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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.

E

ditorial
✍✍ L'equip de redacció

M

entre teníem l’Amera 19 al forn hem vist passar la tardor amb la
seva llum filtrada a través del jersei, amb les albades vermelles i les tardes assolellades, les nuvolades apressades per anar no se sap on, les
ventades amb aquell desordre que els dóna la nostra vall, les llevantades
humides de les que amaren el bosc i els seus bolets, i fins i tot alguna glaçada inoportuna per deixar passar com un regal l’estiuet de Sant Martí.
Ens hem menjat les cireres d’arboç pel camí dels Tres Rocs i les castanyes i els moniatos a la vora del foc. Tot plegat, un festival climàtic i cromàtic per a rebre l’hivern. Veure passar estacions té un al·licient diferent
per a cadascú, tant pels que les gaudeixen totes com pels que esperen la
que vindrà al darrere. Els humans som així. La nostra Amera també, amb
unes ganes immenses de veure la llum, de donar veu a tot aquell que la
vulgui fer sentir, amb un equip de gent que li prepara el taulell on s’ha de
pastar, el forn on s’ha de coure i el jaç on ha de reposar fins que tingui
prou força per arribar a cada casa. Aquesta edició conté engrunes amerenques amb l’estil que ja coneixeu: l’entrevista a un amerenc excepcional, l’aportació del vinguts de fora i dels que van pel món, les propostes
de les cassoles d’abans, una mica d’història de les parets monacals i de
la música més intangible, una mica de representació de les entitats, una
valoració directa de les xarxes socials. En fi, què us hem de dir?

3

Que gaudiu de les pàgines com nosaltres ho hem fet al confeccionar-les.
Bon any 2011 us desitja l’equip de redacció!
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Informació municipal

bres i
serveis

L

a feina que diàriament realitza la Brigada
Municipal és clau en el dia a dia del nostre poble. A continuació fem un resum de les últimes
actuacions realitzades:

4

Restauració del Pou de Pietat amb la col·
laboració dels veïns del barri i arranjament de l'accés al corriol que condueix al
carril bici.
Adequació d'entrada per la porta lateral del
cementiri pels minusvàlids i la gent gran.
Arranjament dels magatzems dels baixos
de l'Ajuntament gràcies als Plans Extraordinaris d'Ocupació local.
Arranjament de la Font Alta i la Font Baixa.
Reconstrucció dels ponts i de les baranes
de la carretera de Sant Julià.
Reconstrucció i ampliació de les palanques
per creuar el riu.
Capa de pintura al Parc del Firal i substitució d'algunes estructures.
Tancament del parc del Solivent amb la
col·laboració de l'associació de veïns.
Altres actuacions realitzades des de l'àrea
d'Obres i Serveis:
Arranjament de l’asfalt dels carrers de la
Zona del Firal: Font Alta, Font Alta, PujaAMERA 19
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✍✍ Ajuntament

da de l'Estació, Fira de Sant Martí, Fira
de Reis i un tram del Passeig del Firal
Col·locació de noves marquesines a la zona
de la Gasolinera.
Arranjament del rellotge del campanar.
Creació de dues places per a minusvàlids.
Actuacions de manteniment a la carretera
de Sant Climent.
Substitució de les faroles de la Plaça de la
Vila per millorar-ne la il·luminació.

INFRAESTRUCTURES
EXECUCIÓ DE LA FASE II DEL FEIL (Canvi
de l’enllumenat de diversos carrers adaptant-lo
a la normativa.
REFORMA INTEGRAL DELS TANCAMENTS
DE LA LLAR DE JUBILATS SANT MIQUEL
AMB SUBVENCIÓ DEL PUOSC.
REHABILITACIÓ LOCAL POLIVALENT PRIMERA FASE I SEGONA FASE PROPER ANY.
INICIACIÓ IMMEDIATA DE LES OBRES,
DESPRÉS DE L'OBERTURA DE PLIQUES EL
PASSAT DIA 29 DE NOVEMBRE.
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA I SOTA
VOLTES. PUOSC 2012.

Castanyada d'Amer
2010

MEDI AMBIENT
EN MARXA LA RECOLLIDA SELECTIVA
DE LES RESTES ORGÀNIQUES
El desplegament anirà acompanyat d'una
campanya informativa i de sensibilització
ciutadana en la qual, entre altres coses,
un educador/a us facilitarà directament
al vostre domicili el quit de l'orgànica i
tota la informació necessària. A més s'han
previst xerrades informatives, tallers a
les escoles i la celebració de la Festa de
l'Orgànica.
Esperem que amb la col·laboració de tots/
es el desplegament sigui un èxit a favor
de la sostenibilitat!
ACTUACIÓ CONTRA LA PLAGA DE
COLOMS
APROVACIÓ AGENDA 21
L'agenda 21 és un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris
sostenibles, de les polítiques ambientals.
La priorització de les propostes es va fer
a partir de diverses jornades de participació ciutadana. Així doncs, l'Agenda 21
local és l'instrument que permetrà l'evolució del municipi cap a un equilibri el qual
ha de ser òptim a cada moment.

CULTURA I JOVENTUT
Curs de Català per a catalanoparlants. El
curs va començar el passat novembre
amb la col.laboració de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Amer i compta
amb uns 25 participants.
Fetes les gestions necessàries, es preveu
poder obrir la nova Sala de Lectura de
l'IES Castell d'Estela al llarg del primer
trimestre del 2011. L'equipament serà
d'ús compartit entre d'Institut i el conjunt
del poble, que se'n podrà beneficiar fora
de l'horari lectiu.
Les exposicions temporals al MEd'A segueixen a bon ritme, i volem fer un èmfasi especial a les entitats que han exposat
-IES Castell d'Estela i Llar d'Infants i
CEIP Gaspar de Queralt- o a les que tenen previst exposar properament.
Un conveni entre el Consell Comarcal de
la Selva, l'Ajuntament de Breda i l'Ajuntament d'Amer permetrà que a partir del
gener el nostre poble compti amb la figura d'un/a tècnic/a de joventut. ■

Revista Municipal d’Amer  desembre 2010

AMERA 19

5

Informació municipal

Fotos de les activitats
municipals
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✍✍ Fotos: Joan López

S

Informació municipal

etmana de

la mobilitat
✍✍ Regidoria de Medi Ambient

U

n any més el poble d’Amer s’ha adherit a
la Setmana europea de la Mobilitat Sostenible i
Segura 2010, amb l’eslògan “Mou-te amb el cap
per viure millor”.
Cal tenir en compte que l’objectiu és conscienciar a la població sobre la necessitat d’evitar l’ús
del cotxe a favor d'una millor mobilitat i sostenibilitat mitjançant el transport públic, bicicleta, caminant o bé altres modalitats més sostenibles.

7

Les activitats programades el diumenge 26 de
setembre van ser les següents:
Recorregut a peu a les 9 del matí va començar la “Ruta de les fonts”, font del Músic, font
Baixa, font Alta, font La Mina, font de l’Estació,
font dels Capellans, font d’en Fàbregues, l’avituallament es va fer a la font Picant i la tornada pel carril bici. El nostre agraïment al Grup
excursionista Amerenc Esquelles per la seva
col·laboració en l’organització.
Pedalada contra el canvi climàtic es va sortir
a les 9 del matí de la plaça de Vila i pel carril bici
fins l’àrea de picnic de Les Planes d’Hostoles,
on es va fer l’avituallament i tornada cap a Amer.
En aquesta activitat fou el Club Atlètic AmerHipra qui va dur la iniciativa i a qui agraïm la
seva disposició.
Totes dues activitats van acabar a la plaça de la
Vila al voltant de mig matí amb un esmorzar popular pels participants i tot seguit és va concloure l’acte amb una tercera activitat.

Una mitjonada. Aquesta ha estat una novetat
dins aquesta setmana i el que es pretenia era
que la població pogués expressar la seva opinió, desig... penjant un mitjó junt amb un tros
de paper on havíem d’escriure què crèiem que
es podia fer per millorar el nostre poble envers
l’eslògan d’aquesta edició “Mou-te amb el cap
per viure millor”. La resposta generalitzada final
va ser el tancament de la plaça de la Vila els caps
de setmana.
Agraïm a tota la gent que hi va participar i esperem que actes com aquests serveixen per
fer-nos reflexionar i aportar a nivell particular el
nostre granet de sorra per aconseguir un planeta amb menys contaminació. ■
Revista Municipal d’Amer  desembre 2010
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Informació municipal
Bombers

ombers

d'Amer

E
8

l secretari general del departament de l’Interior, Joan Boada, va inaugurar el passat diumenge, dia 3 d’octubre de 2010, el nou parc de
Bombers d’Amer. El projecte de reforma i ampliació del parc ha suposat una inversió d’uns
1,8 milions d’euros. Les obres, adjudicades el
març del 2009, han consistit en l’ampliació, reforma i rehabilitació de l’edifici actual i en la
millora dels accessos. La parcel·la que ocupa

✍✍ Ajuntament

el parc té una superfície total de 2.870 metres
quadrats dels quals 525,18 corresponen a les
dependències del parc. A la planta baixa disposa d’una cotxera per 5 vehicles amb una sala de
neteja de l’EPI (Equip de protecció individual),
magatzem i un petit taller, s'hi troba també la
sala de Control, la sala de reunions i el despatx
del cap de parc així com la torre de comunicacions i el quadre de llums, vestuaris amb dutxes
i lavabos, un vestuari femení, un lavabo
per discapacitats i un gimnàs, i a l’exterior una pista esportiva.
En el primer pis; a tocar de la cotxera
hi ha el vestuari de l’EPI. A sobre de la
sala de control hi ha la sala de la caldera i el magatzem de la neteja. També si
troba la cuina, el menjador, un lavabo i
tres dormitoris amb 8 llits. La resta estan destinats a pati de maniobres, zones
verdes i aparcament. A Amer, hi treballen un total de 21 professionals, en quatre torns de 24 hores, que disposen de 2
vehicles d’extinció i un de transport de
personal.
Des de la tardor del 1983 fins avui, acaballes del 2010, el parc d’Amer a passat
de sis professionals, amb tres torns de
treball (dos per torn) a 21 professionals,
amb quatre torns de treball (cinc per
torn i un cap de Parc). ■
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Naixements

Habitants d'Amer

06-06-2010
Lucas Anaya
Correa, fill de
Ronand Anaya i
Ericka Correa

27-08-2010
Pol Granados Pujol, fill de
l’Alain i la Rosa

31-07-2010
Marc Sala Gonzalez,
fill d’en Josep i
l’Adelina

11-10-2010
Roger Fontàs Silva,
fill d’en Jordi i
la Verònica

09-07-2010
Pol Ferrer Luque,
fill de l'Albert i
la Rosa Maria

17-07-2010
Eddy Toni Granados9
Romero, fill de
l’Eddy i la Tania

21-10-2010
Ariadna Pórtulas Planas,
filla d’en Narcís i
la Núria

Defuncions
02-06-2010 Teresa Casas Casacuberta
15-06-2010 Francisco Aguilar Garcia
15-06-2010 Josep Xandrich Tusca
18-06-2010 Francisco Serra Sala
30-09-2010 Mohamed el Ouahrani
01-10-2010 Joan Castañer Espuña
31-10-2010 Joaquim Canaleta Serrallonga

Nota: Per error en l’anterior revista Amera 18
de juliol de 2010 hi figurava la defunció de la
Sra. Maria Rosa Rabasseda Expòsito, que gràcies a Déu és ben viva. La persona que en data 10
d’abril de 2010 malauradament va morir va ser
la Sra. Maria Rabasseda Serrallonga.
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D
Reportatge

es de

terres llunyanes
Viatjant per Centre Amèrica
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✍✍ Adriana Fontàs i Ferran Ribas

Com esteu per les nostres terres? Nosaltres, després d’una setmana i
mitja sense poder connectar-nos, per fi us enviem unes quantes fotos i
una mica de resum d’aquests dies tan intensos per a nosaltres.

D

urant la primera setmana vam estar a l'Havana, allotjats a casa en Joaquín i l’Orquidia, on
conviuen amb el seu fill Joni (Jonatan) i la seva
parella Ana. Són una família meravellosa que
ens han tractat com reis! Teníem una habitació
amb lavabo per nosaltres sols i la casa realment
era molt acollidora. Passàvem moltes hores al
pati, perquè de fet és el lloc més fresc i tranquil
de la casa. Allà, entre roms, cerveses, arròs amb
“fríjoles”, “sopas de pollo”, guaianas, “bananas
fritas”... hem conversat extensament del seu
país i les seves vides, intentant trobar perquès o
simplement acceptant una realitat que no és ni
molt menys la nostra.
Durant el dia també passejàvem molt per l'Havana. Vam recórrer part del Malecón, La Habana
Vieja i Centro Habana, entre altres barris no tan
turístics però que també val molt la pena de veure. També vam estar una tarda a la platja, a les
Playas del Este. Molt boniques, però tampoc res
impressionant.
AMERA 19
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Des de dissabte passat estem voltant una mica
per l’illa amb en Joni, l’Anita i en Javier, el nostre
xofer oficial, un molt bon amic de la família que
sempre està per la casa. El primer dia, de camí
a Lajas, vam passar per la “Ciénaga de Zapata”,
on hi ha un criador de cocodrils. Lajas és el poble de l’Anita i allà també vam passar les dues
primeres nits amb la seva família. És un poblet
de camp molt diferent de l'Havana. Gent molt
humil que viu amb poca aigua (ens dutxàvem
amb cubells) i amb poques comoditats, però
amb molt i molt bon aliment, perquè allà es cultiva de tot.
El segon dia vam fer una excursioneta cap a la
finca d’uns tiets de l’Anita, en Pancho i la Míriam. Un lloc paradisíac on vam passar un dia
totalment relaxant.
El tercer vam anar fins a Cienfuegos, una ciutat
molt diferent de l'Havana, però ciutat en definitiva. De tornada a casa vam tenir una petita sor-

Reportatge

presa. A casa els pares de l’Anita havien tingut
visita d’un policia d’immigració que els havia
avisat que no podien tenir allotjats turistes... Va
ser un bon ensurt per a nosaltres perquè de fet
els podria haver caigut una multa de 1000 dòlars
si s’hagués volgut posar tonto. Però bé, al vespre va tornar a venir, ens va fer firmar un paper
conforme no ho tornaríem a fer (a en Ferran, al
pare de l’Anita i a mi), vam reservar una casa a
Cienfuegos i, aquí estem, sense poder gaudir de
la companyia cubana que tan bé ens havia acollit. És una llei que no entenem ni uns ni altres
però ja se sap, contra el sistema: muts!

11

Com aquesta, hem tingut unes quantes experiències i converses que ens han descobert un
país de bojos! Els cubans són gent que s’espavila com pot per sobreviure perquè de fet el
sistema no funciona, ens ho han demostrat dia
a dia... Hi ha qui diu que és pel bloqueig nordamericà i hi ha qui diu que és pel bloqueig intern (de Cuba). Nosaltres pensem que és una
mica tot. Però el cas és que de tot plegat ens ha
quedat un regust amarg de pena i ràbia, barrejats amb la immensa gratitud que sentim cap a
totes aquelles persones que ens han donat de
tot i més durant aquests últims dies. Avui, per
mitigar tots aquests sentiments hem anat a El
Nicho, una cascada molt bonica però que també
ens ha portat problemes durant el camí. En fi,
què hi farem, això és Cuba amics!
Una abraçada molt forta a tots!
Revista Municipal d’Amer  desembre 2010
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Reportatge

Avui hem deixat Cuba per
continuar el nostre viatge,
destinació Mèxic. La veritat és
que deixem un país molt diferent
del que havíem vist fins ara. Hi
ha moltes coses que no s’entenen
i, de fet, des del primer dia hem
sentit repetides vegades: esto
es Cuba amigos! No intenten
entenderlo, si lo intentan se van a
volver locos.

12

L

a setmana passada vam acabar el viatge per
l’illa sols. El cotxe d’en Javier es va espatllar i
els amics van decidir tornar a l'Havana per arreglar-lo. Nosaltres ens havíem quedat amb les
ganes de veure més i ens proposem anar fins a
Santa Clara i a veure un dels molts cayos que hi
ha a l’illa. Però viatjar sols no era tan fàcil. Cuba
és un molt bon lloc per anar de vacances, però
només si agafes un pac on ho tinguis tot inclòs,
d’aquells on et porten a tot arreu sense haver-te
de preocupar per res. Si no, la cosa està negra!
Com a turistes només et permeten agafar un tipus de bus. Busos que no arriben a tot arreu i
que tenen uns horaris molt i molt poc flexibles.
Per tot això, vam haver d’anar amb un taxi particular (on tampoc podríem anar, tot s’ha de dir),
que ens va portar a visitar Santa Clara i després
ens va deixar a Remedios.
Santa Clara és la ciutat del Che. És on, durant
la revolució, va entrar amb la seva guerrilla per
alliberar Cuba de la dictadura de Batista, mentre
Camilo Cienfuegos, un altre revolucionari molt
poc conegut per la resta del món però molt més
apreciat pels cubans, entrava per l'Havana. Allà
doncs, a Santa Clara, hi ha molts monuments
dedicats al Che. El més gran és on hi ha el mauAMERA 19
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soleu amb les restes de tot el batalló on va morir
el Che a Bolívia. Molt impressionant, la veritat.
L’endemà, des de Remedios, vam anar a visitar
els cayos, que són illetes que voltegen moltes
parts de l’illa i que, a alguns, s’hi han instal·lat
hotels molt cars on la gent va a “visitar Cuba”.
Per arribar-hi passes per una carretera que
travessa el mar, mentre vas veient tot d’illetes,
unes més petites que d’altres, plenes de vegetació. És un paisatge increïble i totalment inusual
per nosaltres. En canvi, la platja on vam estar
era d’aigües turqueses però la veritat és que no
era gaire neta. Al costat hi havia un dels hotels,
on ens van deixar entrar per veure les magnífiques instal·lacions...
Per tornar dels cayos a Remedios ens havien
dit que podíem fer dit sense cap problema, que
segur que ens carregaria algun turista, camió o
guagua (bus), i que no hi havia cap perill. Després de tres quarts d’hora fent dit vam acabar
pujant a una guagua una mica pressionats per
un cubà, el mateix que feia un moment ens havia
dit que no hi podíem pujar... Per entrar i sortir
dels cayos hi ha un control policial i... endevineu
què va passar? Doncs sí, que va pujar un policia

Reportatge

a inspeccionar. Ai déu meu! Ja ens vèiem firmant un altre paper de compromís especificant
que no pujaríem a cap més guaua! Assentada
una mica enrere, veia la cara d’en Ferran i estava convençuda que es desmaiaria d’un moment
a l’altre dels nervis que estava passant. Però res,
per sort no va passar res!

