sobre l’herba i amb una càmera
muntada amb trípode. Em vaig acostar i de la manera
més amable li vaig preguntar:
Waiting for the monster? (Esperant el monstre?)
Em va mirar amb la mateixa cara que nosaltres contestem a l’estranger si ens pregunten pels toros i toreros i,
somrient, em va contestar:
Well. Stop bothering me, please”. Una frase que segons el to amb què es diu es pot entendre de diverses
maneres i que jo la vaig copsar així: Apa, va, home. No
fotem!
Molins
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cALAIX de sASTRE cALAIX de sASTRE
L’estudi del carril bici
Per pujar fins a Les Preses, ho vam fer amb la
Teisa, que és l’empresa d’autobusos que fa el
recorregut que feia abans el tren. Uns pares
ens van portar les biclicletes fins a l’estació de
Les Preses.

Els nens i nens de 6è de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó vàrem fer un estudi del carrilet
d’Olot. De quan hi passava el tren i del que
se’n fa ara, especialment de l’aprofitament del
carril bici.
Els mestres ens havien preparat una webquest
(la podeu veure a la plana de l’escola http://
www.xtec.cat/ceip-drsobreques/projectecarrilet2008/index.htm) que és una mena de
treball que s’ha de fer buscant les respostes
a internet, i després de buscar i treballar uns
quants dies a l’aula d’informàtica, com a cloenda, ens van dir que la millor manera de conèixer el carril bici era fer-lo i que durant els
dies 5 i 6 de juny el faríem en bicicleta des de
Les Preses fins a Bescanó, tot fent nit a l’antiga estació d’Amer. El treball ens va agradar i
més encara l’acabament. Dos dies en bicicleta
i dormint fora de casa eren una cosa força engrescadora.
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Cada classe es va dividir en 4 grups i
cada grup havia de buscar la informació sobre un d’aquest temes: Història,
Va de nombres, Turisme i estacions i El
coneixem. També havíem de preparar
unes petites entrevistes a les persones
que ens rebrien i ens explicarien coses
del tren d’Olot: El senyor Mateu, responsable de l’àrea de relacions públiques i premsa de l’Ajuntament de Les
Preses,el senyor Lluís Baixés, responsable de bicicarril.com, el senyor Josep
Saderra, veí d’Amer i antic treballador
del tren i el senyor Xavier Soy, alcalde
de Bescanó.

Allà ens va rebre el senyor Mateu, a qui vam
poder entrevistar. Vam pujar a la bicicleta i
vam anar seguint el carril bici fins a Les Planes,
on vam parar una estona per dinar. A la tarda,
es va començar a posar núvol i vam seguir fins
a la Font Picant d’Amer. Quan vam començar a
pedalar fins a Amer, es va posar a ploure i vam
arribar a l’estació ben molls. Va ser molt divertit! Com que plovia, no vam poder jugar gaire.
A l’hora de sopar, els mestres ens van fer una
amanida de pasta- tots teníem força gana-. I
va arribar l’hora de dormir, cosa que era una
mica complicat ja que no hi havia matalàs.
Però, com que estàvem cansats, vam acabar
dormint com un tronc.
L’endemà ens vam aixecar i després d’esmorzar pa amb Nutella i llet amb cacau vam agafar
les bicis i vam seguir la ruta fins a Anglès. Allà
vam tornar a esmorzar –això de pedalar fa venir gana- i tot seguit vam continuar fins a Bescanó. A la tarda, tothom estava molt cansat i
gairebé ens vam adormir a la classe.
Però va ser una experiència molt bonica i engrescadora.

Un petit resum de les entrevistes
El senyor Mateu de les Preses ens va explicar
que abans la gent feia servir el tren per anar a
l’escola, per a anar a treballar, per anar a les Fires de Girona. També era el mitjà de transport
més ràpid per portar qualsevol mercaderia
d’un lloc a l’altre. També ens va explicar que a
les Preses hi havia deu estacions i que la que
estàvem actualment era un punt d’informació
del carril bici. Ens va dir que la majoria de gent
que hi anava era dels voltants, de Barcelona i
del País Basc, tot i que també hi havia alguns
estrangers.
En Lluís Baixés, de bicicarril.com, ens va explicar que a l’estació d’Amer s’hi podien llogar
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bicicletes per fer diferents rutes assenyalades per l’entorn. Ens va dir que estaven marcades com les pistes
d’esquí: de verdes, les més fàcils, a negres, les més difícils.
Ens va dir també que el preu era de 15 euros cada dia.
Ell era l’encarregat de mantenir les bicicletes en bon
funcionament.

També ens va explicar que el carril bici va començar a
Bescanó, quan l’Ajuntament va decidir netejar la via i
tot seguit s’hi van anar afegint els altres Ajuntaments
veins com Salt. Ens va dir que ara es podia anar amb
bicicleta del Pirineu fins a la Costa Brava.

En Josep Saderra ens va explicar moltes anècdotes de
la seva vida al tren. Ens va comentar que, en aquella
època, treballar al tren era una feina de prestigi i que
era molt ben vista per la gent. Deia que hi havia de 35
a 40 treballadors a l’estació d’Amer (mossos, brigades,
torners, cap d’estació..) Ens explicava que el tren portava de tot, especialment carbó, i que els dies de festa
solia anar molt ple, sobretot els dies de Festa Major
dels pobles del voltant. Fins i tot es feien trens especials el dia de Fires de Girona.
Va ser ell qui ens va explicar que el tren va deixar de
funcionar perquè el govern de l’època franquista no
el va voler mantenir més, ja que deia que era massa
car,...
El senyor Xavier Soy ens va explicar, en arribar al poble, que segurament Bescanó era el poble més bonic
del carrilet però amb l’estació més lletja. Ens va dir que
l’estació s’havia de convertir en un centre important
d’informació i d’estudis de la natura de l’illa del Ter.
Ens va explicar que s’estava recuperant el Pou del Glaç
de Vilanna i que a la rectoria de Vilanna s’hi havia fet
un centre de descans on hi podia anar la gent que passés pel carril bici.

Unes quantes dades sobre el tren:
- El 13 de novembre de 1895 s’inaugura el tram
de Salt fins a Amer
- El 10 de novembre de 1898 arriba a Girona.
- El 14 de novembre de 1911 arriba a Olot
- El cost de la línia va ser de 6.071.349 pessetes
d’aquell temps, que són 36.489,54 euros d’ara.
- Tenia un recorregut de 54,76 km.
- Hi havia 2 túnels, 30 ponts i 16 estacions
- Deixa de funcionar el 24 de juliol de 1969.

Bé, res més. Només agrair als Ajuntaments de
Les Preses i Bescanó la seva dedicació. Així com
l’atenció dels senyors Baixés i Saderra. Als pares, per dur-nos les bicicletes. I a l’Ajuntament
d’Amer i els seus treballadors, per oferir-nos
l’allotjament i estar pendents de nosaltres.
Tots ells han col·laborat a fer el més educatiu
possible aquest estudi.
Nens i nenes de 6è de l’escola Dr. Sobrequés
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eNTRETENIMENTS
Les 7 diferències

Matemàtiques
Omple els quadres buits amb xifres del 0 al 9 de manera que, realizades las operacions
d’esquerra a dreta i de dalt a baix, es compleixin todes les igualtats.

Jeroglífics
Solucions

Jeroglífics:

Què fa l’Andrea?

1. Uns deures
2. Va caure
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Què va passar a l’Andreu?
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