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Ajuntament d’Amer

Teniu a les vostres mans la publicació vint-i-u de l’Amera. En el darrer 
editorial dèiem que era un motiu d’orgull haver arribat a la vintena i en 
aquesta nova edició confirmem la certesa d’aquest orgull, senzillament 
a causa que estem imbuïts en el que estem fent. Per a aquest grup de 
redacció, l’Amera és una fita perquè creiem en el poble, en la seva gent i 
en la necessitat irrefutable d’engendrar aquesta eina receptora i ensems 
difusora d’aquest vincle vertebrador de la nostra convivència. Aprofitant 
l’avinentesa, volem iniciar aquest nou exemplar felicitant al company 
Xavier Masachs per la seva recent paternitat i de manera molt especial 
fer-li arribar el nostre més sentit agraïment per la constància dedicada 
a la revista durant aquests darrers anys en la qual hi ha deixat la seva 
valuosa empremta. 

Amer ens necessita a tots i a totes: cal viure inquietuds compartides, unir 
batecs i esforços, defensar la nostra catalanitat i la nostra història, alimen-
tar la cultura del nostre petit país, obrir-nos a nous horitzons, crear noves 
vies de comunicació, ésser acollidors a nous vilatans. L’espai que ens ofe-
reix l’Amera és immens, cal tan sols eixamplar l’esperit de col·laboració 
i pensar que aquests fulls impresos que teniu a les mans són una de les 
claus perquè, units, ajudem a construir el benestar d’aquest poble que 
tots volem i necessitem per enfortir-nos davant de qualsevol adversitat.

Gràcies per llegir-nos, i permeteu-nos que enviem un agraïment molt 
especial als que amb els seus articles fan possible la nostra continuïtat.

Mentrestant, desitgem que us plagui aquesta edició 21 de la revista mu-
nicipal d’Amer i volem transmetre a totes les llars del nostre poble un 
càlid missatge de pau i harmonia en aquestes tan entranyables festes 
nadalenques, tot desitjant que el proper 2012 sigui per a tots un any ple-
tòric de felicitat. 

umariS
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Naixements

Defuncions
Carmen Ríos Ortega, 9 d'agost de 2011

Roser Suy Donat, 8 de setembre de 2011

Joaquima Piñana Serra, 15 de setembre de 2011

Caterina Serrat Amigo, 13 d’octubre de 2011

Concepció Sureda Rovira, 25 d'octubre de 2011

Josep Grau Martín, 10 de novembre de 2011

Narcís Babot Serarols, 11 de novembre de 2011

Llorenç Aymerich Pujol, 15 de novembre de 2011

Erik Moreira Caparrós, fill d'en Fabio i la Judit  
20 de juliol de 2011

Lia Soler Torres, filla d'en Manel i la Mireia  
4 d’agost de 2011

Marina Fernández Serra, filla d'en José Manuel i la Jara  
30 d'agost de 2011 

Evelina Likun, filla d'en Vasyl i la Venera  
8 de setembre de 2011

Lena Gracia Orri, filla de la Mercè i en Víctor  
13 de setembre de 2011

Pol Viñets Pau, fill de l'Anna i en Lluís  
30 de setembre de 2011

Alejandro Morilla Da Silva, fill d'en Fernando i la María Aparecida  
2 d’octubre de 2011

Jana Cabré Fernández, filla d'en Marc i la Erica Paola  
1 de novembre de 2011

Arianna Carbonés Mitjavila, filla d'en Xevi i l'Anna  
18 de novembre de 2011

“El meu ofici és el de periodista, que m’apassiona, i des de l’1 de juliol del 
2011 sóc l’alcalde de Girona”. Aquest és un primer fragment de la carta de 

presentació que fa en el seu lloc web personal Carles Puigdemont i Casamajó. 
Nascut el 29 de desembre de 1962, un dels vuit fills de la pastisseria 

Puigdemont, de can Crous, ha arribat a l’alcaldia de Girona “per accident”, 
tal com afirma en una entrevista concedida al despatx d’alcalde de la ciutat, 
a la plaça del Vi. Periodista de vocació i de professió amb diversos projectes 

impulsats per ell mateix com l’Agència Catalana de Notícies (1998), li agrada 
l’etiqueta d’emprenedor i defensa un perfil propi, ara també endinsat en la 

política activa. Casat i amb dues filles, manté invariable el lligam emocional 
amb Amer encara que trobi menys temps per venir-hi.