13

Des de dissabte a la tarda fins avui hem estat un
altre cop a l'Havana, allotjats a casa en Joaquín
i l’Orquidia. Sí, sí, així és, un altre cop fent de
turistes il·legals! Però des que vam arribar del
viatge no ens van deixar marxar de cap manera,
argumentant que a l'Havana això no passava i
que ningú ens diria res.
Durant aquests últims dies hem acabat de veure parts de la ciutat i gaudint de la companyia
cubana.
Amb totes aquestes històries potser pensareu
que ens hem tornat uns petits delinqüents... jejej Però penseu que viure a Cuba és això! Significa passar per una rutina diària d’il·legalitats.
Trencar la norma és el pa de cada dia. De fet,
segons els propis cubans, a vegades sembla que
al govern li encanti posar milers de normes estúpides per tenir un país que sobreviu de la il·
legalitat... Esto es Cuba amigos!
Records a tothom! Una abraçada molt forta a
tots i fins molt, molt aviat!!! ■
Revista Municipal d’Amer  desembre 2010
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P

Cròniques d'Amer

er les quimeres

de Can Gasull d'Amer
A propòsit del metge-cirurgià
Joaquim Carreras i Carreras
(Amer 1859 - Manila1897)

4a part. Els treballs d’Hèrcules (1)1

A
14

l toc, desapercebut per l’espetec d’una
moto, de l’hora de l’Àngelus del migdia, les persones, que avui escassament passen pel carrer
ran les portes envellides de les cavallerisses
de Can Gasull o per davant l’escala que mena
a l’entrada principal de la casa, no manifesten
cap moviment, cap resposta en el seu entotsolament, cap pausa que marqui un abans i un després. Avui els sons i els ritmes són uns altres, i
els senyals del temps vénen marcats més per la
programació televisiva que per l’inaudible so de
les campanes.
Fa més de cent vint anys les coses no eren exactament així. Els homes i les dones del moment
marcaven el seu temps vital al so i al significat
de les campanes.
Fou, doncs, també a l’hora de l’Àngelus del migdia, quan un Àngelus omnipresent i reverenciat
-com el que s’expressa en el quadre del pintor
Millet2- batallava en el campanar d’Amer, escampant-se per tota la vall, i produïa, sense enuig ni
recança, una breu pausa i una mirada al llunye-

✍✍ Josep Vicens-i-Planagumà
fontdenvern@hotmail.com

dar celeste, un pensament cap a tot allò que de
la voluntat humana no depèn pas...
Fou just en aquest repic de campanes cerimoniós i alegre alhora, quan s’aturaven les feines
del camp i l es corredisses infantils a sol batent,
quan s’aquietaven les mans al rentador i a la pastera, i les taules del menjar eren a punt per ser
parades, i tot es predisposava a fer un sospir, un
clam i a esprémer una esperança, o el simple
gest d’una repetició distreta, però eficaç per la
pausa, per configurar el ritme que acompanya la
vida i permet de concebre l’instant.
Fou, com dèiem, a l’hora que el Sol ens fa fer
més ganyotes, quan en aquestes mateixes portes de les cavallerisses de Can Gasull i a l’entrada principal de la casa, s’exhibia el tragí d’uns
homes i carruatges polsosos i atraients, arribats
de la gran ciutat llunyana. Homes distints en
vestimenta i gesticulació, preparats a la Facultat
de Medicina de Barcelona, la qual deslligada ja
de la Universitat de Cervera, es va crear a partir
d’aquesta i del Col·legi de Cirurgia. Ambdues
institucions nascudes d’ençà de l'ocupació militar i política castellana fruit del desenllaç de la
Guerra de Successió3.

1

Tal i com definíem en la nota a peu de pàgina 1 de la tercera part d’aquesta sèrie d’articles dedicats al metge amerenc
Joaquim Carreras (Vegis Amera, nº 15 de desembre 2008),
el mite de Prometeu és el que simbolitza millor la condició
de l’home avançat del seu temps, del model humà heretat
de la Il·lustració. Ara ens plau d’emparentar amb Prometeu
els treballs d’Hèrcules, és a dir, identificar la gosadia del
primer amb l’esforç del segon com l’al·legoria de l’espectacular avenç de la medicina d’aquell temps.
2 Jean-François Millet (1814-75) Pintor del famós quadre de
L’Àngelus.
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La Universitat de Cervera va ser creada per Felip V a partir
de 1714 després de clausurar totes les universitats catalanes existent fins aleshores. Les necessitats creades des de
l’ocupació castellana de Catalunya amb el desplaçament de
pràcticament tot l’exèrcit, llevat del de marina, varen crear
la necessitat de crear col·legis de cirurgia i acadèmies afins
a les necessitats militars. Així es va crear el “Real Colegio
de Cirugía” l’any 1764, malgrat tot, molt positiu per a la
medicina catalana.
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Barcelona s’oferia als amerencs com la gran
urbs, el gran enlluernament d’una vida arriscada
i superior, com la gran avinentesa, i també com
la gran desgràcia si hom queia en les mans sempre temptadores del “vici”. Barcelona era quasi
vista com París, era el descobriment i la irrupció
desconeguda fins aleshores de les multituds, les
masses concentrades en la gran urbs, fenomen
reflectit un anys més tard en el recull de contes
de Caselles.4 La gran ciutat amb la seva frivolitat
i anonimat, amb la seva ràpida i sorollosa vida, i
amb la seva atabaladora fruïció.

i positives i en l’avenç social i polític, com va
quedar reflectit en el Congrés de Ciències Mèdiques celebrat a Barcelona el 1888. D’altra banda, l’enderrocament definitiu de les muralles i la
conseqüent expansió urbanística, la planificació
racional de Cerdà amb la il·luminació elèctrica
dels seus carrers, i l’alleujament del domini absolut militar castellà a tota Catalunya minvada
per l’ascens, si bé sempre poruc respecte a Espanya i al seu poder, d’una burgesia vernacle
amb iniciativa pròpia, molt agosarada, en canvi,
vitalment i artísticament. I l’existència d’unes
classes populars creixents en reivindicacions
socials i en lluita per l’assoliment del progrés i
de la cultura.
Barcelona era això i moltes més certeses, equívocs i somnis, i aquells homes que ara arribaven
a Can Gasull, plens de força i de bon humor, i
que espolsaven la sorra dels seus abillaments,
enmig de bromes i alegries, venien amarats de
tots aquests brogits, de tots aquells viures enlluernadors i agosarats, i n’omplien l’aire una mica
estanc del poble.

Foto de l’antic Palau de Belles Arts de Barcelona on
s’hi celebraren els actes d’inauguració de l’Exposició
Internacional del 1888, eclosió de la puixança de la
ciutat i de Catalunya.

Barcelona -no en va- vivia moltes febres: la de la
Revolució Industrial, la “febre d’or”5, la del cosmopolitisme, el magnetisme de l’art nou traspassat ja de Roma a París, els primers edificis
modernistes, la Primera Exposició Internacional en el terrenys de la més gran fortalesa militar imposada a Barcelona, els avenços mèdics
com l’avantguarda en les ciències naturals
4 Ens referim al llibre de Raimon Caselles, Les multituds del
1906. Walter Benjamin parlarà a propòsit de Baudelaire del
mateix fenomen com una novetat social del seu temps.
5 “La febre d’or” és el títol de la novel·la de Narcís Oller com
a paradigma d’una època de la Barcelona d’aquell temps
que veu créixer l’autoritat econòmica i social de la burgesia
arran de l’especulació de la borsa. Fou una obra publicada
ja el 1890-92.

El que menava l’arribada era l’hereu mateix de
Can Gasull, arribat també amb el grup. L’ara ja
metge, Joaquim Carreras i Carreras. L’enrenou
format amb la seva vinguda i la dels seus convidats va generar una certa expectació al poble i
un xivarri considerable. Hi venien, amb ell, els
seus companys i amics de promoció: Valentí Carulla i Margenat, Artur Giné i Masriera (fill del
ja eminent Dr. Giné i Partagàs) i Francesc d’A.
Pons i Freixa. A l’altra extrem -descendint d’una
berlina luxosa- el també company metge i fotògraf Josep Salvany i Blanch.
A l’escala que mena -encara avui- a la planta humil i noble de l’antic casalot, i en el replà de dalt
on hi ha una obertura rectangular que s’obre
a la plaça del monestir, a la mateixa alçada de
la noble finestra gòtica que mostra a la llinda
uns treballats relleus referents a la pesta –avui
desapareguda-, hom hi podia veure un conjunt
humà en posició gràcil i feliçment conjuntada:
l’esposa, n’Anna Riera, dalt l’escala, somrient
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al vol visual del conjunt, les dues filles en poregosa i alhora deliciosa expressió envoltant les
llargues faldilles de la mare i prement-li, una a
cada banda, els llaços violeta que flanquejaven
el seu vestit morat, mentre de puntetes guaiten
la plaça pujades dalt d’un escambell. Les fadrines Dolors i Neus, germanes d’en Joaquim, en
posat senyorívol sostenint el seu para-sol amb
les dues mans lleugerament decantades cap a
posicions de recolliment. L’àvia Elvira, vídua de
Climent Carreras, amb aire altiu, però digne,
vestida de rigorós negre envellutat, amb barret i guants del mateix color en el fons del pla
emmarcat per l’obertura rectangular de la petita
pèrgola que conforma el replà superior de l’escala. En els primers esglaons, la mainada que
jugava a la plaça, s’hi ha anat seient en diferents
posicions tot decantant-se ara i adés cap al portal; i a peu de plaça: na Brígida, l’amic Joan Mas
amb la seva barretina morada i faixa del mateix
color, armilla de vellut groc. I els servents, Joan
i Nita...
Josep Salvany, el darrer dels homes arribats, tot
i restar enlluernat pel sol del migdia, sense descans i espolsant-se el seu ample barret ple de
broma del camí, aprofita i treu els seus enginys
fotogràfics, abans el mosso junt amb el palafrener no li treguin les maletes. Atrafegat, però de
bon humor, aprofita l’escena única i atraient de
la gent encisada a l’escala, i malgrat el cansament del viatge, obre l’escena irrepetible a l’exposició estereoscòpica.
La mirada d’en Joaquim recorre veloç i penetrant l’escena creada pel conjunt, quan els seus
ulls es troben amb els de la seva esposa Anna.
No s’han dit res encara, no s’han vist encara. Ella
desvia la mirada. Fa nou mesos que només hi ha
hagut contacte epistolar... i un recel pel temps
de llunyania nega involgudament els seus ulls.
Joaquim li somriu, mentre els cavalls deslligats
dels seus carruatges renillen desesperats tot
cercant l’aigua i la userda a les cavallerisses.
A l’entrada de la casa, el fotògraf Salvany observa un retrat que s’emmarca a la paret. Al
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resplendor de la llum exterior i de l’ombra interior, la fotografia ha pres una rara vivència de
tonalitat blavosa... un únic moment per ser vista. Ara corprenen per la seva transparència les
expressions dels germans Carreras i la mirada
fixa d’Anna, que s’encomana a l’ull del fotògraf
que ara mira intensament a ull perdut.

Fotografia que suposadament penjava de la paret.
Joaquim Carreras Carreras a can Gasull d’Amer vers
1885? junt amb la seva esposa Anna Riera, en avançat estat de gestació, al seu costat i les seves germanes
Dolors (en posició dempeus) i Neus (asseguda). Foto
cedida per Josep Climent i Parcet.

Les exposicions estereoscòpiques es succeeixen
sense que interrompin l’espontaneïtat, i alhora la
cerimoniositat, del retorn festiu a la casa pairal,
que escau just al gust artístic del madur hereu.
Perquè la seva condició d’home de ciència -en
estrenar tot just un títol a l’edat tardana de trenta
anys- no fa oblidar-li el seu llarg recorregut com
a hisendat benestant, poeta, músic, pintor... Unes
qualificacions només justes, obtingudes de la mà
de bons professors, però tanmateix reconegut
entre els més destacats de la seva promoció.6
6

Aquesta afirmació elogiosa l’hem trobada dins un llibre
referit a la persona de Josep Salvany i Blanch, on a més
ens cita els altres metges aquí esmentats. Vegi’s: Josep
Salvany i Blanch : fotografies 1910-1926 / selecció i edició
a cura d’Assumpta Armengol i Ricard Marco. Barcelona :
Biblioteca de Catalunya, 1992
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L’àpat és servit al menjador central, en una lentitud prou del gust de l’amfitrió. Les converses
s’imposen al silenci inicial. Parlen sobre les línies triomfants de la nova medicina Organicista
-propera al positivisme científic- enfront la medicina Vitalista, les quals revelen l’entusiasme i
l’esperança dels nous metges, malgrat els reconeixements a metges com Letamendi, impregnats d’una filosofia mèdica més Platònica i per
tant, més vitalista7. Artur Giné i Masriera parla
de la seva darrera conferència ressenyada a “La
Vanguardia”8. Dolors Carreras parla de les seves lectures de la revista “La Renaixença” on es
parla del “Missatge a la Reina Regent”9 redactat
per Àngel Guimerà i de les actuacions a Barcelona de Sarah Bernhardt10 uns anys abans. Els
debats són llargs i generen petites i enraonades
discussions, sense que cap d’elles trenqui l’alegria que plana, sota la llum d’Eros, entre els comensals.
Al jardí, després de l’àpat, caminaran i prendran
begudes exòtiques de les colònies americanes
i vins nobles de la vall d’Amer. Les germanes
Carreras reciten poemes de Verdaguer, en tant
que Joaquim parla dels seus projectes literaris
i, sobretot, del seu petit goig instal·lat a la cuina
vella de la casa, el senzill laboratori que ensenya
al amics i metges foraster, després de tota mena
d’explicacions.
7

Entorn d’aquests dos noms –Organicisme i Vitalisme- hi
trobaríem tota l’efervescència de la medicina d’aqueslls
temps. Letamendi fou un metge molt popular dins els corrents vitalistes.
8 Al diari “La Vanguardia. Edición de la tarde” del 5 d’abril de
1889 hi figura un comentari d’aquesta conferència.
9 Es refereix al manifest catalanista que varen signar 2601
persones i que va ser presentat a Maria Cristina d’Habsburg l’any1888.
10 Actriu francesa (Paris 1844-1923) que tingué una gran
anomenada en el seu pas per Barcelona l’any 1883, on
probablement hi representà Hamlet.

Reconstrucció imaginària -a partir de narracions
familiars i del primer Laboratori de Louis Pasteurdel Laboratori de J.Carreras a Can Gasull d’Amer, on
també segons narracions familiars, que no hem pogut
contrastar, investigava la bactèria productora de les
“Febres de Malta”.

La nova hora de l’Àngelus, la del capvespre, encara els troba en les seves converses serioses
que han alternat en facècies de joc i enriolaments irònics sota l’empara, ara, d’Apol·lo. Però,
Joaquim Carreras, a la petja del nou Àngelus,
té ja la mirada al llunyedar cercant des del jardí
els ulls d’Anna que s’han quedat a dins la casa.
Ansia el seu retrobament a soles, en la seva acomodada cambra, la seva veu a cau d’orella, i fins
i tot els retrets per la seva llarga absència.
La piuladissa del moixons es fa cada cop més
present al voltant de l’om plantat per l’avi11 i distreu i reclou en si mateix el nostre metge. Separat ja del tot del grup, s’atansa al pedrís que
dóna a la barana de migdia del jardí enlairat, on
enclotat hi ha el corriol encara mai empedrat i
ple d’esbarzers curulls de mores. Veu la humida turgència de la natura, l’enfiladissa d’heures
que lluiten entre elles per abastar les parets de
la seva casa,... la lluita per la vida de la qual parla Darwin12. Fosqueja, i ja la merla inicia el seu
magnífic cant de les hores del trànsit. Pensa en
Anna i en el treball que l’espera i l’obsedeix: la
11 L’avi fou en Joan Carreras i Gasull, hisendat lliberal de
La Cellera del Ter que va comprar el 1835 -després de la
desamortització de Mendizábal- la casa de l’Abat, com a
vivenda on no s’hi barregessin les tasques productives amb
les intel·lectuals. Un fenomen molt propi dels hisendats per
aquell temps. Sabem per un poema del metge Joaquim
Carreras que hi va plantar un om al mig del jardí.
12 L’any 1859 ja s’havia publicat de “On the Origin of Species... ” de Charles R. Darwin
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recerca microbiana, l’educació sanitària i higiènica del poble,... i encara la dionisíaca font i
meravella de l’art. Tot l’embriaga. Malgrat ja
no és jove, malgrat ha passat ja molt de temps
des dels seus desvaris amorosos i sentimentals,
de les seves vivències artístiques d’imaginació
desbordada. Però està tan actiu com quan era
un adolescent neguitós i poruc del seu pare el
senyor Climent...

18

Dret, ara, damunt el pedrís que dóna al corriol,
veu ja la llum del seu dormidor on Anna s’ha
posat a resar el rosari. Pensa en aquesta tradició que acompanya, que omple de caliu la vida
humana i la reconforta.
-És una saviesa antiga, aquesta, la de la religió...
–es diu per a ell mateix-. Però cal ser Prometeu i
robar als déus el foc que els escalfa, i que no han
volgut donar als humans...
És a dir, en aquests moments, la recerca microbiana.
Ara sent les veuetes de les seves filles que segueixen la mare en els seus precs. Ara sent els
metges i les seves germanes com folguen en
l’hora encantada del capvespre. I pensa, i diu a
veu baixa:
-Posaré a dormir les meves filles, no sense abans
parlar-los-hi dels tragins urbans de Barcelona
que tant els hi agrada de sentir. I besaré la meva
Anneta...
Ara, resta quiet el pare, l‘espòs, el metge, mentre afluixa el llaç de vellut verd que adorna el
seu coll... Quan quasi del tot fosqueja, aixeca els
ulls i veu una resplendor que il·lumina el darrer
tram de cases que aboquen al carrer de les cavallerisses.
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Ara veu una torxa que es mou molt de pressa,
uns passos i gemecs profunds que s’apropen.
Quan es traboca del tot des del pedrís del jardí,
veu una dona amb vestits esparracats que crida:
-Doctor! Doctor!
-Ja ha arribat el doctor? El meu fill és mort! El
meu fill és mort!
-Jo sóc el metge. Qui em demana?
-El meu fill és mort!
-Joan! Joan! Prepara’m el carruatge amb l’ardit13.
Cuita! cuita!
El nostre hereu venta a córrer per cercar els ormejos de metge. Crida al palafrener:
-Vull l’ardit eh!
I diu a veu potent:
-Brígida! Brígida! digueu-li a la senyora que haig
de marxar! Tornaré tot seguit quan ja no em necessitin!
-Pugeu camperola! On teniu el vostre fill?
-Ha caigut dins “l’esberla del dimoni”14, el meu
marit prova de treure’l amb l’ajut d’unes cordes,
però el nen ja no respon i té el cap ben ensangonat!
-Caldrà que jo baixi a l’esberla primer per a guarir-lo. Que no el moguin! Hi teniu cordes?
-Bitllo! Bitllo! Deixeu pas badocs! Arri, Ardit!
A la foscor omnipresent, un núvol de pols s’hi
aixeca. Dalt la finestra, Anna mira el moviment
que s’executa. ■
13 Nom del cavall de Joaquim Carreras que hem utilitzat ja en
aquesta sèrie d’escrits.
14 Lloc geogràfic del terme municipal d’Amer, actualmet desconegut de la població. Esdevingut com a conseqüència del
terratrèmol de la zona del 1427.
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l monestir de
Sta. aMaria
d'Amer
l'època moderna

1592-1835
Història d'una investigació apassionant

E

l desembre de 2007 vaig guanyar la Beca
Raimon Noguera d’Història Moderna i Contemporània amb un projecte sobre el monestir
de Santa Maria d’Amer per a l’època moderna.
Aquest estiu de 2010 s’ha publicat, finalment,
en un doble volum, el resultat d’aquesta investigació, que ha editat Pagès Editors i la Fundació Noguera. I el passat 18 de setembre era
presentat a Amer, per felices circumstàncies, a
l’aula capitular de l’antic palau abacial: una aula
capitular on tenien lloc les reunions del capítol
de monjos, quasi diàriament, on es discutien els
afers de la vida quotidiana, i un edifici que havia
transformat l’abat Gaspar de Queralt a mitjan
del segle XVIII per a convertir-lo en un edifici
modern, barroc, imponent, monumental.
La recerca es centra en un període totalment
inèdit dins la historiografia del monestir i de la
vila d’Amer, el que va de la reforma benedictina
impulsada per Felip II (1592) fins a les desamortitzacions promogudes pel ministre Mendizábal
(1835). Un període de més de dos-cents anys ple
de guerres i misèries, però també d’esplendor
i de cultura. Lluny de fer una història local, ni
més ni menys, els fets que hem estudiat permeten enllaçar la vila i el monestir d’Amer amb la
Història de Catalunya, la d’Espanya, i també la
d’Europa. Els esdeveniments europeus, les decisions que es prenien a les corts de París, Madrid
o Roma tenien les seves repercussions a Amer.
I al revés, moltes revoltes de tipus local –penso