Carles Puigdemont

Xevi Masachs ✍

Alcalde de Girona
“Sóc un periodista que està fent de polític”

No el va convèncer, l’obrador?
No era la meva vocació, però hi vaig treballar. 
Almenys, fins que vaig anar a l’institut. No era la 
meva vocació però sempre m’ha atret i interessat 
molt el món i la cultura pastissera.

La vocació des de petit ha estat el perio-
disme?
Sí. Des de molt petit, m’agradava escriure, 
m’agradava llegir el diari que arribava a casa, 
que primer va ser el Correo Catalán i després ja 
va ser l’Avui. El periodisme, des que tinc ús de 
raó, m’ha interessat.

Què recorda de la infància a Amer?
Moltes coses. Les antigues escoles, que recordo que 
un dia va caure una paret i durant un temps vam 
haver de fer les classes a la rectoria. Em recordo 
de la inauguració de l’institut, dels mestres asso-
ciats d’aquella època, dels carrers sense clavegue-

Al despatx d’alcaldia, amb un llibre sobre la història 
del Monestir d’Amer a les mans.
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res, dels safareigs del Firal. De les mules que a ve-
gades s’escapaven, del tren d’Olot, de les passeres 
que hi havia sobre el Brugent, de la gorga de Can 
Paulí...Tot un món que ara sona prehistòric però 
que confirma una frase cèlebre que té tota la raó, 
que la infantesa és la teva pàtria.

Era de sortir a jugar al carrer o més d’es-
tar-se a casa a llegir?
Una mica de tot. Recordo l’època de la plaça de 
la Vila sense urbanitzar, de terra. Jugaves a boles, 
o a indis i vaquers. Però és veritat que vaig anar 
a estudiar al Collell de molt jovenet i aquí es va 
produir un trencament amb la relació del carrer. 
Però fins aleshores recordo haver-hi jugat molt. 
Crec que tots jugàvem al carrer, i que el carrer ens 
vigilava a nosaltres. Hi havia una responsabilitat 
col·lectiva, fossis o no pare o mare d’aquella cri-
atura, que permetia poder jugar a l’espai públic 
sense gaires problemes. També és cert que era un 
món sense massa cotxes i sense gaire pressa.

Això també ha canviat molt.
Ha canviat radicalment. Ara hi ha molts cotxes i 
molta pressa.

El pas pel Collell va provocar un trenca-
ment, però va tornar a Amer a estudiar a 
l’institut.
Sí, vaig anar a estudiar a l’institut i hi va ha-
ver una reconnexió. Però no només amb la gent 
d’Amer sinó amb tot l’entorn, amb tota la gent 
que venia a Amer a estudiar a l’institut. Va ser 
molt interessant perquè, d’aquella època, en tinc 
encara bones amistats, vigents avui. És un mo-
ment, a més a més, que coincideix amb la transi-
ció política, i és un moment d’una gran ebullició, 
d’un gran debat i de la participació de tota la 
nostra generació en la cosa pública. Ja venia de 
l’època de la infantesa, però segurament en aquell 
moment prenc consciència del compromís polític 
i nacional.

Aquell moment apassionant de catalanis-
me va ser l’inici del seu encaminament cap 
a la política?
Va anar paral·lel. D’alguna forma, també, em 
sento periodista per la vocació pública que té 
el periodisme. Vocació de servei públic, de com-
promís. Segurament era més evident en aquella 
època que ara, en què el periodisme va molt vin-
culat al model de negoci. En aquell moment, el 
periodisme era un factor de democratització i de 
conscienciació nacional. I m’hi vaig sentir molt 
vinculat, amb la cosa pública, tot i que no hauria 
pensat que m’acabés portant a la política activa. 
Sí que estava en permanent sintonia amb l’acció 
política i l’acció periodística, amb un denomi-
nador comú, que era la llengua catalana. A mi, 
l’element que em vincula amb el país ha estat la 
defensa de la llengua catalana, que per mi pas-
sa per davant d’altres coses. És aquest vincle el 
que em porta al catalanisme, al nacionalisme, 
a l’independentisme, i dóna sentit, en el meu cas 
personal, a la meva acció política i professional. 
Fer periodisme en català, que ara continua sent 
molt evident però que en aquell moment no ho 
era gens.