✍✍ Xavier Solà i Colomer

en la revolta pagesa contra els allotjaments de
soldats l’estiu de 1640, precisament aquí, a la
vila d’Amer, dins l’església del monestir–, serveixen de base per entendre un fenomen global
a tot Catalunya.
Vaig centrar-me en aquest període per motius
diversos, que van tenir molt a veure amb la sort.
Quan ja fa uns anys vaig començar a investigar,
en la meva tesi doctoral, el tema de les visites
pastorals en una sèrie de parròquies de la Selva,
la Garrotxa i Osona, apareixien les visites al monestir d’Amer, però amb una sèrie d’anomalies,
que les feia diferents a la resta de parròquies.
Els abats i monjos no deixaven entrar al bisbe
ni al seu seguici a l’interior de l’església del monestir. No entenia el perquè, però tampoc la recerca bibliogràfica amerenca no me’n donava la
resposta. Això em va crear un neguit, les ganes
de poder esbrinar els motius. Tenia els treballs
d’Esteve Pruenca i de mossèn Jaume Marquès,
que no em resolien la qüestió, i per tant, necessitava més. Llavors vaig preguntar-me sobre l’arxiu del monestir, si existia, si estava conservat o
destruït, on havia anat a parar. Per mil casualitats
i sorts de la vida s’havia conservat força íntegre,
en estat acceptable, però totalment dispers després de les desamortitzacions liberals. Malgrat
els infortunis, en quedaven uns bons fragments
a diferents arxius de Girona (Arxiu Diocesà),
Barcelona (Arxiu de la Corona d’Aragó i Biblioteca de Catalunya), Vic (Arxiu Episcopal) o
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Montserrat (Arxiu de l’Abadia), que podia anar
contrastant amb la documentació emesa des de
la notaria, d’extraordinari interès (avui a l’Arxiu
Històric de Girona). La tasca d’anar recomponent com un trencaclosques totes les seves peces va ser quasi detectivesca, però fructífera i
apassionant.
20

Seguidament vaig iniciar la selecció i el buidatge
d’aquests centenars de documents. Val a dir que
es necessita molta paciència i temps, però les hores passen ràpides davant les mil històries que hi
apareixen escrites. Recordo amb especial consideració els volums d’actes del capítol de monjos
dels segles XVII i XVIII, avui a l’arxiu del monestir de Montserrat. Per exemple, les resolucions
que es prenien els monjos reunits, el torn de paraula, començant per l’abat i anar seguint per la
resta de monjos segons la categoria, el llenguatge emprat, l’estil directe, les decisions, propòsits
o baralles de tots ells, em va realment emocionar.
Després, com no, relacionar tots els documents,
donar-los una coherència, un sentit. Així doncs,
no podia deixar passar la riquesa d’informació, i
l’havia de reflectir en la gran quantitat d’exemples i citacions que he posat, precisament, per
demostrar que no m’invento res, i per fer parlar els veritables protagonistes de la història, els
monjos, els abats, els amerencs, i de com n’eren
sovint de difícils les relacions entre ells i entre
la vila i l’abadia. Vaig preguntar-me que, si això
havia estat possible per a Amer, un monestir que
d’entrada aparentava una certa modèstia o se’n
tenia poc coneixement, com havia de ser la història encara per fer d’un monestir com Sant Pere
de Rodes, Breda o Ripoll?
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Estic molt satisfet d’aquesta investigació i del
seu resultat. Però, si teniu ocasió de llegir-lo
amb calma, veureu que no hi és tot, hi falten
molts temes, i no pretenia ser exhaustiu ni final.
No sempre és possible resoldre-ho tot satisfactòriament, per això he plantejat, en el desenvolupament del treball, moltes qüestions que resten
a l’espera. En el cas concret d’Amer queda molt
terreny per córrer, i hi ha un piló de materials
i temes que poden ser estudiats: a/. La demografia: a través del buidatge dels registres sagramentals; b/. La creació de la “vila nova” per
contra la “vila vella” i l’urbanisme després dels
terratrèmols; c/. El mercat i els seus orígens
històrics; d/. El monestir en la seva decadència
dels segles XV i XVI; e/. L’evolució dels pagesos
de remença, en el trànsit del segle XIV al XVI;
f/. El domini territorial i jurisdiccional modern
del monestir; g/. L’estudi de la producció pagesa en comparació a la producció preindustrial
de llana. I encara seguiria un llarg etcètera.
Si només amb el que he investigat ha emergit
un monestir importantíssim, poderosíssim, espectacular, impressionant, absolutament gens
menyspreable, imagineu-vos com ha ser amb
tot el que he anat apuntant. No hi ha dubte que
l’abadia esdevé la peça clau de la comunitat rural amerenca, l’organisme que estructurava les
relacions socials entre el monestir, la vila i les
parròquies. Controlava absolutament tot el que
tenia al seu voltant, no se li escapava res.
Tot això plegat serveix per reivindicar un patrimoni artístic, cultural i històric que sovint oblidem, i no tenim en compte. Amer posseeix un
conjunt patrimonial que ha de reivindicar, que
ha d’estudiar i donar a conèixer. Després d’haver donat aquest pas, no podem aturar-nos, cal
aprofitar aquest punt de partida, reinventar-se,
renéixer, mirar el futur i el sol com neix. No
només els amerencs, sinó els nouvinguts, estiuejants o estudiants que hem passant una colla
d’anys de les nostres vides per Amer, estimem
amb orgull aquesta història perquè forma part
de nosaltres. ■
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om la família Kell Pereyra. Vivim a Amer fa
cinc anys i mig. Vam escollir aquest poble pel
seu entorn natural i perquè queda a prop tant de
Girona com de Barcelona.
A Barcelona hi viu la fracció uruguaia de la nostra familia: l’Eduardo amb la seva dona Alejandra
i la seva filia Antonia. A Girona hi viu la fracció
anglesa de la familia: el Xevi, que té 20 anys.

✍✍ Família Kell Pereyra

assisteix al casal d’estiu i a altres activitats de
mainada.
Del nostre pais enyorem moltes coses, sobretot
la família i als amics, malgrat que amb la tecnologia actual ens podem escriure i comunicar
fàcilment. ■

No ha estat difícil aprendre a parlar el català, però
escriure’l i parlar-lo amb seguretat m’ha costat
més. Ara estic anant al curset dels dilluns i dimarts
que es fa la sala de lectura del nostre poble.
D’Amer ens agrada el paisatge i a vegades la
tranquil·litat que té, de Catalunya la seva riquesa paisatgística, és precios!!. Compartim la fortuna de viure en aquest indret. Ens agrada molt
la costa brava, la gastronomia especialment el
pa amb tomàquet i l’oli, les botifarres a la brasa,
el vi negre, etc. Quant al clima, sempre és preferible la primavera o l’estiu a partir dels 20º.
Ens agrada participar en les festes populars.
Enguany l’Analia és el segon any que posa una
parada a la fira de Sant Martí. L’Stewart fa música amb l’Orquestra d’Amer i juga a futbol amb
l’equip de veterans. En Beni també juga a futbol,
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tot arreu

i enlloc
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l meu nom és Montse Garriga i el pròxim
18 d’Agost farà 14 anys que visc als Estats Units.
El meu marit, l’Albert Saiz, és de Girona i tenim
tres nens preciosos com us podran confirmar
els avis, que són la primera generació d’amerenc-americans: la Laura de cinc anys, l’Adrià
de quasi tres i la Natàlia d’un any.
Vaig venir als Estats Units amb un programa
d’Au-pair, on vaig viure durant un any amb una
família americana que tenia 4 nens. Quan el primer any es va acabar, em vaig casar i vaig tornar
als Estats Units amb el meu marit, que estava
fent el seu Doctorat en Economia. Els primers
5 anys vam viure a Boston i després ens vam
moure a la ciutat de Philadelphia, on vam viure
durant dos anys i ara vivim als afores de Philadelphia, en un poble que es diu Meadowbrook.
Quan em van trucar de la revista Amera per explicar-vos una mica com havíem anat parar als
Estats Units i sobretot per parlar una mica del
que trobava a faltar d’Amer, no sabia molt bé per
on començar, però la veritat és que ja havia fet
una cosa molt semblant l’any passat a l’escola
de la Laura, on vaig anar com a mare a la seva
classe per explicar a la resta dels nens com era
el país on havia nascut i les coses que allà fèiem
i que són moltes de les coses que més trobo a
faltar, com ara les muntanyes. Si, les muntanyes.
Abans de marxar em semblava que tothom n’havia de tenir, ni m’havia parat a pensar en el molt
que m’agradaven. Així que quan vinc de visita
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✍✍ Montse Garriga

una de les coses que més m’agrada fer és la ruta
de les tres Ermites. L’ultim cop que vam ser a
l’ermita de Sant Roc, vam poder veure les illes
Medes i el mar.
I no cal dir que una de les coses que més, més
trobem a faltar és la família. Sort que les noves
tecnologies fan molt més fàcil mantenir-se en
contacte. La Laura, l’Adrià i la Natàlia sempre
van corrents cap a l’ordinador per veure els avis
a la pantalla i poder-los explicar tot el que han
fet durant la setmana. O per parlar amb els cosins i els tiets. I si agafem l’ordinador portàtil
podem trucar-los des del jardí i així poden veure
els nens en acció jugant i passant-s’ho bé.
Pels que ja em coneixen no els hi sorprendrà
si us dic que trobo a faltar les sardanes. Tot i
que després de tants anys sense pràcticament
ballar-ne, quan ho faig suu molt i marxo amb els
braços ben adolorits. Qui ho havia de dir que
passant-m’ho tant bé feia tant d’exercici.
També trobo a faltar els gegants i encara més
després de veure la cara dels meus fills quan
els van veure de prop per primer cop i la màgia
de mirar sota les robes per confirmar que sols
no es mourien i que necessitaven un nen o nena
gran a dins. I que tot i ser tan grans poden ballar
i quan ho fan van acompanyats de timbalers i
grallers i que com diu l’Adrià fan molta fressa.
No puc esperar a veure la cara que faran el dia
que vegin els manaies!

I els Tres Reis i el pessebre vivent? Aquí per
Nadal veiem en Santa Claus i la Laura, l’Adrià
i la Natàlia encara no han tingut el privilegi de
conèixer els famosos Tres Reis d’Amer. Però el
tió també caga als Estats Units si li donem prou
menjar! I l’any passat els Tres Reis també van
passar a deixar-nos uns regalets al igual que el
Santa Claus i ho van fer en dies diferents!. Suposo que aquest és un des avantatges de viure als
Estats Units i ser d’Amer.
I si continuem amb el tema nadalenc hem de parlar dels torrons, i si parlem de torrons, hem de
parlar dels panellets, els tortells, les pinyonades,
els braços de gitano, les mones. Potser per la
meva cintura és una sort viure als Estats Units,
on en temes de rebosteria no son molt bons i en
temes culinaris tampoc. No tinc ni els peus de
porc de l’àvia, ni l’arròs, els rostits, els cargols,
els calamars farcits de la mare, els embotits, les
botifarres i el munt de coses que de segur em
deixo per donar-vos una idea de tot el que intento menjar quan vinc de visita. Qui s’ha d’estranyar que sempre torni amb uns quants quilos de
més. La Laura sempre demana l’arròs “vermell”
i els popets de l’àvia.
I crec que per ser justos us haig de parlar una
mica de les coses que segur trobaré a faltar dels
Estats Units si marxo. Doncs trobaré a faltar la
meva casa amb el seu jardí i tots els animals que
hi viuen: els esquirols, els “chipmunks” (com uns
esquirols molt petits i tímids que s’amaguen en

túnels excavats al jardí), els conills, el “groundhog” (una marmota de camp), els ocells i els cérvols. Si, si i això sense marxar de casa. I a partir
del més de juny fins mitjans d’agost trobaré a
faltar els milers de cuques de llum. Quan es fa
fosc sortim amb els nens i cacem les cuques de
llum amb les mans. Les posem dins un pot de
vidre per poder veure-les bé i després les deixem anar. És tota una aventura. Si sortim quan
és ben, ben fosc i mirem els arbres del darrera
és com si miréssim arbres de Nadal, de tantes
cuques que hi ha.
També trobaré a faltar la nevada de mig metre
un o dos cops a l’any, i poder sortir al jardí amb
els nens a córrer sobre el trineu i fer àngels
sobre la neu i el silenci absolut quan sortim a
treure la neu amb pales per poder treure el cotxe l’endemà. I precisament en aquesta època de
l’any és tot un espectacle veure els arbres canviar de fullatge, amb tots els seus colors: verds,
marrons, grocs, taronges, vermells i, tot i que és
molta feina treure les fulles del jardí, també és
molt divertit fer pilons immensos de fulles i tirarse a dins i amagar-se entre elles.
Molta gent em pregunta doncs, On es viu millor?
als Estats Units o a Amer?. I si us haig de ser sincera, a tot arreu i enlloc. Com em diu de vegades
la Laura, estaria bé que tingués els poders del Barney (un dinosaure lila amb poders màgics) i així
podria agafar unes quantes coses d’aquí i unes
quantes d’allà i voilà... el meu país perfecte! ■
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Enric Bahí

"No passa hora que no pensi en Amer"
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✍✍ Xevi Masachs

Mossèn Enric Bahí i Regincós (Corçà, 1931) ha deixat enrere una
etapa de 29 anys a Amer. N’ha obert una altra a Olot, però no amaga
que s’ho pren amb una il·lusió força diferent. Se sent amerenc i en
parla amb orgull i emoció. “Tot el temps que he estat a Amer m’ho
he passat molt bé, m’he sentit sempre molt ben tractat”, assegura el
mossèn, que transmet senzillesa, sinceritat, bonhomia i modèstia en tot
el seu discurs. “Sentir-me bé a Amer m’ha generat sempre ganes de fer
bé les coses, de treballar el que he pogut, prescindint de les mancances
que com a persona humana he tingut. Que segur que sí que n’he
tingut, i unes quantes”, exposa.

E

nyora Amer?

Tot i que no era nascut a Amer, se’n sentia,
d’amerenc?

“Sí, és clar. Cada moment. Tinc això [ensenya el
títol de fill adoptiu de la vila d’Amer], que no ho
he acabat de penjar perquè no m’he atrevit. També tinc un quadre del campanar que em va regalar la Maria Puigdemont...No passa hora que
no pensi en Amer. A veure què fan, què deixen de
fer... En 29 anys, hi deixes moltes coses. Ara s’ha
obert una altra etapa i ja n’he de prescindir, però
vulguis o no, els pensaments volen.”

“Sí, home! Em sentia amerenc i això, el títol de
fill adoptiu, em va acabar de convèncer. Tant és
així que m’ho he pres seriosament i, encara que
pot sonar una mica macabre, estic mirant de tramitar la possessió d’un nínxol per ser enterrat a
Amer.”

Creu que anirà perdent el contacte?

“Suposo que això no em marxarà més de la memòria. A Amer, hi vaig acabar una etapa. Ara
n’he començat una altra, però més aviat he deixat
que comencés; no me l’he agafada amb interès. He
deixat que les coses vagin fent. A Amer, en canvi,
sí que m’hi vaig fer de seguida.”

“Intentaré no perdre’l, però tots sabem per experiència que el temps va posant una crosta a sobre
i va mitigant aquesta mena de sentiment intens
que hi ha, i que encara hi és.”
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Què li ve al cap quan pensa en aquests 29
anys a Amer?

Per què es va tancar l’etapa d’Amer? Per
què havia de marxar?
“La meva intenció no era fer aquest pas. Jo havia
demanat al Bisbat, fa sis o set anys, saber si darrere meu hi havia un altre capellà. Em van dir
que no, i que podia fer servir la rectoria, i viurehi, tant temps com volgués. El mateix bisbe m’ho
va confirmar, que ja m’hi podia quedar mentre
no fes nosa. Però les coses van canviar.”
Sap per què va canviar?
“Suposo que el bisbe es devia trobar una mica entre l’espasa i la paret, perquè volia fer contentes
a dues persones. Però que consti que jo ja n’estic,
de content. Quan em va fer la proposta, vaig demanar una setmana de marge per pensar-m’hi, i
vaig arribar a la conclusió que l’etapa d’Amer ja
havia acabat.”
Per què va arribar a aquesta conclusió?
“Fa temps que tinc unes pèrdues de memòria una
mica pintoresques. Un dia, vaig notar que m’havia equivocat a l’hora de posar una partida en
net. Vaig córrer a la casa en qüestió a corregirho, i ens vam posar a enraonar amb l’amo. Se’m
va oblidar que a les vuit havia de fer missa, fins
que va sonar el telèfon. M’hi vaig presentar tard,
després de rumiar què havia de fer. I vaig dir a
algú que, si això em passava tres vegades, plegava. I no tres, sinó moltes. Tan greu com aquell dia
potser no, però en altres coses, sí. Les claus eren el
meu martiri. En tenia cinc parells i no parava de
perdre-les. Vaig pensar que això no podia ser. En
un principi fa gràcia, però arriba un moment que
fa pena. Has d’admetre que les facultats queden
limitades amb el pas dels anys, i em penso que
ho vaig saber admetre. No em sap greu haver fet
aquest pas.”
Li va demanar un marge de temps al bisbe.
Si hagués volgut vostè, hauria pogut triar
quedar-se?

“Sí. Si jo hagués dit que estava bé tal com estava,
el bisbe m’hauria permès quedar-me. Ell m’ho va
proposar, i al cap de tres dies ja vaig contestar.
Vaig pensar que potser no es presentaria cap més
oportunitat. I, francament, em feien ànsia moltes
coses. Les reunions em feien por, i tot plegat em
començava a anar gros. Vaig decidir que s’havia
acabat. El que també em va fer ànsia va ser dirho a la gent. Vaig tardar tant com vaig poder, fins
que vaig témer que se sabés a través de fora i vaig
preferir precipitar-me una mica a dir-ho.”
Des del moment que ho va decidir fins que
va marxar, va passar gaire temps?
“Sí, potser tres o quatre mesos, que se’m van fer
pesats. Arribava un moment que ja no sabia què
dir. “Encara no marxes?”, em deien.”
Un cop instal·lat a Olot, ha tornat gaire a
Amer?
“Sí, moltes vegades! No sabia exactament el dia
que marxaria, i des del mes de juny que anava
remenant paquets. A última hora, però, et queden
un munt de coses. Amb 29 anys en una casa, acumules moltes coses. I a l’hora de triar, costa.”
S’havia estat tant de temps en algun altre
poble?
“No. A Sant Joan de Mollet, hi vaig estar setze
anys. Les altres estades són més curtes.”
I ara, a Olot, com s’hi ha trobat?
“Arribo aquí, però sense il·lusió. I m’explico. No
és que vingui desinflat, però més aviat amb la
idea de jubilat.”
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Missa a la ràdio
Però també hi fa missa?
“Sí. He de fer una missa cada dia, a les 7 de la
tarda. I prou. Quan n’acabo una, fins l’endemà
a les 7 no hi he de tornar. El dissabte, la missa
és a les 11 del matí, que m’impedeix fer alguna
sortida. I el diumenge, la missa es fa a quarts de
9 del matí i s’emet per Ràdio Olot.”
Com funciona aquesta missa per ràdio?

26

“La ràdio cedeix aquesta estona, mitja hora. Si et
passes, com que no hi ha ningú que ho controla
sinó que funciona automàticament, et tallen. I si
et sobra temps, que és el que em sol passar perquè
més aviat he estat home de discursos curts, llavors
la feina és per la gent que hi assisteix, que ha de
cantar. La ràdio no es pot deixar sense ningú que
canti o parli.”
També deu tenir temps per anar fent excursions.
“Sí, hi vaig molt sovint. A vegades sol, però també
sortim de tant en tant amb algun company, com
en Pere Font.”
Deia que venia amb la idea de jubilat, però
no pot estar tot un dia fora.
“No. M’han posat una mena de ganxo, i jo l’he
acceptat. Tampoc vull que es malinterpreti res. El
Bisbat m’ha ofert l’habitatge, a canvi de comprometre’m a fer aquesta feina. No és pas una feina
pesada, però no ets lliure del tot.”