De molt jove ja va fer informació local a 
Amer.
I tant! Vaig començar a Los Sitios, fent les cròni-
ques esportives i del poble.

En castellà?
En aquell moment en castellà, els esports, però 
la crònica que no era d’esports ja l’admetien en 
català. I amb l’aparició del Punt Diari, també. 
Va ser el moment en què vaig prendre la decisió 
de professionalitzar-me en el periodisme.

Va pensar mai “un dia seré alcalde del po-
ble”?
No m’havia presentat mai en unes eleccions, per 
bé que era fundador de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya a Girona, militant de Convergèn-
cia des de 1983, i amb bones connexions amb el 
partit i amb altres.

Li deurien haver proposat més d’un cop.
Alguna vegada vaig tenir propostes, però mai 
vaig pensar que la meva vocació política s’hagués 
de traduir en una responsabilitat pública o electa. 
Sempre pensava que el meu servei a la política 
era ajudar, treballar des de portes endins, par-
ticipar en els moviments transversals a favor de 
la llengua i l’autodeterminació...El meu rol era 
aquest, i s’acabava aquí. Després, accidental-
ment, em va tocar d’acceptar el desafiament. Però 
la meva vocació era el periodisme professional i 
vaig decidir apostar-ho tot a créixer com a perio-
dista, professionalitzar-me en aquest camp i més 
àmpliament en el de la comunicació.

Va estudiar filologia catalana. Per no anar a 
Barcelona o perquè periodisme no cal es-
tudiar-ho com a carrera?
Per moltes raons. Primer, no es podia estudiar pe-
riodisme a Girona. I no volia anar a Barcelona. 
També és veritat, i tinc el mèrit d’haver-ho dit en 
una conferència a la facultat de Periodisme de la 
UAB, que els periodistes del futur estaven estudi-
ant arquitectura, dret o economia i no ciències de 
la informació, perquè em sembla que el periodis-
me d’èxit del futur es basa en el valor diferencial 
i, per tant, en l’especialització i en el coneixement 
molt bo d’una matèria. Em vaig decidir per filo-
logia catalana potser més pel compromís amb la 
llengua i la necessitat de treballar i conèixer bé 
una llengua en la qual ens havien obligat a ser 
analfabets durant algunes generacions. Era i és 
una llengua amenaçada i hi volia posar el meu 
granet de sorra, però també, evidentment, per 
treballar amb un material amb el qual em volia 
professionalitzar, com és la pròpia llengua.

L’amenaça a la llengua, la veu cada cop 
més viva?
L’amenaça és permanent. I malgrat que es poden 
produir paradoxes, com el fet que hi ha més par-
lants de català que mai, més aportació que mai 
de no parlants cap al català, alhora hi ha més 
riscos que mai. Per la globalització, per la pres-
sió dels nous mitjans de comunicació, pels propis 
mitjans públics, que no cuiden adequadament la 
llengua, per l’actitud dels catalanoparlants, que 
no acaben de prendre consciència de la impor-
tància de la llengua. La llengua no és només una 
eina per comunicar, sinó també per crear. Forma 
part de la teva identitat, i quan tu renuncies a 
la llengua com a vehicle de creació i d’expressió 
intel·lectual, estàs renunciant a tenir identitat en 
aquella llengua. I això ens empobreix. L’empobri-
ment de la llengua catalana és un empobriment 
col·lectiu, culturalment. Hi veig perills, pel cata-
là, evidentment.

I autocrítica cap als catalanoparlants?
Evidentment. Les llengües es moren perquè la 
deixen de parlar els seus parlants; no per cap al-
tra raó. I això és el que no ens podem permetre. 

Comiat des de l'autobús, un dia d'excursió.

D'esquerra a dreta: en Francesc (germà gran), l'En-
ric (germà petit), la Rosa M. Iglesias i en Carles.
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Després ja farem les accions que calguin perquè 
la gent que ve de fora i que no té el català com a 
llengua pròpia la tingui, però la responsabilitat 
no és d’ells.