Els millors records
Si hagués de triar un bon moment del seu
pas per Amer, amb quin es quedaria?
“Un de molt bo va ser quan vam estrenar el campanar renovat. Va ser una cosa que no hauria somiat mai. Quan vaig dir que tenia la intenció de
AMERA 19
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renovar-lo, una persona que ara no és a Amer va
dir: “Ai senyor! On vol anar aquest home? Mossèn Enric Costa no se’n va sortir, i ho vol fer ell!”.
És clar, jo més aviat faig cara de pagès, i no me
n’he avergonyit mai. Em va ferir una mica, però
ho vaig proposar. Vam fer una reunió amb una
trentena de persones, però els dos o tres amb qui
n’havíem parlat primer em van dir: “Si continuem amb una trentena de persones, ens passarem
la vida reunint-nos. Hem de ser com a màxim tres
o quatre”. I així va ser.”
Qui eren aquestes persones?
“En Joaquim Domènech, en Ramon Capdevila i
jo. En un moment teníem les reunions fetes. No hi
perdíem temps.”
Era una idea molt agosarada?
“Força, i més tenint en compte que no teníem
diners. A la parròquia em sembla que hi havia
unes 30.000 pessetes, que feia riure. Vam començar sense diners. Per a tota iniciativa, hi ha partidaris i contraris. Els detractors es fregaven les
mans. Però vam anar fent, i vam anar caient bé.
El Bisbat ens va ajudar per fer el teulat, i la col·
laboració de la gent, de tot el poble, va ser extraordinària. Vam posar un termòmetre a l’església
i els graus anaven pujant en funció de l’aportació. I aquell termòmetre anava pujant. Algú hi
posava 2.000 pessetes, després n’arribava una de
10.000, seguida d’una de 100.000 pessetes. I es
va poder anar fent. Quan es va estrenar, allò va
ser apoteòsic. Ningú s’ho creia. Va ser una cosa
espectacular, i per això segurament és el millor
moment, de sentir una gran satisfacció i de sentirte recolzat per tot el poble.”
Potser ara costaria més, engrescar tot el
poble a implicar-se en una iniciativa així?
“No ho sé. Compto que encara es tornaria a fer,
una cosa similar. El campanar també és el símbol
d’un poble, i el que hi havia feia pena. Tothom se
sentia ridiculitzat per aquell campanar, que el vam
haver d’escapçar perquè amenaçava de caure.”

Entrevista
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Els pitjors moments són els enterraments?

S’acabaran perdent les misses, si no hi ha
més relleus?

“Sí, és clar, sobretot el de persones joves. Eren moments molt durs, i n’hi ha hagut una colla. Fa
ànsia, pensar què s’ha de dir i quina cara s’hi ha
de posar. És molt dur.”

“Sí. Avui he trobat el capellà del Far i m’ha dit
que es cuida de tot Collsacabra. Acabarem una
mica així. I no hi veig millora. Encara que ara de
seguida millorés, l’efecte no arribaria fins d’aquí
a una colla d’anys. Com s’haurà de fer? No ho sé,
serà problema dels que s’hi trobaran. Un dia vaig
dir a aquella colla del plàtan que, si m’haguessin dit que la vida de jubilat és aquesta que avui
començo, hauria començat més aviat. Ara estic
ordenant diapositives, que és el meu passatemps.
I penso continuar escrivint.”

Al rector que l’ha substituït a Amer, li ha
fet alguna recomanció?
“No, no. Ens coneixíem, som amics, però no li he
dit res. No vull pas que se senti influït en res. Hem
canviat, i tot vindrà tal com ha de venir. Hem de
deixar estar si jo faria les coses igual o d’una altra
manera.”
S’acaben aquests relleus? Costarà que vingui un altre mossèn a Amer?
“Sí, jo crec que costarà. Segurament no en vindrà cap altre, tot i que no voldria tornar a fracassar, perquè ja havia dit que no vindria ningú
més darrere meu. Però no ho crec. No n’hi ha, de
joves. Només cal fer una repassada als pobles del
voltant. És molt difícil.”

Va marxar d’Amer amb alguna assignatura
pendent?
“Sí, m’hauria agradat veure l’església pavimentada, pintada i il·luminada. I a davant de tot, amb
totes les pedres ben posades. No ho he pogut veure.
Espero veure’n alguna cosa quan s’hagi arreglat
tot, però jo esperava poder-ho fer tot. No sé què ha
passat, però també hem ensopegat un mal temps,
de crisi. Què hi farem! No es pot pas fer tot, en
aquest món.” ■
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Pa amb tomàquet i un pernil amb un
traguinyol de vi
Record d'una tarda inoblidable amb Mossèn Enric
No recordo ben bé quan va ser la trobada. Sé
que feia una mica de fred. Diem que era a finals
de novembre, per concretar una mica. Però ja
us dic que no puc assegurar una data amb exactitud. Tampoc crec que sigui massa important.
Ah!, l’any sí que el recordo, era el 1987. L’encontre, us puc garantir, fou després d’un munt
de reunions nocturnes que Mossèn Enric havia
preparat per tal que les “Forces Vives” d’Amer
poguessin opinar i portar solucions per tal que
el Campanar, gegant abatut pel pas del temps,
recobrés tota la seva esplendor. Amb bona fe, no
cal dir-ho, i amb ganes d’ajudar, TOTHOM deia
la seva. Reunions i més reunions
Que hem de fer uns estatuts semblants als
que tenen a Besalú.
No, millor demanar ajuda al Bisbat i a la
Diputació.
Potser fóra millor fer un crèdit.
Mossèn com tenim la caixa parroquial?:
una mica fotuda.
El que a mi em sembla és anar a... sí però i
després si no en fem prou què farem?.
Els mesos passaven i no érem capaços de trobar
una proposta operativa que satisfés mínimament
la majoria dels assistents. Cada reunió érem
menys a opinar i a dir la nostra – les estufes de
butà, en aquell sota de la Rectoria, potser ens
enterboliren una mica la ment-. Mossèn Enric
començava a notar que l’atzucac que ens havíem posat no portava enlloc. Tantes propostes i
tan variades eren difícils de compaginar. Estàvem perduts.
A dos quarts de dues de la nit, del que podrem
dir va ser la darrera reunió, en Ramon, un home
de fets més que de paraules, em va dir:
Quim, et convido a berenar a casa. Ah, convida també al capellà.
Quin dia? A quina hora?
Dit i fet. Ara recordo que era un divendres. A les
set estàvem asseguts a casa d’en Ramon. Tots
tres. L’amfitrió havia preparat un pa amb tomàquet i pernil d’allò més bo. Mireu si tinc memòria que recordo ben bé que en Ramon va dir que
havia comprat el pernil a una casa que hi havia

✍✍ Quim Domènech

a la plaça del “barco” de Santa Eugènia. Era boníssim. Pernil Ibèric de gla d’Extremadura.
També va obrir una ampolla de vi. Renoi quin vi!
Celestial, aromàtic, profund, ni dolç ni sec, un vi
pel paladar dels déus. Un vi amb ànima. Un vi
amb paraula i sentiment. Un vi amb esperit, sí sí
amb esperit. L’esperit d’aquell vi ens va treure
del laberint on estàvem ficats i ens va ensenyar
la sortida que havíem d’agafar per portar a bon
port la reconstrucció del campanar i de la teulada de l’església:
Ramon tens tota la raó,ara sí que ho veig
clar -va dir el rector.
Sí Ramon, em sembla que fent-ho així anirem bé, no podem errar -vaig fer jo.
En Ramon ens va proposar una drecera que
vàrem seguir. Què voleu que us digui: NO RECORDO QUÈ VA DIR! Però aquell pernil i, per
sobre de tot aquelles copetes de vi varen fer un
miracle, i quin miracle!
Tu, que has llegit aquest article no ho diguis a
ningú i menys als interessats. No els hi he comentat mai, ni penso fer-ho. Podrien dir que això
no és veritat i els podria posar en un compromís.
Crec, de tot cor, que el Senyor té camins inescrutables. Aquell dia, sense el vi d’en Ramon
estic segur que no ens hauríem embarcat en
aquell vaixell tant atrotinat. Vist en perspectiva
va ser un miracle. En podríem dir el miracle del
pernil i el vi?
Més endavant, com tots sabem, el poble d’Amer
va escriure una de les pàgines més formoses de
la seva història i tots plegats, també no cal dirho, amb en Pitu, amb aquell vaixell tan atrotinat
vam fer la travessia.
Avui el campanar vetlla per tots nosaltres. Que
sigui per molt temps!
Us ho dic i ho escric perquè si algú, alguna vegada, es troba perdut i no sap ben bé quin camí
seguir, que provi, això si amb moderació, si l’esperit d’un bon vi l’ajuda, li dóna la mà i el porta a
trobar la drecera segura. Que així sigui. ■
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Congregació del Dolors

ot recordant

en Xicu de la Fusada

F

a poc temps que en Joan Castanyer, en Xicu,
ens va deixar i, aprofitant la invitació que una vegada més m’ha fet arribar la revista AMERA per
a col·laborar-hi, de seguida em va venir al pensament. Des d’aquesta revista vull fer-li un petit
homenatge com és dedicar-li unes paraules des
del valor de l’agraïment. Diuen que l’agraïment
és la memòria del cor. Faré una mica d’història
des del vessant de la Congregació dels Dolors
que és on el vaig conèixer millor.
Quan vaig entrar a la Junta, fa més de vint anys,
ell ja en formava part. La majoria dels antics
membres van plegar i els vam substituir unes
altres persones, però ell s’hi va quedar. Ja ens
coneixíem, només faltaria, però la nostra relació
era simplement de la salutació com a vilatans i
poca cosa més. Gràcies a la Congregació, la nostra relació va ser molt més fluïda i entranyable.
Ja des de les primeres reunions que vam fer, vaig
notar que era un home que sentia la Congregació com a cosa pròpia. El recordo assegut a la
cadira amb el seu llampant cinturó i la seva espectacular «melena». Veritablement, no passava
desapercebut per a ningú. A les reunions, si no
se li feia una pregunta directament, era un home
de poques paraules. Això sí, quan era hora de
riure, de veritat que ho feia a gust, i després agafava confiança i ens explicava algunes anècdotes
viscudes amb l’anterior Junta, que normalment
eren bastant còmiques.
En el repartiment de la tasca que cada membre
tenia assignada, tots ja sabíem qui era l’encarregat d’anar a cercar l’esparreguera. Per a ell, a
partir del dimecres a la tarda de la setmana dels
Dolors fins al dilluns següent, era sagrat. En Pitu
ja sabia que li havia de donar festa, perquè, si no

✍✍ Lluís Fàbregas i Montserrat
li hagués donat, n’hauria fet igualment. Sempre
ens deia: «Primer és els Dolors.»
Mentre va ser membre de la Junta, no va fallar
mai, hi podíem comptar sempre. La feina que
tenia encomanada ja no ens en preocupàvem
perquè, si no estava enfadat per alguna cosa que
a ell no li havia agradat (i llavors l’havíem de reconduir), allò estava apunt. També recordo que
li agradava molt portar la capa, li feia il·lusió, i si
algú dels habituals fallava, ell s’oferia de seguida tot argumentant que era el més antic. I tenia
raó.
Al cap d’uns anys, per motius
que ara no venen al cas explicar,
va plegar. Vam intentar que continués, però tot va ser inútil. Li
dèiem que la Junta, sense ell, no
seria el mateix després de tants
anys (vull recordar que hi va entrar l’any 1982 i en va sortir l’any
2000, concretament 19 anys),
però ens va demostrar que quan
deia prou, era prou.
Però bé, aquest any, com recordareu, vam celebrar els 300 anys
de la Congregació, i un dia el
vaig trobar pel carrer i li vaig dir
que ens faria molta il·lusió a tota
la Junta que, amb motiu d’aquesta efemèride tan important, ens
acompanyés als actes que havíem organitzat, i d’una manera molt especial a la
passada dels goigs que ell havia fet durant molts
anys. La seva cara va canviar radicalment, i amb
un somriure de satisfacció em va contestar: «Sí
que vindré, Lluís.» ■
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Colla gegantera

ortida a la

Seu d'Urgell

A

finals del mes d’agost els dies 28 i 29 la colla gegantera va anar a la Trobada de Colles Geganteres de la Seu d’Urgell.
La sortida va ser genial per poder participar de
la trobada a més de poder estar tots junts durant
dos dies.
30

Varem estar instal·lats en un càmping amb tendes de campanya i bungalous, l’experiència ens
va agradar molt a tots els que hi vam participar,
tant que volem repetir però a la costa.
Nomès un petit comentari del que costa fer cultura dins a casa nostra Catalunya, només per travessar una mis seria de túnel fan pagar un dineral com si féssim negoci, això es vergonyós. Tot
i aquests entrebancs que de vegades tenim no
ens trauran les ganes de fer FAL·LEEEEERA,
FAL·LEEEERA, GEGANTERA
Aquí teniu una petita mostra de lo bé que va
anar. ■
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Llar de Jubilats

ou

president
✍✍ Júlia Massachs
La junta

C

om ja deu saber tothom, fa un parell de
mesos que la Junta d'aquesta Llar de Jubilats
va canviar perquè el seu President considerava
que ja havia esgotat el mandat reglamentari i,
també, perquè creia que era necessari un canvi
a fi de donar entrada a idees i noves maneres de
portar una Institució com aquesta.

31

Per això, es va nomenar un nou President i, al
mateix temps, es va ampliar el nombre de components de la Junta.
Per aquest motiu a través de la revista del nostre poble us fem arribar aquestes quatre ratlles
a tots els socis i interessats en el desenvolupament de la nostra Llar.
Com ja vàrem publicar en el Butlletí del Consell
Consultiu de la Gent Gran de la comarca de la
Selva, el nostre interès és treballar amb la intenció de col·laborar amb la nostra vila i seguir
mantenint un "cau" on es pugui passar una bona
estona.
Tenint en compte que sabem molt bé que nosaltres passem però la Llar queda, procurem i sempre ho tenim present, fer les coses el millor que
sabem i, com que no ens creiem dipositaris de la
veritat i sabem que ens podem equivocar, sempre estem oberts als suggeriments i consells de
tots aquells que ens els vulguin fer arribar amb
la seguretat que seran escoltats amb l'atenció

que es mereixen perquè, després de tot, estem
aquí per lluitar i millorar en tot el que estigui al
nostre abast.
En l'àmbit solidari, s'ha programant una nova
iniciativa per als voltants de Nadal. Es faran unes
sortides a centres residencials i sociosanitaris
de les nostres comarques per visitar amerencs i
amics que hi resideixin. La generositat dels Veïns de Sant Martí faran possible que, a més, puguem portar un petit present als residents, des
d'aquí els fem arribar la nostra gratitud. També
esperem comptar amb la col·laboració de tots!
Per tot això, ens posem a la vostra disposició
amb l'esperança que entre tots anirem endavant.
Moltes gràcies per la vostra atenció i no oblideu
mai que estem a la vostra disposició. ■
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GEA Esquelles

istòria i

tradició

El grup Esquelles i les portades del pessebre
✍✍ Josep Fontàs i Blanquera

C
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aldria mirar força temps enrere per saber
dels primers centres excursionistes que van
lliurar els seus pessebres al cim d’una muntanya. És tradició i història. I no sé fins a quin punt
és més una cosa que l’altra. Cert és però, que
el Grup Excursionista Amerenc Esquelles vam
començar a dur el pessebre l’any 1971, poc després del nostre naixement com a entitat.
El portàrem a Nostra senyora de Lena, indret
emblemàtic, tant pel Grup com per a molta gent
del poble.
Sortíem el dissabte, més tard que no pas d’hora
i arribàvem a Santa Lena de ben fosc. Sopàvem,
cantàvem, amb aquella alegria que ens caracteritza, les tradicionals cançons nadalenques, i
ja cansats, dormíem al ras del terra de l’ermita. Quin fred! L’endemà, ben entumits, fèiem
alguns jocs o realitzàvem una petita excursió
d’anada i tornada fins l’ermita de Sant Roc. Una
mica de carn a la brasa, més cançons, torrons,
cava, comiat i cap a casa.
Era un pessebre senzill, fet manualment. Una
barraqueta de fusta amb les tradicionals figures. I pel gener tocava organitzar una altra sortida. Amb el mateix ritual, però amb la intenció
de recollir-lo.
Santa Lena acollí les nostres figuretes durant
uns quants Nadals. Més tard obsequiàrem altres cims amb el nostre pessebre, Puigsacalm,
Comanegra, Sant Miquel de Falgars, Sant Benet, Cabrera...
AMERA 19
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L’any 1998 ja teníem idees ecologistes, i algú
proposà brillantment de fer un pessebre ecològic per estalviar-nos de recollir-lo.
“I per què no el fem de pa? Podríem proposar-lo
a alguna fleca del poble?”
Tal dit i tal fet! Ja ens trobàvem dins de “Can
Xicu”, i amb resposta immediata: “Ja hi podeu
comptar!”
I d’aquesta manera fou com va començar la història dels pessebres de pa. Una història i una
tradició que ha anat continuant fins al dia d’avui,
i amb un nou destí pel Nadal 2010 (Sant Grau).
Però, qui el farà...?
Des d’aquestes ratlles volem agrair la seva col·
laboració. Gràcies a tots i a totes!
Amunt i Endavant! ■
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GEA Esquelles

1998
FLECA CAN XICU.
MATAGALLS.

1999
PASTISSERIA
MARTORI.
PUIG BERNAT.

2004
CONSOL SERRA I
CIA.
PUIGSACALM.

2005
DOLOR SOLER I
RICARD.
BELLMUNT.
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2000
FLECA IGLESIAS.
FINESTRES.