L’accident i la professió

Quan estudiava filologia a Girona, va conti-
nuar vivint a Amer?
Sí, fins que em vaig instal·lar a Girona. Primer 
combinava els estudis amb la feina de correspon-
sal, fins al meu primer contracte, que va ser de 
corrector a El Punt. Això em va obligar a prendre 
diverses decisions, la primera de les quals combi-
nar la feina que m’apassionava amb els horaris 
de la universitat. Això em condicionava, i després 
hi va haver un fet important que encara em va 
condicionar més. Vaig tenir un accident a la car-
retera [el gener del 1983], tornant de la feina, 
que em va obligar a estar uns quants mesos de 
baixa i desconnectar-me també dels estudis. Vaig 
tenir la necessitat de reprendre-ho tot i vaig fer 
una aposta decidida pel periodisme, perquè en 
aquell moment em vaig incorporar com a redac-
tor. Els horaris de la facultat eren incompatibles, 
vaig deixar la carrera i em vaig concentrar en 
la professional. I anar i venir a Amer, després de 
l’experiència de l’accident, se’m fa molt feixuc. 
En comptes de venir a dormir a Amer, decideixo 
instal·lar-me a Girona.

Ja ha quedat força clar que, més que un 
polític que va fer de periodista, és un peri-
odista que està fent de polític.
Sóc un periodista que està fent de polític transi-
tòriament i que no ha abandonat la funció peri-
odística.

A diferència d’altres especialitats, no és gai-
re habitual veure un periodista d’alcalde.
Sí, però n’hi ha hagut i n’hi ha. De polítics peri-
odistes, n’hi ha a tots els partits. Són oficis que 
van molt junts, encara que hi ha una trinxera 
que els separa. Mirat des del periodisme, sempre 
havia dit i ho mantinc encara que hi havia molts 
polítics que aspiraven a fer de periodista. Però 

també hi ha periodistes que aspiren a fer política. 
A vegades, els rols, quan es confonen, poden ser 
perjudicials.

No era el seu cas, d’aspirar a fer política.
No. El meu pas a la política es produeix per un 
accident. És un accident d’un altre, perquè el meu 
predecessor, que havia de ser el candidat i de fet 
ja estava proclamat [Carles Mascort], es va re-
tirar per unes amenaces molt lamentables que 
encara no han estat del tot aclarides. En aquell 
moment, algú va pensar que en aquell context, 
amb Convergència fora de la Generalitat, tripar-
tit aparentment per molts anys i un gran viatge 
en el desert, potser era el moment de provar una 
renovació total. De perfils, fins i tot d’idees. As-
sumint un risc el partit, altíssim en el meu cas, 
perquè era trencar tots els axiomes sobre els quals 
s’havien basat els projectes. Era algú no nascut a 
Girona, que per tant no formava part de les famí-
lies del nucli dur; un perfil que no era el clàssic 
d’un polític sinó el de qui s’ha mirat la política 
amb una coherència nacional però amb un punt 
d’heterodòxia i de crítica, fins i tot a vegades pel 
projecte convergent; algú a més amb un perfil pro-
pi molt marcat. Em van fer la proposta i allò que 
no m’havia plantejat mai, en aquell moment em 
va aparèixer com un projecte interessant. El par-
tit estava molt fotut però es volia reinventar, i em 
va semblar un acte de risc que podia assumir.

El seu caràcter independent es pot mante-
nir ara?
Jo crec que sí. El perfil propi, que no vol dir anar 
per lliure sinó tenir opinió pròpia, s’ha de man-
tenir i potenciar. I no sóc l’únic. El partit sempre 
m’ha fet sentir que no m’adoctrinava ni que tenia 
fronteres molt rígides. Això m’atrau, perquè sóc 
una persona heterodoxa i m’agrada sentir-me cò-
mode en l’espai polític on he decidit jugar. Com a 
alcalde, en haver guanyat unes eleccions a partir 
d’un projecte de molta identitat pròpia, em sem-
bla que em dóna autoritat moral i legitimitat per 
mantenir el meu perfil propi, per mantenir da-
vant de qui sigui, fins i tot del partit i del govern 
de la Generalitat.

Ha començat diverses aventures i projec-
tes professionals. Es considera un empre-
nedor?
Sí. La vocació emprenedora la tinc i espero man-
tenir-la. Sóc una persona inquieta i, de les poques 
virtuts que em sento, és que identifico bastant bé 
els desafiaments de futur. Desafiaments que algú 
deu o quinze anys després pot entendre com a lò-
gics. Això és el que em porta, per exemple, a crear 
l’Agència Catalana de Notícies, en un moment 
en què Internet era bàsicament una eina d’ado-
lescents, lúdica o com a mínim d’un gran desco-
neixement. Ningú no li donava en aquest país el 
futur que ja es veia a venir que tindria. M’atra-
uen els projectes transformadors de la societat. 
Em sento molt més a prop dels emprenedors que 
d’un altre sector.