2006
FRANCESC
RABIONET.
LA TAGA.

2001
FLECA CAN TONI.
TRES ROCS.

2007
MARTA MASÓ I
BIBIANA AGUSTÍ.
TURÓ DEL VENT
(CATELL DE
FARNERS).

2002
PASTISSERIA
PUIGDEMONT.
ST. MIQUEL DE
LES FORMIGUES.

2008
ENRIQUETA VILA.
ARGIMON.

2003
FLECA CANDEAL.
ROCACORBA.

2009
MIQUEL MARCÓ.
SANTA LENA.
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Comissió de festes

rònica interna

de la Festa Major d'Amer

Q
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uan tres mesos abans de la data determinada per la celebració de les festes, l’alcalde ens va
demanar si ens podíem fer càrrec del muntatge
i organització de la Festa Major perquè la comissió que havia de portar-la a terme havia cessat
en bloc, no sabíem ben bé quin tipus de repte
se’ns plantejava, però es tractava d’una prioritat
pel poble i la vàrem assumir amb ple sentit de
responsabilitat.
Amb una comissió executiva formada per un
servidor com a president, la Carme Casacuberta com a vicepresidenta, la Carme Pujol com a
secretària i la Núria Brugués com a tresorera,
es van iniciar els tràmits que ja venien condicionats per una bona part d’actuacions i per tant
de despeses que havien estat acordades i precontractades previament, però que les vàrem incloure en un pressupost econòmic estimatiu en
el qual, incloent-hi la resta d’actuacions, havia
de constituir el criteri a seguir perquè el projecte fos viable.
El nostre primer criteri a materialitzar fou que el
gruix de la festa tingués tres escenaris: un dedicat plenament a la gent jove (pavelló municipal),
un altre pels actes protocol·laris, populars i per
la mainada (plaça de la Vila) i un tercer amb actes polivalents per a totes les edats /plaça del
Monestir). Aquest criteri fonamentat perquè les
dues terceres parts de les festes es desenvolupessin en el cor del poble, incloïa com a molt
AMERA 19
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✍✍ Albert Plana

President de l’Associació Comissió de Festes d’Amer

probable, la seriosa hipòtesi de les clàssiques
pluges del mes d’agost que sense dubte, afectarien a diferents actes programats i per tant,
calia estudiar la possibilitat de cobrir totalment
la plaça del Monestir que apart de la seva missió principal de protecció, ens afegiria un punt
extra de caliu, sempre i quan el cost d’aquesta
cobertura, pogués ésser contemplat i perfectament encaixat dins del pressupost, com aixi ha
estat: el resultat de les dues carpes, una per les
celebracions i l’altre pel servei de bar, ha estat
tot un èxit i on el sopar popular unit a l’acte del
pubillatge va quedar perfectament emmarcat,
així com en el concert cantat de tarda i en la resta d'actes, no hi cabia ni una agulla...
Hem de destacar amb satisfacció que el poble
d’Amer ha respost massivament amb la seva assistència a tots i cada un dels actes programats
per aquesta comissió i organitzats en qualsevol
dels tres escenaris, fins i tot en la tornaboda on,
amb un espectacular castell de focs artificials,
es va concloure la festa major d’enguany. A tot
el poble, gràcies per la confiança que ens heu
demostrat i que ens esperona a seguir treballant
perquè les nostres tradicions mes ancestrals, siguin viscudes amb la plenitud demostrada.
Cal fer un especial esment a la valuosa col·
laboració de la joventut amerenca, que sense
regatejar esforços, han complert amb escreix la
tasca d’un servei tan important per a l’economia

Entitats

Comissió de festes

de la festa, com és la conducció dels dos bars
durant les nits, en les quals vàrem tenir una assistència al pavelló municipal de 2.343 persones
i al Monestir de 1.016 i que aquestes persones
van consumir 1.000 litres de cervesa, 882 de
refrescs, 564 llaunes de begudes, 912 ampolles
d’aigua i 324 ampolles de licors d’alta graduació.
Vagi per tant el nostre més profund reconeixement pel seu entusiasme demostrat que ha repercutit molt positivament en el resultat final de
la festa.
És del tot precís reconèixer i agrair públicament, l’aportació econòmica voluntària, que empreses comercials i botiguers del poble d’Amer,
han realitzat d’acord amb les seves possibilitats
però que totes, per petites que hagin estat, han
sigut carinyosament benvingudes. No hi ha
dubte que aquesta col·laboració desinteressada
ha ajudat a engruixir el capítol d’ingressos i a
la vegada han contribuït a donar una vistositat
especial al programa general de festes.
Tampoc pot passar desapercebuda la col·
laboració d’aquest important col·lectiu de vilatans i vilatanes que s’han ofert a contribuir amb
la realització de tasques tant importants com
vendre entrades pels espectacles, o preparar les
taules pel sopar popular o cuinar les botifarres
el dia de la tornaboda... Amb aquest tarannà,
han ajudat a fer gran i possible la festa. Gràcies
a tots i a totes.
Pecaríem d’ingratitud, si no destaquéssim la
callada però summament efectiva tasca de la
brigada municipal, que al punt de les sis del
mati de cada dia, feien la neteja d’una nit de
festa, vetllaven constantment perquè no sorgís
cap anomalia, que no fallés l’infraestructura de
taules, cadires, tanques, trànsit, et., posant-hi en
tot el zel i aquest plus que requereix la nostra
festa, convertint-se en peça fonamental de l’organització. A tots els components de la brigada:
Gràcies amics.

Quan surti a la llum aquesta nova
edició de l’AMERA, segurament ja tots
els vilatants hauran rebut el balanç
global econòmic del resultat de la
Festa Major 2010. Aquest ha estat un
altre dels nostres propòsits. Fer públics
els comptes de la festa, els quals
cobertes totes les despeses, ens han
deixat un superàvit de 9.573 euros,
tot i havent saldat les liquidacions de
la Societat General d’Autors dels anys
2007 i 2009 que no ens corresponien.
A més, a la web de l’Ajuntament,
que podeu consultar, hi ha penjat el
detall de tots i cada un dels ingressos i
despeses comptabilitzats.

La Festa Major 2010, ja forma part de la història.
Ara cal anar mirant cap al 2011 i ací ja podem
anar preveient que davant dels temps econòmicament difícils que ens toca viure i que molt presumiblement no milloraran, ans el contrari, l’any
vinent la nostra festa haurà d’estar presidida per
l’austeritat i la cautela. Preparem-nos, que ens
haurem de despendre d’algunes actuacions que
pel seu cost resultaran inviables. Sigui amb qui
sigui però, l’any que ve ens adaptarem als nous
pressupostos i tindrem Festa Major, perquè és
una festa nostra, perquè ens porta instants de
rauxa, d’alegria i de ganes de viure que en definitiva, això és el que compta. I un servidor de
vostès, seguirà content, esperançat i satisfet de
seguir col·laborant amb el nostre poble. ■
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Donants de sang

ang:

Vida

Director del Banc de Sang i Teixits de les comarques gironines

F

a uns dies em varen comentar una frase escrita a La Contra de "La Vanguardia" que deia
més o menys això: "Si la donació de sang no fos
altruista encara en tindríem menys que ara".
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Realment es tracta d'una afirmació que és molt
probable que sigui veritat. No crec que amb la
donació remunerada acabessim els problemes
de subministrament de sang que puntualment
podem patir en l'actualitat i, encara més, podrien empitjorar les coses.
És força conegut, que la seguretat transfusional,
comença en el moment de la donació de sang.
En el moment en que un possible donant respon
correctament a l'entrevista que se li fa, estem
millorant la seguretat. Això, seria complicat poder-ho afirmar si es tracta de donació remunerada. Qui vol obtenir quelcom a canvi per una
donació de sang, difícilment ens dirà la veritat
en l'interrogatori per molt que el metge que li fa
hi posi el màxim interès.
És per això, també, que tenim més sang amb la
donació altruista ja que ben segur que caldria
rebutjar moltes més bosses per problemes de
positivitats en les deteccions de malalties transmissibles per la sang.
Crec que la donació de sang ha de ser anònima.
Ni receptor ni donant han de saber d'on ve la
sang ni on ha d'anar a parar. No cal que ningú
degui alguna cosa a algun altre.
I, finalment, la donació de sang ha de ser voluntària. No hi pot haver cap mena de coacció a l'hora
AMERA 19
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d'anar a donar sang. Ni familiar, ni mèdica ni de
cap tipus. La voluntarietat també forma part de la
seguretat i qualitat de la sang a transfondre.
Després del que hem dit, podem afirmar amb
rotunditat que la donació de sang ha de ser voluntària, anònima i altruista, com ho és al nostre
país.
Fa uns anys, a Catalunya, en alguns hospitals,
pràcticament s'havia arribat a comentar als familiars que si no donava sang algú de la família
o amics, no es podia assegurar que hi hagués
sang per al pacient. Això no passa avui en dia, si
bé, s'ha d'aprofitar el fet de tenir persones properes a un receptor que en aquest moment estarien més receptives a donar sang i, és per això,
que tots els hospitals tenim programes de com
reclutar donants als propis hospitals seguint criteris de voluntarietat.
De fet, la promoció de la donació és molt complicada, pel fet que si la donació és considerada
necessària, no hi ha cap mena de càstig per qui
no en dóna i molta gent creu que els respectius
governs ja trobaran la manera de tenir-ne suficient. I això no és així. Cal que algú doni sang per
que en tinguem als hospitals i clíniques ja que la
sang no es pot fabricar... encara.
I fins que no es pugui obtenir d'una altra forma,
caldrà que anem fent donacions. Donacions que
ha quedat clar han de ser voluntàries, anònimes
i altruistes no només per seguretat, sinó també
perquè amb l'altruisme sembla ser que en podem tenir més. ■
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Pessebre Vivent

anys

fent Pessebre
✍✍ Josep Salvà
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A

ra fa uns deu anys, un grup d´amics i veïns
d´Amer, em varen engrescar per formar part i
recuperar una bonica tradició que s´havia representat durant molts anys a la nostra vila “El
Pessebre Vivent”.
Quan el feien abans, jo encara era molt jove,
però el recordo molt espectacular, fent memòria: els patis i les entrades de les cases del barri
del pedreguet, el mercat tradicional de la plaça
de Pietat, els pastors i els seus focs a l´arbreda
de can Rostes, les dones rentant al safareix amb
l’aigua gelada, la música, etc...

Penso que en podem està orgullosos, els que
d´una manera o altra hem format part del pessebre vivent. Felicitats per aquests deu anys.
Fa quatre anys vam marxar de dins el poble per
anar als camps de la Boada per continuar millorant el nostre i el vostre pessebre.
Us hi esperem a tots, per celebrar els 10 anys
del pessebre amb una bona tassa de brou calent, mentre la font va rajant, entre el fum de
la carbonera o el soroll dels martells del ferrer
que no paren de repicar.

Nosaltres el vam reemprendre l´any 2000 a la
plaça del Monestir, discret però il.lusionats per
haver recuperat aquella tradició.

L’herbolari, els pescadors, el campament reial i el
naixement… i tot un munt de figurants que us esperen. Moltes gràcies a tots per fer-lo possible.

Tots sabem, els començaments són molt durs,
però crec ens n’hem ensortit bastant bé, any
rera any s’ha anat millorant.

Només em falta convidar-vos que vingueu a veure el Pessebre d´enguany i que passeu molt bones festes de Nadal i una bon d´any 2011. ■
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Ciclisme

ranspirinenca:

d'Amer (Catalunya) a
Hondarribia (País Basc) amb bici

✍✍ Txema Arnau “Carlitos ”, Joan Marcó “Contador”,
Jordi Crosas”Menchov”, Albert Crosas “Team Manager”,
Jordi Auguet”Shleck” i Manel Arnau”Purito”
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Quan arriba el mes de juliol, tot aficionat al ciclisme espera
l’esdeveniment més important d’aquella època, el Tour de França, i
com a aficionats i practicants de ciclisme, quan més es disfruta és en
veure’ls pujar pels grans ports europeus i, com no, els Pirineus. Any
rere any, penses en poder-los pujar també algun dia…

A

ixí doncs, després de moltes converses sobre l’interès a fer la travessa pels Pirineus amb
bici (en aquest cas, nosaltres sortiríem d’Amer
i miraríem d’arribar a la platja d’Hondarribia, al
País Basc), l’última empenta ens va arribar després de llegir un article de la revista mensual de
ciclisme en què es parlava de realitzar la Transpirinenca, de costa a costa, amb mapes i recorreguts; ara sí que ja no hi havia excusa!
Així és com ens presentem un diumenge d’agost
en Joan Marcó, en Jordi Auguet, en Manel Arnau, en Txema Arnau i en Jordi Crosas. L’Albert
Crosas, amb la furgoneta, ens acompanyaria i
ens faria d’assistència.
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El primer dia vam anar d’Amer fins a La Seu
d’Urgell (160km), amb dos ports senzills per
començar a posar-nos a to, el Coll de Canes i
la Collada de Toses. Fins a la Molina, vam estar acompanyats per companys del CC Amer. A
partir d’aquell punt, ens vam separar i nosaltres
vam continuar el nostre full de ruta. Fins a l’arrinada a La Seu, la calor del mes d’agost a les tres
de la tarda ens va passar una mica de factura,
però en veure el cartell que ens indicava que ja
estàvem al punt d’arribada, els mals van desaparèixer del tot.
El segon dia, la cosa es va començar a complicar
una xic més. Vam sortir de La Seu i vam anar

fins a Bagnères de Luchon. Són 160 km més,
però amb tres ports un pèl més complicats (Port
del Cantó, Port de la Bonaigua i Col del Portilhon), tots amb força quilòmetres d’ascenció, exceptuant l’últim. Però el que ens va passar més
factura aquell dia van ser les distàncies d’enllaç
entre port i port i, sobretot, el vent que ens venia de cara…Dia llarg i pesat per les carreteres
transitades, on va ser obligatori parar a comprar
algun dècim nadalenc a Sort. Ben entrada la
tarda, vam arribar a la bonica població termal
francesa. Ara sí que ja estàvem al bell mitg dels
Pirineus, i la temperatura ens ho recordava.
L’endemà, després d’un bon esmorzar, ens preparàvem pel que seria “l’etapa reina”: 115km,
amb Col de Peyresurde, Col d’Aspin i el llegendari Col du Tourmalet!! Aquí sí que estàvem en
carreteres de territori ciclista, i és que feia un
mes aproximadament que hi havia passat la caravana del Tour i les carreteres pintades amb
ànims cap als ciclistes en donaven fe. Tots vam
coincidir amb la bellesa del Peyresude i de l’Aspin, però que el Toumalet… era el Toumalet, per
llegendari, per la tradició ciclista, per l’altitud,
pel quilometratge, per la duresa, i un llarg etcètera. Moltíssimes fotos i una “mirinda”, i avall!
Per sort, només ens quedava una llarga baixada
per acabar de completar la tercera etapa.
En la quarta etapa, vam sortir d’Argelès Gazost
cap Isaba. Teníem pendents 140km i uns quants
ports : Col du Soulur, Col d’Aubisque, Col de
Marie Blanque, Col Houretate i Col de La Pierre
St.Martin, passant per Col de Labays. Podríem
dir que aquest dia va ser el més dur psicològicament, pels últims ports sorpresa que no ens
sortien al full de ruta. Durant la primera part
de l’etapa tot anava sobre rodes, però la cosa es
va començar a tòrcer quan a l’hora de dinar estàvem “perduts”, sense saber on aniríem a parar,
sense dinar i sense aigua…Per sort, vam trobar
la sortida i a les 5 de la tarda trobàvem l’únic bar
obert, en una estació d’esquí, per poder menjar
el que seria el millor àpat de la setmana! Ens
salvava la vida…perquè era a peu de port, i trobàvem per fi Isaba.

L’endemà va començar malament, amb pluja i
fred. Per sort, la pluja va desaparèixer, però la
nuvolositat ens impedia gaudir de la gran bellesa dels paisatges navarresos. Tocava fer 130km
i el port de las Coronas, el Col de Larrau i el
port més dur de tots (potser de tots els que hem
pujat fins ara), el Bagargi. Un altre gran dia de
ciclisme, pur i dur. L’arribada a St. Jean Peid de
Port, on comença el camí de Santiago per la part
francesa, ens donava fe que l’endemà deixaríem
la muntanya per arribar a les platges basques.
L’última etapa, de 120km, incloïa el Col d’Izpegui, l’Otxondo, el Lazayeta i l’Aguiña. Un puja i
baixa constant i de menys altitud a mesura que
avançàvem. Vam deixar enrere tot el Pirineu per
posar-nos a la nacional de Sant Sebastià en direcció a Hondarribia. En veure el cartell indicatiu
de la població, i sense dir-nos res, tots el vam mirar. No feia falta dir res. Havien passat 820 quilòmetres. L’emoció d’haver-ho aconseguit ens va
fer caure alguna llàgrima, i amb el silenci ens ho
dèiem tot entre nosaltres…El bany era indispensable i la posterior celebració, irrepetible.
Volem donar les gràcies de part de tots a l’Albert
Crosas, per la seva asistència amb la furgoneta,
per estar en tot moment pendent que no ens faltés
res, i per animar-nos quan feia falta. Sense ell, tot
això hauria estat més complicat. Gràcies!!! ■
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L

Medi ambient

a crisi

ecològica

Un món físicament limitat que somnia
créixer indefinidament
✍✍ Sílvia Cortijo
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Si no en fèiem prou de la crisi econòmica, ara, a més, sembla que la
crisi ecològica pot arribar a canviar la nostra qualitat de vida.

I què és la crisi ecològica?
Els canvis tecnològics i sanitaris han fet que hi
hagués un creixement molt ràpid del nombre
d’habitants en el planeta Terra (la població mundial era de 3000 milions al 1959 i al 1999 ja s’havia
doblat. La xifra continua creixent). La població
ha augmentat, però en canvi, el lloc on vivim no
s’ha fet més gran i la natura no ha pogut generar prou ràpidament els recursos necessaris per
tota aquesta població. A més d’això, tots els que
habitem en aquest planeta volem benestar i actualment sembla que s’aconsegueix augmentat
el consum, adquirint més béns materials, més
serveis, més oci... Tot això es tradueix en més
pressió sobre el medi ambient.
Els principals problemes ambientals que haurem
d’afrontar són bàsicament quatre: l’esgotament
dels recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat, la desigualtat entre el nord i el sud i l’estrella
de la festa, el temut escalfament global.
AMERA 19
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Esgotament de recursos: Actualment s’ha
arribat a l’extracció màxima de petroli, a partir
d’aquest punt cada vegada n’hi ha menys i costa
més d’extreure’l. Es creu que mantenint els nivells actuals de producció de petroli, i sempre
que no es descobreixin noves reserves, les existents s’esgotaran en 40 anys. Tot i que la demanda no deixa d’augmentar, encara no hi ha alternatives viables als combustibles fòssils.
Però els recursos energètics no són els únics
que minven, s’estan esgotant altres recursos
com l’aigua dolça, els boscos, la pesca, els sòls
fèrtils, la fauna salvatge i el corall.
Pèrdua de biodiversitat: des del punt de vista
més egoista possible, el fet de que existeixin moltes espècies d’éssers vius diferents permet que
es pugui trobar solució a les malalties que ens
afecten. Els éssers vius són la nostra farmàcia. I
com més varietat d’éssers vius, més probabilitats
de que algun sobrevisqui als canvis del medi.

Medi ambient

Desigualtat Nord- Sud: El Nord ric i consumista ha progressat a costa del Sud, ha utilitzat
els seus recursos i ha deteriorat el medi global
sense que ells fossin partícips d’aquest desenvolupament.
Escalfament global: La pujada mitjana de temperatura porta canvis en els règims de pluja, als
vents, als ritmes biològics de posta d’ous, pol·
linització o reproducció de moltes espècies vegetals i animals.
41

Hi ha diverses previsions, podeu escollir la que
més us agradi, us tranquil·litzi o us faci reaccionar. La temperatura mitjana anual podria augmentar entre 1,1ºC i 6,4ºC per l’any 2095. Això
anirà acompanyat d’una pujada del nivell del
mar, d’una acidificació dels oceans, més onades
de calor, més ciclons, un augment de les precipitacions a latituds altes però una disminució en
les latituds baixes... La disminució de les pluges
a les latituds baixes provocarà sequera, menys
collites, menys aliment, migració del Sud al
Nord, guerres per obtenir aigua... i un escenari
força dramàtic.
Sembla que cada vegada hi ha més conscienciació ambiental però tots continuem anant a
treballar amb cotxe i sovint no el compartim,
tots tenim un o dos ordinadors, uns quants televisors, hem
tingut ja més de tres mòbils diferents, ens agrada viatjar tant com podem...i, tot i així, encara
ens costa trobar la felicitat!
Ens cal, realment, un panorama mundial extrem
per fer un canvi radical als nostres hàbits de
consum? ■
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atates

d'Amer
✍✍ Adriana Fontàs (fotografia i textos)
Nin, Sidru i Josep (jardiners)

Procediment:
· Fase 1: Portar els fems i cultivar la
terra (fangar) – desembre o gener
· Fase 2: Tallar la patata i plantar-la –
entre el 15 de març i el 15 d'abril
· Fase 3: Arrencar – juliol

Fase 3
Arrencar:
· Es van arrencant les patates de rasa
en rasa, sempre anant recta.
· S'aixeca tota la terra perquè vagin
surtint les patates de sota terra.
· Es van deixant al costat, després es
cullen i cap al cistell! ■
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Gastronomia
Ous ginesta.

Ànec amb peres.

✍✍ Isabel Rabasseda

✍✍ Rosa Comamala

Ingredients:

Ingredients:

Ous

(per 4 persones)

Gambes

1 ànec de 2 kg

Tomàquet madur

4-5 peres

llorer

2 cebes

Aigua

1 tomata petita

Sal

3/4 l de brou (o aigua)
50 g de barreja de pinyons, avellanes, ametlles i nous
1 galeta Maria
1 copa de brandy
Sal, pebre i oli d’oliva.
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Elaboració:

Elaboració:

Es bullen les gambes, amb una fulla de llorer
i un pessic de sal. Es bullen els ous, fins que
siguin durs.

Demaneu a la carnisseria que us tallin l’ànec a
trossos petits. Primer de tot, es salpebren els
trossos i s’enfarinen lleugerament, espolsantne la farina sobrant. En una cassola amb un
bon raig d’oli, es fregeixen fins que quedin ben
rossos. A continuació s’hi afegeix una copa d’un
bon brandy, es flameja i es deixa reduir. Tot seguit, es retiren els trossos d’ànec i es reserven.
Es retira l’excés de greix de la cassola. Aleshores, es prepara el sofregit amb la ceba tallada
ben petita i la tomata. Es corregeix de sal (i un
pols de sucre per eliminar l’acidesa de la tomata). Quan el sofregit estigui al punt, es passa pel
túrmix fins que quedi ben fi. Es torna el sofregit
a la cassola, i s’incorpora el brou (o aigua) bullint, diluint-ho bé fins que quedi una salsa ben
fina. A continuació, s’afegeix l’ànec procurant
que quedi cobert per la salsa. Primer es deixa
coure 10 minuts a foc fort i després es redueix
el foc al mínim per a que vagi fent “xup-xup” fins
que l’ànec sigui tendre (unes dues hores aproximadament).

Un cop refredats, es pelen, es parteixen pel mig
i es separen els rovells de les clares. Es trien
les cues de les gambes i es posen a la picadora,
amb una mica de tomàquet pelat i trossejat, uns
quants rovells cuits i un pessic de sal.
Es pica fins que faci una pasta fina, amb la qual
s’omplen les mitges clares. Es posa la resta dels
rovells cuits en un colador de forats rodons.
Situant el colador per sobre de les clares farcides, amb la mà de morter es fa passar els rovells
pels forats; els ous quedaran coberts de miques
grogues.
Es posen en una plata i es tenen una estona a la
nevera, abans de servir. ■

Mentrestant, es prepara una picada amb la barreja de fruits secs i la galeta. Si cal, per lligar-la una
mica, hi podeu afegir alguna cullerada del brou.
S’afegeixen la picada i les peres senceres (sense
pelar) a la cassola i es deixa coure a foc baix fins
que estiguin fetes (una mitja hora més). ■
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A

Salut

quest hivern
plantem cara
als refredats

A

ra que comença a venir el fred, de ben segur
que no ens escaparem de patir algun refredat,
algun mal de coll, o potser la grip. Aquests tipus
de dolències són més comuns durant els mesos
d’hivern, quan hi ha canvis bruscs de temperatures. Un refredat és ben diferent d’ un procés
gripal; un refredat, té manifestacions d’ una enfermetat viral que pot estar ocasionada per molts
virus diferents, i que compromet les vies respiratòries. Un refredat causa aquests símptomes:
mocs, nas tapat, mal de coll i cap, ulls plorosos.
Es poden patir de 2 a 5 refredats durant l´any. Els
nens petits en poden tenir més.
En canvi una grip, està produïda pel virus de
la influenza, manifestant-se igual que un refredat, però si no es maneja bé, pot generar més
complicacions. La grip, apareix com a epidèmia
a l´hivern, coincidint amb els mesos de fred. Comença de cop amb febre alta (de 38º a 40º), dolors muculars, mal de cap i de coll, dolor a tots
els óssos, tos. Ens nens, pot produir diarrea,
nàusees i vòmits. Una de les possibles causes
podria ser que quan fa fred, passem més temps
en llocs tancats en interiors amb portes i finestres tancades, creant ambients propicis per als
gèrmens. Potser també de vegades som valents
i sortim al carrer i ens fa mandra abrigar-nos
quan fem trajectes curts. Tanmateix, sigui quina sigui la causa, cap de nosaltres ens agrada
veure’ns amb els efectes molestos de grips i
refredats. Aquests processos que vénen relacionats amb els temps freds, crec que els podem
manejar i inclús poder-los evitar si fem un apropament natural al benestar de l’hivern.

✍✍ Mª Carme Marcó Coll

Consells pràctics antigrip i
antirefredats:
Relaxeu-vos en lo possible; disfruteu de la temporada i de la vida, ja que disminuir l’estrès
reforça el sistema immunològic, i ens reforça
contra un procés catarral.
Vit C; de manera natural es troba en els cítrics.
Tenen un paper protector contra els refredats.
Mengeu cítrics com ara taronja, kiwi, llimona,
mandarina o bé en forma de suc. També hi
ha verdures riques en vit C; col, julivert, espinacs, pastanaga, naps, entre d’ altres.
S’ha demostrat amb estudis científics, que
l’exercici fisic moderat ajuda a prevenir refredats, ja que augmenta la producció d’ immunoglobulines, un component clau per fer front
a les infeccions catarrals.
El contagi és mitjançant les mans i l´aire. Si
teniu la grip o conviviu amb algú que la tingui
o estigui refredat, renteu-vos sovint i feu servir mocadors d’un sol ús per mocar-vos i per
tapar-vos la boca si tossiu.

Que ja estem malalts:
Cal que tingueu paciència. Si patiu la grip, es
queda molt xafat i no es pot mantenir el ritme
de vida habitual. La febre que provoca la grip
dura 4-5 dies i la recuperació total pot ser a les
3 setmanes.
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Salut
Contra la congestió:
Ventileu l’ habitació vàries vegades al dia.
All; un bon mucolític i espectorant a més de tenir propietats d’antibiòtic natural. Potenciador
del sistema immunològic. Purifica les mucoses dels pulmons, nas i coll mantenint-los
lliure de gèrmens. Obre els pulmons i facilita
l’expulsió de flemes acumulades. Col.labora
en la milloria de totes les infeccions. L’all també afavoreix la circulació sanguínea.
Es pot prendre en dejú, tallat a trossets o prendre’l enter per no sentir el gust. També es
pot partir per la meitat inhalant l’ aroma que
desprèn.
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Ceba: Funció espectorant, antibiòtic. És molt
pràctic fer- ne una infusió. L’infusió de ceba
és un bon estimulant de la funció renal, generant un augment en l’eliminació de líquids de
l’organisme. També és útil per ajudar a tractar
infeccions d’orina.
Es recomana de beure de 2 a 4 tasses al dia
d’aquesta infusió.
Per respirar millor per la nit i aconseguir que
no s´assequi tant la gola i per evitar que vingui la tos, podeu posar trossos de ceba crua a
la tauleta de nit.
Molt important la hidratació; ingeriu abundants
semilíquids i fruites tipus cítrics, peres, verdures que generen líquids orgànics i hidraten
el pulmó ajudant a disoldre flemes. Les sopes
calentes també van bé, ja que estimulen el
goteig nasal.
Les infusions de menta i farigola, van bé per
eliminar toxines.
Per calmar els dolors músculo-esquelètics relacionats a la grip (quan ja no hi ha febre); feu
infusió de canyella en branca (3-10 grs. diaris.
Es bull 5 min arprox.). Activa la circulació i és
analgèsic. No ho preneu durant l’embaràs o si
hi ha febre.
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Poseu brots de pi en aigua bullint, després ho
buideu en una palangana i respireu els vapors, tapant-vos amb una tovallola.

Contra la tos i refredats:
Xarop de pinya d’avet. Molt bo com a antitussígen i espectorant. També es pot fer amb
pinyes tendres de pi negre o pi roig.
Preparació: S’han de trossejar les pinyes. Si
són tendres, es tallen bé amb un ganivet. Agafeu un bol gran i una escorredora de cuina.
Introduïu l’escorredora dins el bol, i llavors
i aneu posant una capa de trossos de pinya
intercalada amb una capa de sucre roig, fins
que l’escorredora quedi ben plena, i es tapa
amb una tapadora. Al cap d’una estona, observareu com pels forats de l’escorredora surt un
líquid negre i espès. Al cap de sis, set hores,
s’haurà desprès tot el xarop. El xarop es conserva sense cap problema. Com més temps
passa, guanya en qualitat i concentració.
Els símptomes milloren passejant a l’aire lliure
i millor encara, si es deixa de fumar. Pot ser
un bon moment per deixar definitivament el
tabac.
Gingebre: Planta amb propietats antivirals i
antibacterianes. Ajuda a combatre la infecció i
millora els símptomes de la grip, refredat, reduïnt el dolor i rebaixant la febre. És útil per
alleujar la irritació de la gola. Es fa en forma
d’infusió; una culleradeta d’arrel seca per 1
got d’aigua. El gingebre es raspa molt bé amb
un ratllador.
L’oli d’eucalipto posseeix propietats per disminuir la febre. Mulleu un drap amb unes gotes
d’oli i poseu-lo sobre la pell.
Amb la dutxa i el bany, s’estoven els mocs i
s’expulsen més fàcilment.

QUE PASSEU UN MOLT BON HIVERN I SALUT A TOTHOM!! ■

M

Cultura
Música

emorial

A

Pere Fontàs

Proclamació de guanyadors i lliurament
de premis del 4t. Concurs de composició de
Sardanes Vila d'Amer
✍✍ A.X.

mer, una vegada més, en una mostra de vitalitat cultural i d’aposta per les nostres tradicions, procedirà el proper dissabte 10 de juliol, al
lliurament dels premis del 4r. Concurs de Composició de Sardanes Vila d’Amer – “Memorial
Pere Fontàs”.
Felicitem-nos-en, perquè no és fàcil, en els
temps que corren, tirar endavant un projecte
com aquest, d’homenatge als nostres músics
que han excel·lit com a instrumentistes o com
a compositors, i especialment a en Pere Fontàs,
que, amb la seva extensa i guardonada obra, ha
fet que Amer ocupi un lloc prominent en el món
sardanista.
Ni en els millors dels nostres somnis, ens podíem imaginar l’evolució que ha fet aquest concurs:... en 8 anys: hem convocat 4 concursos
(de caràcter bianual), s’hi han presentat 48 sardanes - 32 de les quals estan dedicades a Amer
-, i hi han participat una trentena d’autors d’arreu de Catalunya...
Aquest és el bagatge cultural que ens aixopluga
i ens encoratja a no defallir en la tasca d’aconseguir dotar-lo d’una personalitat pròpia que
-independentment de la rellevància econòmica
dels premis- esperoni la participació dels compositors d’arreu de Catalunya.
Ens agrada que aquest concurs estigui creixent
i es faci un lloc entre els més importants de Catalunya... però ens preocupa tant o més que sigui important pels amerencs.

La comissió organitzadora ha treballat de valent
per innovar i dotar de singularitat els premis...
Els autors més reconeguts d’arreu de Catalunya
han respost amb escreix...
Ara només falta que durant la nit de la proclamació dels guanyadors del 4t. concurs, tots plegats
omplim els Jardins Pau Casals (Absis de l’Església) per tal de participar-hi, de forma activa i
entusiasta, en tres aspectes fonamentals:
. Escoltant, còmodament asseguts, la interpretació -en format concert- de les 5
sardanes finalistes.
. Votant la sardana que creiem mereixedora del Premi Popular.
. I ballant les 3 sardanes d’autors amerencs que hem programat.
Aquesta seria la cirereta del pastís!
O sigui que apunteu-vos la data i no us oblideu
d’acompanyar-nos en aquesta diada entranyable
pels sardanistes i els amerencs. ■

NOTA CONSELL REDACTOR
Reproduim aquest article que havia d’haver
sortit a l’AMERA 18.
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L
Cultura
Teatre

a bomba
del Liceu

✍✍ Mercè Vila

Amb aquest títol el director de cinema Carles Balagué revisa
l’atemptat que l’anarquista Santiago Salvador va provocar el 1893 al
Teatre del Liceu i que encara està viu en la memòria popular.

48

L

’anarquista Santiago Salvador va llançar dues
bombes “Orsini” des del cinquè pis del Liceu,
provocant-hi una vintena de morts i nombrosos
ferits. Només va esclatar una de les bombes, l’altra va quedar frenada i sense explotar a la falda
d’una senyora que va morir en l’atemptat.

les tesis anarquistes hi estaven molt arrelades.
El resultat va ser una societat molt polaritzada
entre una burgesia enriquida i un proletariat
explotat amb unes condicions de vida ínfimes
i, com a conseqüència, es produí una lluita de
classes molt ferotge.

La pel·lícula - documental fa una reconstrucció
d’aquest fet amb la intervenció d’escriptors, periodistes i experts documentats en el tema, com
Roger Alier, crític d’òpera; Eduardo Mendoza,
Francisco Ledesma i Antoni Dalmau, escriptors;
Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de Barcelona; Jaume Tribó, apuntador del Liceu; Josep
Martí Gómez, periodista, i Enid Negrete, doctora en arts escèniques.

El documental comença amb unes imatges precioses del Teatre del Liceu buit i a partir d’aquí
es fa una anàlisi de la burgesia que el va construir i els seus costums. Per a una part del públic
l’assistència a les funcions d’ópera responia més
a l’interès per fer negocis que a l’afició musical;
únicament les àries més conegudes desvetllaven la seva atenció i només aleshores s’asseien
a la butaca amb intenció d’escoltar.

Carles Balagué parteix d’aquest esdeveniment
per fer una anàlisi de la societat i la conflictivitat
social que es vivia a Barcelona a finals del S.XIX
i principis del Segle XX, en què el moviment
anarquista hi va tenir un fort protagonisme.

El Liceu era una ostentació de riquesa al costat
d’un barri empobrit i es van complir les prediccions d’un testimoni burgés de l’època que deia:
“Això és una provocació, aquí en pot passar una
de grossa”. El 7 de novembre de 1893, quan s’inaugurava la temporada amb la representació de
l’òpera Guillermo Tell de Rossini en una funció
de gala, hi van llançar les dues bombes Orsini.

Barcelona en aquella època era una ciutat que
havia experimentat una industrialització molt ràpida, fet que va donar lloc a un potent proletariat
urbà, incrementat amb una forta emigració procedent d’Andalusia on, igual que a Catalunya,
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Santiago Salvador, condemnat a mort per aquest
fet, va ser executat al “garrote vil”. Les execuci-

Cultura
Teatre

ons en aquella àpoca eren públiques i es consideraven un espectacle. Els pares portaven els fills a
presenciar-les com a mètode “educatiu”. L’escenari era una plaça del Raval, al costat d’on actualment està situat l’institut de secundària Milà i
Fontanals. Allà va ser executat públicament l’autor de l’atemptat i molts altres anarquistes.
La bomba del Liceu va esclatar en un dels moments més intensos de la lluita anarquista.

L’anarquisme va arribar a l’estat
espanyol el 1868 amb Guisseppe
Fanelli, que va ser l’encarregart
de difondre les idees de l’Associació
Internacional de Treballadors (AIT),
creada a Londres el 1864. Fanelli va
explicar els postulats de l’anarquisme
com si fossin els de la Internacional i
a Catalunya van tenir molt adeptes.

Tot això es produeix en un context històric on
havia triomfat la Revolució de Setembre que va
portar a Isabel II a l’exili i s’inicià l’etapa del Sexenni Democràtic. En aquest marc polític s’havien donat llibertats que permetien de nou i sense traves l’associacionisme obrer i de seguida es
van anar reconstruint les associacions obreres i
van començar a afiliar-se a la Internacional.
El juny de 1870 Barcelona celebrava el primer
congrés obrer espanyol on es va constituir la Federació Regional Espanyola de l’AIT i la majoria
seguia les proclames anarquistes de Fanelli i
Bakunin. L’expansió d’aquest moviment pel Països Catalans va ser molt ràpida.
Aviat en l’anarquisme van sorgir dues tendències que van marcar el seu futur: una més partidària de la violència i l’acció directa, anarcocomunisme, i l’altre més moderada i partidària de
l’acció sindical, anarcosindicalisme.

Els anarcocomunistes es van dedicar a promoure
accions terroristes, tant a nivell de l’estat espanyol com internacional, contra persones, institucions i tot tipus de símbols de la societat capitalista burgesa. A Madrid es va produir l’assassinat
del president del govern espanyol, Cánovas del
Castillo i del general Martinez Campos. A Andalusía també es van produir assassinats i incendis
de collites i edificis. A Barcelona, a la darrera
dècada del segle, hi van haver moltes accions
terroristes entre elles la citada bomba del Liceu i
també la de la processó de Corpus de 1896.
Tot això va provocar una espiral de violència seguida d’una forta repressió que en el cas de Catalunya va culminar en el processos de Montjuic de
1896, en els quals 400 dirigents anarquistes catalans van ser empresonats i cinc d’ells executats.
Amb tota aquesta situació de violència molts
grups de la classe obrera es van manifestar contraris al terrorisme i van plantejar passar-se al
costat de l’anarcosindicalisme, fundant organitzacions de caràcter sindical. Com a resultat, a
inicis del segle XX es va fundar Solidaritat Obrera (1907) i l’1 de novembre del 1910 en el barcelonés Circulo de las Bellas Artes es va constituir
la C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo),
la qual enguany cel·lebra el centenari.
La CNT i el moviment anarquista va viure una
gran expansió fins a la Dictadura de Primo de
Rivera. Durant la dictadura va viure moments
de gran repressió amb persecucions i clandestinitat, però no va desaparèixer i el 1930, amb
la crisi econòmica capitalista a nivell mundial i
amb la formació de la 2a. República va iniciar
una ràpida reorganització. Durant la Guerra Civil la CNT va tenir una forta influència social i va
intentar portar a terme la revolució social. Amb
aquest objectiu va emprendre col.lectivitzacions
industrials i agrìcoles i va intentar posar en marxa projectes que s’acostaven al seu model de societat comunitària.
Acabada la guerra, la repressio franquista va ser
molt forta, però ben aviat es van reorganitzar i
van mantenir una important resistència al règim
en forma de guerrilla anarquista. ■
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is Illuminated

TÍTOL ORIGINAL: Everything Is Illuminated
ANY: 2005
DURACIÓ:106 min.
PAÍS: Estats Units
DIRECTOR: Liev Schreiber
GUIÓ: Liev Schreiber (Novela: Jonathan Safran
Foer)
MÚSICA: Paul Cantelon
FOTOGRAFIA : Matthew Libatique
INTÈRPRETS: Elijah Wood, Eugene Hutz,
Boris Leskin
PRODUCTORA: Warner Independent Pictures
GÈNERE: Drama | Holocaust

El director.
Liev Schreiber
(nascut el 4 d'octubre
de 1967) és un actor,
productor, director
i guionista americà.
Es va donar a conèixer durant la dècada
de 1990 i principis de
2000. Inicialment va
aparèixer en diverses
pel·lícules independents, i més tard en pel·lícules de Hollywood,
Desafiament, X-Men Origins: Wolverine, L’Amor
en temps del còlera, El Vel pintat, La profecia i
Salt. Schreiber també és un respectat actor de
teatre, havent actuat en diverses produccions
de Broadway. El 2005, Schreiber va guanyar un
premi Tony per la seva interpretació en l’obra
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✍✍ Tonyi Mateos

Glengarry Glen Ross. Aquest mateix any, Schreiber també va fer el seu debut com a director de
cinema i escriptor amb Everything Is Illuminated, basada en la novel·la del mateix nom.