Hi influeix el seu interès per la premsa es-
trangera?
La curiositat és la base del creixement i del pro-
grés. Això parteix de la idea que un no té mai la 
raó i la veritat, cosa que et fa ser obert. Sempre 
he llegit premsa estrangera, abans en paper i ara 
electrònica. Per veure què estan fent als altres pa-
ïsos per resoldre els problemes que potser jo tinc 
aquí. M’atrau molt la mirada cap al món, i sem-
pre s’ha d’aprendre dels models d’èxit. De fet, tots 
ens estem copiant, i la clau és adaptar-ho eficaç-
ment a la teva pròpia identitat i cultura.

Hi ha temps, ara, per a tanta consulta?
No, però també t’obligues a seleccionar. Continuo 
tafanejant, ara a un altre nivell. M’interessen les 
ciutats que han resolt amb èxit desafiaments que 
potser té o potser tindrà Girona. Mires models i 
n’intentes aprendre. No sóc de donar gaires lli-
çons sinó d’aprendre molt.

Es manté com a parlamentari. És dur com-
paginar els dos càrrecs?
És molt bo per a un alcalde d’una capital com 
Girona ser al Parlament, perquè s’hi prenen les 
decisions que t’afecten directament. És on hi ha 
la interlocució amb el Govern, i els alcaldes ba-
tallem al màxim per als interessos de la nostra 
ciutat.

Com és el dia a dia? S’hi posa molt aviat?
Sí. Depèn de l’agenda del dia. A vegades vaig de 
casa directament a una activitat, però general-
ment arribo al despatx a primera hora. Encara no 
tinc un dia a dia tipus. De moment estic molt se-
grestat aquí al despatx, cosa que no m’agrada, però 
és obligatori per posar en ordre una sèrie de canvis 
en l’administració. El dia a dia del futur, espero 

En Carles (a la dreta) acompanyat del seu germà 
gran, en Francesc (a l'esquerra).

Al despatx d’alcaldia, mirant un cartell que li va 
cedir l’arxiver de Girona i que anuncia toros a Amer, 
per la festa major de 1951.
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que en un parell d’anys, serà molt diferent. Ara és 
molt intens, molt a dins el despatx i excessivament 
burocratitzat, perquè l’herència burocràtica que 
hem rebut és d’un model polític molt antic.

Les xarxes socials: una eina, un canal, una 
afició?
Una mica tot. Tenen una doble dimensió, la pú-
blica i útil de servei, que l’hem de potenciar; i la 
privada. En aquest sentit, n’he tingut poca, perquè 
em socialitzo d’una altra manera. Jo he procurat 
sempre donar-los la funció d’eina que m’ajuda a 
explicar la meva feina o el meu pensament, i no 
tant com a espai per exhibir les meves intimitats.

S’hi veu molts anys, fent d’alcalde?
Ho tinc tan clar i m’ho crec tant que ja ho vaig 
dir en el ple de la meva investidura perquè quedés 
en acta. Si sóc alcalde, ho seré com a màxim vuit 
anys. És un compromís que, òbviament, seré feliç 
de complir. Després? Ja ho veurem. No em des-
vinculo mai del periodisme ni de la comunicació. 
Una altra manera de fer política? També pot ser. 
No descarto res. Però en un càrrec determinat, 
com a alcalde de Girona, penso prestar els millors 
anys durant vuit anys. Després potser no podria 
donar tan bona resposta.

La connexió Amer-Girona

A Amer, costa més anar-hi?
Costa molt anar a tot arreu, ara. I potser per això 
les vegades que hi vaig en trec més profit.

Al despatx, hi té alguna cosa que el faci 
pensar en Amer?
En Narcís Junquera em va fer un gran regal el 
dia que vaig prendre possessió. És un llibre sobre 
la història del monestir d’Amer que tinc aquí. Va 
ser un regal molt bonic i m’agrada tenir-lo aquí. 
A més, a l’Ajuntament de Girona hi ha un arxiu 

excepcional, i és inevitable que hi hagi referències 
amerenques en la vida gironina. I quan te’n tro-
bes alguna, te n’alegres, que hi hagi aquesta con-
nexió. Hi ha, per exemple, un famós pleit que el 
meu oncle va estudiar molt entre Amer i Girona 
per desvincular Amer de la dependència política 
de Girona. Hi havia una vinculació política entre 
Girona i Amer.