La pel·lícula.
Tot està il·luminat és la primera novel·la de
l’escriptor nord-americà Jonathan Safran Foer,
publicat en 2002 i que va ser adaptat en una pel·
lícula del mateix nom i protagonitzada per Elijah
Wood.
Ens narra la història de Jonathan Safran Foer
(Elijah Wood), un jove nord-americà, tímid i aïllat rere unes ulleres impossibles, que emprèn
un viatge cap als seus orígens, Ucraïna, en direcció a un petit poble, Trachimbord, per trobar
Augustine, la dona que va salvar el seu avi de
morir a mans dels nazis durant l’ocupació a la
qual es va veure sotmesa la república ex-soviètica.
En el seu periple, l’acompanyen Àlex, un jove
amant del hip-hop i de Michael Jackson que
li farà de traductor durant la seva estada, l’avi
d’Àlex, un vell de tendència antisemita que simula ser cec i alhora no dubte en exercir de
xofer, i el seu gos guia amb certs trastorns de
conducta, Sammy Davis Jr. Jr.
El ritme de la pel·lícula és el d’una comèdia extravagant que ens apropa als deliris estètics i
narratius del cinema de Kusturika (Gato negro,
gato blanco; La vida es un milagro), però, a mesura que avança el film, aquest es va tenyint progressivament d’elements dramàtics que ens van
conduint al clímax final. És una pel·lícula que
commou i que deixa espai per a la reflexió. ■

C

Llengua

atalunya ja no serà
ni rica ni plena

✍✍ Josep Brugada

Professor de llengua i literatura catalanes

La Sentència del Tribunal Constitucional (juny 2010) contra alguns articles
de l’Estatut de Catalunya aprovat per majoria parlamentària del respectable
Parlament de Catalunya el 12 de setembre de 2006, em sembla l’atemptat
polític més greu a la democràcia catalana d’ençà de la recuperació de la
soi disant democràcia a l’àmbit de la pell de brau. Davant d’aquesta sublim
anormalitat, he de significar-vos una petita anècdota: durant l’any 2006 en què
hom debatia en ponència l’articulat del nou Estatut i ja estava quasi enllestit,
un amic de Barcelona em deia bastant seriós: “el President Maragall s’equivoca
amb les seves cuites per tirar endavant i aprovar el nou Estatut”. Jo li deia a
l’amic: “-Vols dir?, Ara no t’entenc?” “Doncs sí, -em deia ell- abans d’aprovar
l’Estatut s’hauria de maldar i fer tots els esforços possibles per reformar la
Constitució espanyola. Si no és així estem perduts.”

P

er què em deia això l’amic? Doncs perquè
veia amb gran clarividència que si tots plegats
no érem capaços de reformar la Constitució
Espanyola de 1978 podria sortir algú que ens
tombés el nostre entusiasme i la nostra il·lusió
col·lectiva i tot se n’anés a mal borràs –com així
ha estat. És lògic.
Davant d’un projecte de tanta embergadura algú
hauria d’haver pensat què passava, què havia de
passar si l’operació estatutària fracassava. S’ha
frustrat una vegada més una il·lusió col·lectiva,
com es va frustrar també l’any 2004 l’aprovació
del Tractat per a una Constitució Europea. Recor-

do que en uns cursos d’estiu sobre formació europea a la vila aragonesa de Jaca algú va apuntar
que el projecte de Constitució Europea si no el ratificaven tots els països que aleshores formaven
la Unió Europea podia fer aigües. Jo en aquells
temps pensava, no pot ser que fracassi un projecte legislatiu de tanta importància, no pot ser, no
és creïble. I així va ser... de la Constitució Europea no se n’ha cantat mai més ni gall ni gallina.
No sabeu pas el greu que em sap rellegir les paraules que el president de la Generalitat l’honorable Sr. Pasqual Maragall escrivia al pròleg de
l’Estatut de 2006:
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“L’Estatut del 2006 és una obra
col·lectiva. Hem demostrat una vegada
més que Catalunya és forta quan
els catalans expressem lliurement la
nostra voluntat. Hem escrit una gran
pàgina de la nostra pròpia història.”

52

Estic convençut que hi va haver ments que ja varen preveure que la cosa podria topar amb murs
infranquejables potser el mateix president de
la Generalitat i tot, però tots ens vam refiar. No
hi havia pla B. Les pàgines de la nostra pròpia
història malauradament han acabat essent paper mullat. Ningú va preveure seriosament les
possibilitats que el projecte quedés esguerrat.
Penso per mi que en tot moment quan hom emprèn un projecte, de la naturalesa que sigui, major, menor, ha de saber valorar les possibilitats
que té de perdre. I amb l’Estatut de 2006 podíem perdre el que se’n diu bous i esquella. Hem
perdut, doncs, una ocasió la qual a curt termini
serà irrepetible. Costarà molt poder ampliar de
nou el marc competencial, legislatiu, necessari
per a Catalunya i per a Espanya.
La veritat és que jo, momentàniament no vaig
caure en la qüestió de la prèvia reforma de la
Constitució Espanyola i, aleshores, em semblava magnífic que al Parlament de Catalunya, els
grups polítics de més denominador comú catalanista estessin discutint l’articulat de la nova
norma i acabessin per posar-se d’acord. Em
semblava magnífic que a la fi s’arribés a un consens general entre les forces polítiques catalanes catalanistes per la reforma de l’Estatut. Em
va semblar plausible. Tal vegada per aquelles
dates es va insistir molt també socialment, davant la ciutadania, perquè tothom impulsés una
renovació de l’Estatut i el votés a favor. Fins i
tot em semblava massa insistent el proselitisme
estatutari. Veia massa eufòria ja us ho dic. En
fi, tot va bé si acaba bé. Però no ha estat així.
Ningú va preveure que podrien sorgir de sota
les pedres escurçons negres, repel·lents i perillosíssims, elements conspiradors que aconduAMERA 19
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ïssin el carro pel pedregar, i van ser els ‘impresentables’ del Partido Popular els causants de
la frustració política col·lectiva més gran que en
democràcia hagi patit el poble català. Ja m’excusaran la meva vehemència però he d’expressar-me amb aquests termes. He d’expressar-me
–com moltes catalanes i catalans- amb total indignació davant el recurs que els membres del
Partido Popular van presentar als no menys
impresentables senyora i senyors del Tribunal
Constitucional Español. Ja s’ha dit que els membres del Tribunal Constitucional han donat la
més lamentable mostra de mercenarisme i de
vilesa; primera per estar grillejant i potinejant
durant quatre anys amb l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya 2006, aprovat per àmplia majoria
pel respectable i teòricament sobirà Parlament
de Catalunya. En segon terme els membres
d’aquest Tribunal Constitucional no mereixen
cap respecte ni per la forma ni per l’estètica amb
la qual han procedit i s’han presentat davant del
mateix poble espanyol, davant del poble català i
davant de la concurrència europea. No ens poden merèixer cap deferència uns senyors que
es deixaren retratar a la Plaça de braus de Las
Ventas de Madrid en una ‘corrida de toros’, fumant puros i al cantó d’humoristes ‘cutres’ de
televisió de baixa estofa com “Los Morancos”. En
quin país d’Europa uns magistrats de la més alta
instància de l’Estat donarien una imatge pública
com aquesta? ¿On s’és vist que membres de la
més alta magistratura de l’Estat siguin capaços
-després de dictar una sentència d’aquesta categoria- s’atreveixin a mostrar-se públicament i
davant de la societat de manera tan poc ‘estètica’? Això no passaria mai en un país com la Gran
Bretanya, o Alemanya, França o els Estats Units,
on d’antuvi la magistratura ha estat sempre alguna cosa molt seriosa i presentable. Això només
pot passar a l’Espanya tronada i retrògrada que
pretén si us plau per força el Partido Popular.
Que ningú se m’esquinci les vestidures! Com
els milers de catalanes i catalans que el dia 10
de juliol ens vam manifestar pacíficament a Barcelona, vull parlar clar. M’agradaria pensar que
a Catalunya, a Espanya i a Europa existeixen
opcions polítiques de tall conservador, penso
en alguns respectables conservadors britànics
i alguns conservadors de la pròpia història d’Espanya. Gran respecte! Però a dia d’avui, no puc

Llengua
qualificar de conservadors els membres del Partido Popular, no m’ho semblen gens ni mica de
conservadors, en tot cas el conservadorisme el
veig com una ideologia més intel·ligent; per contra l’ideari i els membres del Partido Popular, els
veig essencialment desvalguts intel·lectualment
i sobretot ‘cutres’, extraordinàriament ‘cutres’.
Com ha dit recentment el senyor Alfredo Pérez
Rubalcaba,Vicepresident del govern, en relació
a les desafortunades declaracions de l’alcalde
de Valladolid, hi ha quelcom que “rechina” o sigui que grinyola en la mentalitat dels senyors
del PP. No hi puc fer res, els veig així també. Per
tant, ha de saber tothom a Catalunya -una vegada més- que els causants de la frustració del
desenvolupament legislatiu, polític i nacional de
Catalunya, els qui han trencat la il·lusió personal
i col·lectiva de Catalunya, han estat les dones i
els homes del Partido Popular. Han estat ells,
únicament ells, els qui han barrat el pas al desenvolupament legislatiu i polític de la nostra
nació i a la il·lusió col·lectiva. Fixeu-vos què us
dic: “il·lusió col·lectiva”. Crec que això és molt
seriós. Si un país no té il·lusió col·lectiva és un
país en via morta. Que ho sàpiga tothom, que
no se n’oblidi ningú i menys davant d’uns nous
comicis electorals que se’ns aproximen. Qui ha
menyspreat la sobirania de les institucions catalanes, la llengua pròpia de les catalanes i els
catalans, la figura dels Presidents de la nostra
Generalitat, han estat els seqüaços del Partido
Popular. Ho dic i ho escric ben alt i sense cap
complex, i si no els agrada el que dic que facin
el que tinguin per pertinent (tampoc els donaré
idees ara jo, que vagin al botavant!).
De moment, i si no canvien les coses, Catalunya
doncs, ja no serà ni més rica ni més plena perquè
als conspicus del Partido Popular, absolutament
tots, no els va donar la gana de rectificar ni de
retirar el seu maleït recurs al Tribunal. No va
sorgir cap veu discrepant, absolutament cap, del
Partido Popular que maldés per retirar i/o annul·
lar el recurs. Altrament, per vergonya del propi
Tribunal Constitucional Español, mentre varen
estar marejant la perdiu durant quatre anys, ni
Catalunya, ni en general els espanyols sensats
van tenir grans problemes amb l’encaix polític
que des de l’any 1979 hem vingut desenvolupant,
ho ha escrit magníficament el professor PérezRoyo des d’Andalusia en vàries ocasions.

En la relació Catalunya/Espanya, han estat,
doncs, quasi trenta anys amb llums i ombres, és
veritat, però també és cert que el el seu conjunt
Espanya s’ha desenvolupat, ha crescut i s’ha
modernitzat i també naturalment ha progressat
Catalunya, (o és que Espanya no s’ha desenvolupat també gràcies a Catalunya?) (Tindrien autonomia i determinades competències polítiques
comunitats com Madrid, Andalusia, Castilla-La
Manxa, Múrcia, Canàries, per exemple si no hagués estat pels passos endavant fets i pensats
des de una nació històrica com Catalunya?)
Hi ha hagut uns temps per a la il·lusió. Ara –jo
crec- que no n’hi ha. Si durant aquests trenta
anys ens havíem fet a la idea que malgrat tots
els esculls i tots els entrebancs Catalunya anava
progressant i Espanya mica en mica ens anava
entenent. Ara com ara, tinc la sensació que tornem estar -des del punt de vista de la psicologia
política- com a finals del franquisme.
No cal que hi donem més voltes, el Partido Popular i altres retrògrades el nom dels quals silenciaré són els causants de la frustració nacional
catalana i de retruc els qui han frustrat la idea
d’una Espanya plural, moderna, sanejada, airosa,
federal i de progrés. Llavors, que no es queixin
si no ens sentim o no ens dóna la gana de sentirnos espanyols en el sentit modern de la paraula. Em sentiré espanyol en el sentit modern de
la paraula el dia que hi hagi algú que deixi de
posar traves a la modernitat, a l’esparpillament i
amb una idea d’Espanya federal en ambdós sentits Catalunya/Espanya, Espanya/Catalunya, en
una Europa Unida sanejada i vivaç i de progrés.
Que no comptin amb mi per ‘cutrades’ de país
com han fet amb el contingut polític del País Valencià, amb la seva llengua i amb la seva cultura
per exemple. No voldria per res del món que el
meu país, la meva nació acabés sociològicament
i culturalment com el País Valencià.
Sapigueu que essencialment són autèntics enemics de Catalunya de la seva llengua i de la seva
cultura la gent vinculada al Partido Popular o gent
vinculada a mixtures extranyes com Ciutadans i
altres carallotades que m’estalviaré d’esmentar
que entre altres incongruències pretenen intervenir en llengua castellana a la Tribuna del Parlament de Catalunya. Fins aquí podríem arribar! ■
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Llar d'infants El Carrilet

l despertar

dels artistes

E
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ls nens i les nenes de la Llar d’infants El
Carrilet i del Parvulari de l’escola Gaspar de
Queralt van exposar, per primera vegada, la
seva obra en el MEd’A. Van donar a conèixer un
tast del que són capaços de crear.
El poble d’Amer va poder gaudir d’una mostra
artística feta amb diferents tècniques i materials i adonar-se de l’evolució de la creativitat dels
infants.
Les obres dels infants de la Llar van ser fruit de
l’experimentació amb materials naturals com el
moniato i la magrana, de la descoberta del traç
i de les empremtes que la mà i els dits xops de
pintura deixen sobre el paper i de l’exploració
de textures i relleus amb cargols, llegums i pasta de sal.
Els infants del parvulari, utilitzant diferents tècniques pictòriques, van aconseguir obres de
gran cromatisme que anomenaven d’acord amb
les seves vivències internes. Els més grans, ja
capaços de fer un dibuix intencionat, ens van
oferir una variada representació de com veuen
el món que els envolta utilitzant el pinzell amb
precisió.
La resposta dels pares i les mares, el dia de la
inauguració, va ser molt efusiva al contemplar
les obres d’art dels seus fills i filles.
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✍✍ Llar d´infants El carrilet i
Parvulari CEIP Gaspar de Queralt

Tot plegat una experiència ben gratificant des
de la creació de l´obra de forma lúdica i cooperativa fins a veure-la exposada en un museu que
li confereix la importància d’art. ■

N

Ensenyament

Gaspar de Queralt

osaltres
ens comuniquem

E

ls nostres sentits i la capacitat de poder desplaçar-nos ens permeten tenir contacte amb el
nostre entorn i amb els éssers que hi viuen i
això ens permet d’establir una comunicació.
Aquesta necessitat d’establir contacte i d’interactuar amb l’entorn i amb els éssers i persones
que hi hagi ha estat vigent des de sempre ja que
els éssers humans són sociables per naturalesa
i, per tant, tenen la necessitat de relacionar-se i
de comunicar-se amb els altres.
En la comunicació que s’estableix entre les persones conflueixen aspectes verbals i aspectes no
verbals. Els aspectes verbals fan referència, principalment, a la parla i a l’escriptura. Els aspectes
no verbals fan referència a tots aquells llenguatges simbòlics i icònics que s’han inventat així com
també a tota aquella altra informació que es transmet amb una part del cos o amb la seva totalitat.
La parla i l’escriptura han estat i són, sens dubte,
els mitjans que les persones han fet servir i han
utilitzat més per comunicar-se si bé per poder
entendre el missatge han de fer servir el mateix
codi lingüístic. Però no tothom fa servir o pot fer
servir el mateix idioma a l’hora de comunicar-se.
I és aleshores que si una persona vol expressar
missatges ha de conèixer l’idioma de l’interlocutor o bé ha de fer servir altres codis, símbols,
procediments o moviments per fer-se entendre.
La tendència actual va cap aquesta direcció. Avui
en dia es pot i es vol transmetre molta informació i els mitjans ens permeten poder fer-ho. I
al mateix temps hi ha la tendència que aquesta
informació pugui arribar i l’entengui la major
quantitat de gent possible. D’aquí que es busqui
i es faci servir senyals, símbols, signes, icones,
etc. fàcilment identificables i entenedores per
persones de parles diferents.

✍✍ Jaume Brufau Segarra

Hi ha persones que per expressar allò que volen
manifestar als altres fan ús de dibuixos, d’imatges, de pintures o d’escultures. Altres ho fan per
mitjà de sons, de ritmes, de rituals, de danses, de
balls o de cants. Algunes persones fan servir les
mans i els dits com a mitjà de comunicació i de
relació amb els altres i l’entorn. Altres ho han fet
o encara ho fan amb altres mitjans com el fum, el
foc, els colors, els llums, les banderes, etc.
Però les persones quan es comuniquen i sobretot si ho fan directament, l’un davant de l’altre,
també fan servir elements no verbals que diuen
o complementen el missatge que volen transmetre. Entre aquests podem esmentar:l’aparença,
l’encaixada de mans, la postura, l’expressió del
rostre, de la mirada, els silencis, el to de veu,
els moviments de tot el cos, i d’una manera molt
especial el moviments i els gestos de les mans.
Aquesta part del cos ha estat i és de vital importància per als éssers humans a l’hora de comunicar-se. Els més petits es comuniquen i aprenen amb les mans, tocant i fent. I els més grans
continuen fent-les servir a l’hora de saludar, de
conèixer, d’explorar, de manipular, d’expressar
allò que volen, o desitgen, és a dir, de comunicar-se amb els altres.
Aquest curs a l’escola treballarem la comunicació com a projecte interdisciplinari. Treballarem
la parla i l’escriptura com habitualment fem, però
també intentarem donar a conèixer als nens i a
les nenes altres formes de comunicació. Aquestes altres maneres de comunicació sempre s’han
fet servir, però en la societat actual, que molts
anomenen “de la comunicació”, han agafat una
importància cada cop més important i és bo
apropar-les i donar-les a conèixer als nens i les
nenes de la nostra Escola. ■
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Notícies informàtiques

olució a l'hora

de buscar aparcament

U
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n dels principals problemes que es troba
tothom qui viu en una ciutat és la de buscar/trobar aparcament “gratis”. Ho poso entre cometes perquè últimament un servidor ha hagut de
pagar dues multes d’estacionament, una d’elles
amb grua, una reparació de retrovisors i canviar
un vidre, amb la qual cosa potser m’hagués sortit més a compte llogar un aparcament...
Sí, cada vegada es fa més difícil aparcar, i més
quan el “teu” Ajuntament decideix pintar de color blau certes línies de l’asfalt, on ningú amb
dos dits de front ho hagués fet...
Quan vaig veure per primera vegada als aparcaments de, per exemple, grans centres comercials el sistema làser de detecció d’obstacles
implementat per tal de detectar si hi havia o no
un cotxe aparcat, vaig pensar que era una molt
bona solució per evitar perdre temps.
Alguna vegada buscant aparcament (quan ja
portava mitja hora dins el cotxe extasiat) m’havia passat pel cap que aquest sistema es podria
aplicar als carrers de tota una ciutat, però me’l
treia ràpidament del cap al pensar que seria totalment inviable. Una línia de làsers (o el sistema
que sigui) per sota de tot arreu on hi pot haver
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✍✍ Jordi Babot

www.jordibabot.com

un aparcament pot comportar aixecar l’asfalt de
tota una ciutat!
Doncs bé, uns estudiants de Barcelona (UAB)
resulta que ho estan investigant. El sistema es
diu XALOC: “Xarxes de sensors per a la gestió
d’Aparcaments púbics i localització” i ves per on,
ja ho estan posant en marxa. No calen cables
subterranis, tant sols un sensor i un emissor
wifi per aparcament. Cada un costa 170€, però
tenint en compte la quantitat de temps, combustible i paciència que estalvia, ho trobo irrisori
per qualsevol Ajuntament amb una certa estima
cap als seus conciutadans...
A més amb l’aparició dels Smart-Phones la cosa
es posa interessant, ja que en tot moment es podria veure on hi ha aparcament, i així estalviarte un temps preciós buscant.
A veure quan ho veiem per aquí a la vora! ■

Més informació:
http://www.elwebdesants.com/2010/07/inventen-un-navegador-per-localitzar.html

Opinió
Assassinat en secret.
2a part. El pes de la culpabilitat
✍✍ Patricia Sánchez Salas

C

orria pràcticament sense veure res, però sabia que aquest cop no el deixaria escapar.
El soroll de les postres trepitjades sobre l’asfalt
moll, i els gemecs per falta d'alé, era l’únic que
podia sentir en aquell moment.
Un contenidor de metall va caure a terra, provocant un gran terrabastall, probablement, era
un intent per part de l’assassí de ficar-me algun
obstacle per guanyar temps per fugir, o simplement, era ell qui havia xocat accidentalment
contra el contenidor.
Vaig treure la pistola de la cartutxera que portava sota l’aixella, i li vaig treure el pestell de
seguretat, preparant-la per disparar.
-No tens cap escapatòria, Bultoni. Rendeix-te. -Em
vaig sentir dir. L’aventura arribava a la seva fi, i
aquell desgraciat pagaria d’una vegada per totes,
tots i cadascun dels assassinats que havia comès.
Bultoni era un home d’uns trenta anys, d’origen
italià.
Havia treballat al circ Bambino Gioca, joc de nens.
Segons el seu informe, el seu fill de tres anys
havia mort en estranyes causes, i la seva dona el
va abandonar; tot apuntava que, des de llavors,
Andrea Bultoni havia acabat d’enfonsar-se del
tot, i alguna cosa dintre seu havia canviat, convertint-lo en un ésser violent i cruel.
-No em fotis, David! --Em va dir en Jaume, un
dels detectius que creaven el perfil psicològic
de qualsevol tipus de delinqüent, basant-se en
l’estudi del seu comportament-. Hackett desgraciat no s’ha convertit en un monstre per art
de màgia de la nit al dia, perquè el seu fill hagi
mort, i la seva dona l’hagi abandonat! De fet, ell
és el responsable de tot plegat.