Com va percebre Girona l’arribada d’un 
amerenc a l’alcaldia? 
És molt curiós perquè al carrer, em trobo gent de 
la ciutat que em recordo que el seu avi era d’Amer, 
o em diu que va sovint al poble. És curiós perquè, 
en part, explica un fenomen dels últims 30 o 35 
anys. Hi ha hagut un empobriment dels pobles 
de mitja distància, d’una segona corona, que ha 
servit per a l’enriquiment de Girona, amb una 
enorme atracció. Per això segurament no és estra-
nya la meva candidatura a la Girona moderna. 
La Girona antiga segurament no ho hauria entès, 
però la moderna, que és filla d’aquesta aportació 
humana que fan aquests pobles, hi ajuda. Supo-
so que això quedarà compensat per unes millors 
comunicacions amb el territori. Esperem que en 
el futur temes com la carretera de la Vergonya 
es resolguin, que ja tocaria. És una de les grans 
injustícies que hi ha a les comarques gironines, i 
en la mesura del que pugui pressionaré perquè es 
resolgui.

Més enllà de la família, té algun lligam fort 
amb Amer? Amb algun racó del poble? 
Amb alguna amistat?
Sí, i tant. Tinc molt bona amistat amb en Narcís 
Junquera i amb la seva família, que la mante-
nim. I amb Amer sobretot hi ha un lligam emoci-
onal, que no es perd mai. Quan un entra a Amer, 
se sent diferent, encara que visqui a fora i també 
se senti del lloc on és. Són els paisatges de la teva 
infantesa, de la teva genealogia. ■

Vivim en un

Bibiana Agustí Farjas ✍
Arqueòloga

BCIN, i?

Des de principis d’any vivim en un BCIN 
anomenat “Conjunt històric d’Amer”. Esclar 
que abans ja hi vivíem però ara el nostre po-
ble ha estat declarat BCIN, que significa Bé 
Cultural d’Interés Nacional. Aquesta és la 
categoria més alta i la que té el major nivell de 
protecció dins la llei de Patrimoni Cultural Ca-
talà. Les sigles BCIN es fan servir sobretot en 
temes de Patrimoni Cultural i Urbanisme. En 
el Registre de BCIN s’hi inclouen els béns més 
rellevants del patrimoni cultural català.

I com s’arriba a tenir aquesta categoria? Es trac-
ta d’un procés rigorós i llarg, que en el nostre cas 
va començar al 1980 des de l’organisme compe-
tent, que ara és la Direcció General de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest procés 
complex ha comportat el treball de fotografiar 
carrers i edificis, descriure’n els elements arqui-
tectònics, identificar-ne l’estil artístic i determi-
nar la seva cronologia, des del segle X fins al 
XX. L’interès d’aquesta declaració és “preservar 
per al futur uns valors arquitectònics, urbanístics, 
històrics i ambientals que configuren la particu-
lar personalitat d’aquest indret i que forma part 
de la història i de la cultura d’aquest país.”1

En què canvia la nostra vida amb aquesta cate-
goria? Primerament ens fa més conscients del 
privilegi que tenim al viure en un lloc tan sin-
gular i carregat d’història i del ressó que se’n 
fa des de l’Administració de la Generalitat. En 

1 http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament 
http://cultura.gencat.net/invarquit/fitxa.
asp?municipi=AMER&comarca

segon lloc, en les reformes arquitectòniques i 
urbanístiques de l’espai protegit cal aplicar cri-
teris tècnics –compositius i formals- amb l’ob-
jectiu d’evitar disbarats constructius que puguin 
malmetre la imatge pròpia del lloc històric; en 
tots els casos l’administració local ha de vetllar 
per a fer complir la llei de Patrimoni Cultural 
català. I, sobretot, ens obliga moralment a com-
partir aquest conjunt amb la resta de ciutadans 
i visitants...