-Bé, jo només et dic ho que he llegit a l’historial
que m’ha passat en Joel, Jaume, res més… -Em
vaig defensar, començant a pensar que estava
fart de tot allò, de tota aquella gent, de tantes
morts i tanta crueltat.
-Bultoni es va criar en un dels barris més baixos de la ciutat -em va començar a explicar en
Jaume-. El seu pare era un alcohòlic al que li
agradava maltractar la seva dona, i els va acabar abandonant en la misèria. Andrea va passar
a ser el cap de família, i crec que s’ho va agafar
massa a pit; el cas és, que la mare, va emmalaltir
als pocs mesos, possiblement d’anèmia, i la cosa
va anar a pitjor, tant, que jo crec que fins i tot va
arribar al deliri; Andrea no estava preparat per
centrar totes les atencions necessàries per a la
seva mare, és més, la tenia lligada al llit, en un
putrefacta habitació.
-Quin fill de puta. -Vaig murmurar, sacsejant el
cap.
-Això no és tot -va prosseguir en Jaume, aixecant
un dit-. La pobre dona va morir en estranyes circumstàncies, i dos dels seus germans varen morir ofegats en la banyera, mentre es banyaven i
jugaven amb els típics ànecs de goma. -Vaig obrir
els ulls com plats, incapaç de creure que algú pogués matar amb tanta sang freda a la seva pròpia
família-. Els casos mai es varen resoldre, i els van
arxivar com accident domèstic i malatia greu en
el cas de la mare. Sembla ser que, d’alguna manera, Andrea va acabar prenent exemple del seu
pare, i es va tornar com ell. Mà dura per ser una
persona de cap a peus, però la paciència sembla
que mai hagi estat el seu fort; per això creiem
que va ser ell qui es va desfer sense cap problema de la seva mare i dels seus dos germans.
-Déu meu -vaig repetir-. Déu meu, és un autèntic
pertorbat mental.
-De fet, el seu propi pare va fer d’ell un monstre.
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-I el fill d’Andrea? Com va morir? -Vaig preguntar, tot i que creia saber la resposta.
-Circumstàncies estranyes, també. -Va dir en
Jaume, arronsant les espatlles-. Però jo crec que
el va matar ell, accidentalment, o no, però sospito que ell és el responsable, n’estic segur.
-El que no entenc, és perquè té tanta tírria als
nens. -Aquell era un interrogant persistent en el
meu cap. No podia trobar sentit que odiés als
nens, si treballava pràcticament per a ells. Així
ho vaig dir a en Jaume.
-Suposo que ho tenia tot previst: els nens ja no són
com abans, és a DIR, surten igual d’espavilats,
però la “mà dura” del pare ja no és la mateixa; el
pare d’en Bultoni nomes es dedicava a picar a la
seva dona, i a ell; quan els va abandonar, i Andrea
va tenir que assumir el seu paper de germà gran,
i el nou home de la casa, va intentar donar educació als seus germans, aquella que el seu pare
havia volgut donar-li, i a la seva mare, li va tocar
més del que havia començat el seu marit.
58

-Andrea creu que tots els nens no han rebut
l’educació que tindrien de rebre, al contrari,
creu que són uns malcriats, i que es mereixen
un bon càstig; per això va començar a treballar
com a pallasso. Com si no, podria aconseguir
víctimes tan fàcilment?
-Conec el teu joc brut i no cauré pas en la teva
trampa. -Vaig dir, mentre buidava el carregador,
i en ficava un de nou. Els ulls d’Andrea Bultoni estudiaven tots i cadascun dels meus moviments, amb por.
Sabia que estava arriban la seva fi.
-Si em mates, passaràs a ser un assassí en serie,
com jo. -Em va deixar anar, mofant-se-. Dos assassinats en el mateix mes. No está gens malament.
-No crec que la policia i el món sencer, ho vegin
així. -Sabia que el que volia, era provocar-me, i
no estava disposat a entrar en el seu joc, ni molt
menys, posar-me nerviós.
-Estàs segur? -Va inquirir, burlant-se'n-. Perquè
el fet de que hagis matat al fill d’un personatge
d’alt càrrec, i que ho amaguis, no és pas que et
converteixi en un heroi, precisament…
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-No, potser no -vaig admetre, decidit a acabar
amb tanta xerrameca-. Però quan acabi amb tu,
de ben segur que ho seré. -Vaig apuntar-li el pit,
i, just quan anava a disparar, es va començar a
sentir l’estrident soroll d’un telèfon.
-David, t`he despertat? -A l’altre cantó de la línea, la veu d’en Joel era d’un to característic de
pura histèria. Vaig parpellejar, encara somnolent, i vaig intentar fixar la mirada al rellotgedespertador que tenia sobre la tauleta.
-Són més de les dues -vaig protestar-. A tu què
et sembla? -A l’altre cantó de la línea, en Joel va
respirar fort un parell de cops, i va deixar anar
un sospir.
-Tenim problemes, David…
-Em truques a les dues de la matinada, per recordar-m'ho? -Li vaig preguntar, sorpresa-. Que
no pots dormir, o què?
-Ara que ho dius, no, no puc dormir. Però no és
aquesta la qüestió. -Va tornar a sospirar-. David,
Bultoni ha tornat a actuar. -Vaig tancar els ulls,
i els vaig apretar amb força, mentre en Joel afegia-: Han trobat el cos dins d’un gran contenidor,
el que hi ha darrera de l’escala de primària. Es
tracta d’una nena de vuit anys, Clàudia Taverner.
-Quan han descobert el cos? -Em feia molt mal
el cap, i tenia la sensació que d’un moment a altre vomitaria.
-Fa mitja hora. L’han descobert un grupet d’adol·lescents que s’havia reunit per fer el cigarret, i
beure alcohol. L’han trobat quan anaven a dipositar la bossa amb les ampolles buides dintre del
contenidor.
-Déu meu -vaig murmurar-. D'aquí a deu minuts
sóc allà. Informa-ho al Comissari Gispert.
-David, hi ha una cosa més -em va dir, amb un fil
de veu-. És sobre la víctima. Aquest cop, sembla
que Bultoni s’hagi rigut de nosaltres.
-Que no ho fa sempre? -Vaig inquirir, posant els
ulls en blanc.
-Aquest cop, a la víctima li ha pintat la cara, com
un pallasso.
Continuarà..

Opinió
ICbS I

ICbS II

✍✍ Suskeda

✍✍ Suskeda

C

auen coses del cel, cauen coses del cel, cauen coses del cel i em colpegen, les atrapo, les
esquivo, les estimo, les odio, les, les, les, les, les...
Agulles, nadons siamesos enfebrats alarmant
amb música rovellada, sirenes de crani vermell
donant voltes sobre el seu propi eix creixent entre les mans, cintes mètriques..., tv’s! Llimacs
reverberen dins el meu cap mentre escupen el
seu cul per la boca i la boca pel seu cul, giren i
es regiren, giren i es regiren i ara em sembla inacabable, inaguantable, introspecten dins el meu
aspecte. De cop! Ho veig fosc! Foscor dins d’un
bosc atòmic d’arrels i branques que s’observen
a través d’un mirall. Límit? On és el límit? On és
el punt zero que torna i retorna, que rebota, que
va sempre allà mateix? Les estisores heretades
m’empenyen i em declinen sobre el marbre fred
i blanc. M’obren el baix ventre i mentre avança
sento el xerric xerrac perforant budells. Una mà
gegant pren el cuc que fagocita dins meu i l’utilitza com a cordill per a una sabata que es trobava
soterrada des del 1929. Surten esferes vermelles, petites i tendres. M’elevo. Volo. Em surten
escates. Volo dins l’aigua. Prenc els caramels i
me’n faig un collaret. Jo i la sabata sortim de festa. Sortim a la pista. Em sedueix amb el tros de
budell que porta per cordó. I jo, la corresponc.
Prenc una boleta. La situo entre els llavis i deixo
que llisqui d’un costat a l’altre gràcies a una llengua acrobàtica que ha treballat dur durant molts
anys. Plaer- dolor. Plaer! El cos segueix la frase
iniciada per la serp. Ara ell és la llengua que llepa
el terra amb una energia cada vegada més estrepitosa. S’encén foc al voltant! I amb els ulls fora
de l’òrbita llunar valenciana el ritme funk, com
el cor d’un ensurt que guardava dins un pot des
de fa 2 setmanes, ressorgeix per unes antenes
que es trobaven incrustades a les meves papil·
les. S’allarguen i “lasegen” (làser + flagel·lar)
l’entorn. El ritme, la continuïtat, la insistència;
paraules inscrites a les llantes de la roda on un
conill d’índies s’exercita després d’haver estat
xutat amb dosi extra de la traducció química del
coratge. S’inverteix la dinàmica. ■

A

braça'm! Besa'm! Estima'm! Et vull al meu
costat encenent estels amb un llumí de piruleta!
M'agrada quan passes els teus dits suaument
per les meves crestes ilíaques com si fossin
les potes de formigues dalinianes rehabilitades
després de nits senceres prostituint la seva ànima per passió interessada! Jugo al teu costat
quan sona la cançó més ridícula i discotequera
de la nova era: ens gronxem intrèpidament l'un
arreplegat sobre l'altre enmig d'un riure digne
de singlot. Desitjo passar la llengua afilada pel
clot del teu plexe com si fos el trampolí que va
directe al teu cor! Deixa'm sentir les pampallugues de les teves pestanyes! Vull dansar amb
tu al ritme de la puça que balla pogo entre les
costelles! Vull beure l'aigua que brolla de la teva
pell! Capficar les mans directament dins la font!
Exprimir totes les teves cèl·lules i desar en un
potet de vidre dins el que fa animada la vida l'essència d'una emoció eterna, d'un sentiment immutable! Observa'm i digues-m'ho tot. No m'ho
diguis tot sense observar-me. Vull desembolicar
tendrament el caramel que amagues en un calaix i saber per la teva expressió que el gust serà
dolç, perquè sinó el cor se'm torna agre. No em
menteixis quan et pregunto. Abraça'm i traspassa'm més enllà del que ens limita! Besa'm i tapa
el forat per on surten cucs, trons i calaveres! Estima'm i llença't al buit, perquè si caus materialitzaré el que jo sento en les mesures de seguretat pròpies d'uns efectes especials matrixiants.
Però sobretot deixa'm jugar, provar, descobrir,
omplir llibretes senceres d'idees, practicar la
disciplina al pur estil "karate kid" amb un raspall d'acer i milers de pedretes, dibuixar, pintar,
escriure i aprendre al teu costat, amb tu. ■
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A
Enquesta

ra que tot

està tan connectat...

1. Facebook sí o facebook no? (o bé
twitter o altres)
2. Si en tens: t’hi has agregat per interès
o t’has sentit forçat perquè tothom en
té? si no en tens: perquè t’hi resisteixes?

60

3. Creus que és una moda passatgera o
creus que és un nou espai de relacions
socials que es mantindrà en el futur?
4. Penses que aquestes noves xarxes
socials poden arribar a canviar la nostra
manera de relacionar-nos?

Bibiana Agustí
1. D’entrada, sí. Tot el que sigui xarxa informativa i de relacions socials em sembla a priori positiu. Una altra cosa és la meva realitat: i és que
jo no m’he habituat a utilitzar-lo (el "feisbuc")
perquè em demana una mica més de temps del
que disposo, perquè no s’adequa als meus interessos actuals i l’he deixat en remull.
2. Ho vaig fer pensant, de bona fe, que seria una
finestra més a les relacions socials en xarxa.
Pensant en la possibilitat de millorar amistats
d’aquelles que queden mig hivernades o de refrescar les habituals.
3. Penso que deu ser l’inici, justament, d’aquesta nova manera de relacionar-nos, una mica més
directa però també més superficial, amb molta
més teca a l’abast però també més frívola i una
mica més perible, i amb una gran exigència de
AMERA 19
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temps davant la pantalla. I suposo que anirà canviant de format i afegint noves possibilitats, per
què mantenir l’actual?
4. Estic convençuda que ja l’han canviat, especialment la de les generacions més joves.
Judit Cullell
1. Facebook
2. M’hi he agregat perquè és una manera fàcil
de mantenir el contacte amb gent que no veus
gaire sovint, i que no sempre trobes el moment
per agafar el telèfon i parlar, en canvi, d’aquesta
manera, amb un clic pots tenir una conversa i
mantenir-te al dia de les novetats.
3. Pot ser un nou espai social per comunicar-se,
però segur que en sortiran de nous en el futur.
4. Sí, crec que aquesta manera de sociabilització
fa que la gent es vegi menys cara a cara, i estigui
més sola davant l’ordinador, si ets responsable
és una eina per estar al dia amb els amics, però
com tot, sense abusar.
A. Solsona
1. Facebook no.
2. Perquè no vull estar en aquesta xarxa, en tinc
prou amb el correu electrònic.
3. Podria ser que es mantingués fins que una
altra cosa més atractiva ho desplaci.
4. És una manera més passiva de relacionar-se
que fer-ho físicament

Enquesta
Albert Molins
1. Facebook No
2. Em vaig agregar per curiositat però he sigut
incapaç de seguir-ho, suposo que perquè no
m’ha aportat cap cosa nova.
3. Jo crec que es mantindrà amb la gent jove que
es vagi incorporant a la xarxa. Ells han viscut el
naixement dels e-mails, xats i sembla que sí que
s'hi senten bé i hi troben temps.
4. Jo espero que es modifiquin i que aconsegueixin que la gent passada d’anys s’hi trobin bé. Al
moment actual si tens una mínima feina no et
compensa. Hi ha altres sistemes més directes
encara que menys amplis d’abast que, de moment, prefereixo
Abel Bosch
1. Sí, però amb mesura.
2. En tinc, per interès.
3. Nou espai de relacions socials.
4. Sí, sens dubte.

Ivan Ribas
1. Sí però anant amb compte amb els menors.
2. En tinc i m'hi vaig posar per interés.
3. Penso que es mantindrà evolucionant com tot.
4. Ja ho han fet.
Xavier Targa
1. Facebook té 500 milions d’usuaris! Suposo
que la resposta correcta és que sí.
2. M’he sentit encuriosit, més que forçat, per
afegir-m’hi.
3. Crec que anirà canviant molt ràpidament tant
la seva forma com la seva implantació.
4. No gaire. Penso que les xarxes socials fan circular molta informació, de vegades molt supèrflua, d’una forma molt ràpida entre un nombre
molt important de persones.

Lluís Valentí
1. Sí.

Pau Feixas Castells

2. Ho he fet a gust.

1. Sí.

3. No és només un espai social, sinó una nova forma de comunicació cultural molt ràpida i eficaç.

2. Al moment de fer-me’l potser sí que m’hi vaig
sentir una mica forçat, veient com gairebé tothom en té i en parla.

4. Sí.
Lluís Masachs
1. Si, però comença a cansar
2. Quan
�����������������������������������������������
va sortir el boom dic va, em faré el compte, i ja hi estava registrat de feia molt temps (és
lo que té ser un freak)

3. La tecnologia avança molt de pressa. Segur
que en pocs anys apareixerà alguna cosa nova
que li robarà aquest protagonisme.
4. La tecnologia avança molt de pressa. Segur
que en pocs anys apareixerà alguna cosa nova
que li robarà aquest protagonisme.

3. És una eina que, utilitzada amb mesura, pot
ser útil per a relacions socials, promoció de negocis, publicitat, etc. Però se n’està fent un ús
massa exagerat i comença a ser un caos. Darrerament tota la informació que pots trobar-hi
és palla, falsedat, i ganes d’aparentar (‘de viatge
a...’, ’ja tinc el nou..’, ‘de vacances!..’ etc... I a mi
què m’importa?. Més d’una vegada m’ha passat
pel cap esborrar-me’n.

Dolors Castells

4. No és que puguin, sinó que ja ho han fet.

mai; es poden alternar com fins ara. ■

1. Facebook no. El twitter no ho conec.
2. No en tinc. Perquè no tinc temps ni d’obrir

el correu.
3. Suposo que és un nou espai de relacions socials, i que possiblement es mantingui en el futur.
4. Sí, però la relació personal no s'ha de perdre
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Entreteniments
Les 7 diferències

Aguditza la vista

Sudoku (fàcil)

Dos d'aquest quadres són iguals, saps veure
quins?

3
4

5 6 8
2

1

7 5

6

9

8 7

9 3

6 8

62

4 9

1 2
1 5

2

9
1 5

3

3 9 4

Endevina Endevinalla

7
9
1

Solucions

Malgrat m’arrossegui per terra.
et segueixo per tot arreu.
Dissortada vida, la meva!
Sempre a sota dels teus peus!

8 3 9 4 7 1 2 6 5
7 1 5 2 3 6 9 4 8
2 4 6 5 9 8 1 3 7
4 9 3 1 5 2 8 7 6
6 8 7 9 4 3 5 1 2
5 2 1 6 8 7 4 9 3
1 5 8 7 6 4 3 2 9
3 6 4 8 2 9 7 5 1
9 7 2 3 1 5 6 8 4

L'ombra
Endevinalla:

AMERA 19
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Telèfons d’interès públic
Ajuntament

Oficines ...........................
Fax .................................
Biblioteca . .......................
Llar de jubilats ..................
Oficina de turisme . ...........
MEd’A . ...........................

972
972
972
972
972
972

431112
430016
430510
430126
430160
431956

Bombers

Urgències ..................................... 112
Amer ............................... 972 430936

Creu Roja

Urgències ........................ 972 222222
Sta. Coloma de Farners ..... 972 877484

Serveis Mèdics

Consultori mèdic ............... 972 430128
CAP................................. 972 421498

Transport sanitari (ambulància)

Urgent .......................................... 061
No urgent ........................ 972 410010

Mossos d’Esquadra

Emergències .................................. 088
Sta. Coloma de Farners ..... 972 181675

Notaria .......................... 972 430003
IES Castell d’Estela ......... 972 430347
CEIP Gaspar de Queralt ... 972 430795
Llar d’infants El Carrilet ... 972 430049
Parròquia ....................... 972 430246

Horaris de serveis
Dispensari

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

Farmàcia

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

Assistència social

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

Educadora social

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