A aquestes alçades, tots hem tingut el gust d’anar 
pel món i meravellar-nos amb monuments i con-
junts històrics. Qui no ha estat a Pals, Peratalla-
da, Santa Pau, Rupit, Sant Privat, Besalú o al call 
de Girona? Qui no ha visitat Sant Pere de Ro-
des o la Catedral de Vic? Aquests són exemples 
d’altres BCIN, per a que ens en fem una idea. 
Probablement hem comentat si estan ben indi-
cats els carrers, ben arreglats els monuments, 
si tenen el trànsit de cotxes restringit, si les bo-
tigues hi llueixen més així, si dóna gust veure 
les façanes arreglades i els carrers empedrats. 
No es mereix un tracte semblant el nostre propi 
patrimoni? Pensem que els carrers on vivim, la 
plaça que travessem a diari, l’església que visi-
tem en diades festives o funestes, són realment 
interessants del punt de vista històric i, no cal-
dria dir-ho, amb un gran potencial turístic. 

Som realment afortunats de comptar amb aques-
ta declaració de BCIN que justifica el respecte 
que tenim per la nostra història i que ens obliga 
a ser més curosos encara. Significa que creix el 
nostre compromís amb aquest conjunt i amb la 
humanitat. ■

Fotografia de Julián López Arenas
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aquell jardí únic. Aquell lloc, dedicat tal volta a 
l’estudi i a la vida espiritual, a l’administració i a 
la cura mèdica, era un espai on s’hi havien pro-
duït tal volta pensaments, intuïcions, sentiments 
i nobles accions. Ho fou, també, potser, d’enve-
ges, de murrieries i enganys, lluites pel poder i el 
control, violències i passions humanes... totes les 
quals, en un garbuix indestriable, formaven una 
espessa teranyina en l’ànima de Matilde, massa 
avesada a moure’s en qüestions metafísiques. 

Quan Joan Carreras Gasull va donar nom al ca-
salot que havia estat casa de l’abat Margarit3, tot 
plantant-hi simbòlicament un om al mig del jardí 
-segons ens dirà el seu nét Joaquim Carreras en la 
poesia “A un rossinyol”, citada en un article ante-
rior d’aquesta sèrie-, va sentir també l’orgull ben 
noble d’haver assolit una casa feta per a d’altres 
menesters que els de la vida agrícola i manufactu-
rera més determinant en les altres cases pairals. 

Aviat va traslladar-hi tots els seus documents 
aprofitant la cambra closa de la planta noble de la 
casa, on encara hi restaven les prestatgeries bui-
des de la desamortitzada biblioteca privada dels 
darrers abats del monestir habitants de la casa. 
Una col·lecció de pergamins del segle XIV del 
més antic Mas Gasull d’Anglès4, una col·lecció 

3 Joan de Margarit, abat del monestir de Santa Maria d’Amer 
entre 1448 – 1476, va reparar el monestir i va construir l’infer-
meria, en una part de Can Gasull.

4 Alguns d’aquests pergamins es troben avui a l’Arxiu Diocesà 
de Girona.

de llibres procedents dels Bellvespre, diversos 
gravats i olis, i un conjunt de cartes, documents 
notarials i records familiars.

Tot això i més va trobar el metge Joaquim Carre-
ras i Carreras a la seva casa natal. Perquè a part el 
llegat del seus avis, Matilde i Joan, el seu pare en 
Climent Carreras fou un hereu lletraferit i soci de 
la prestigiosa Asociación Literaria de Gerona5, el 
qual havia acumulat una biblioteca literària prou 
important.

El nostre home, ja abans de ser metge, molt abans 
fins i tot que es decidís a ser-ne com el seu avi ma-
tern, havia passat llargues vetllades dins aquesta 
cambra, famolenc de lectures i de coneixement, 
sobretot d’ençà del seu retorn de Girona el 1877 
amb el seu grau de batxiller. Si avui existeix enca-
ra dins la casa aquest espai, encara que no hi hagi 
el conjunt de llibres i documents, ha de conservar 
alguna empremta secreta d’aquests imaginaris 
creats al seu recer.

I per la gràcia d’un moment, aquesta fou la vivèn-
cia que un dia de juny del 1890, un esperit romàn-
tic... en la llum impetuosa de quan es sega el blat, 
quan famílies senceres s’apleguen al seu dur i 
daurat encís i agombolen garberes i prenen un 
tast dels productes que serven al rebost i al celler 

5 “La Asociación Literaria de Gerona”, que per imperatius de 
l’època reblava el seu nom amb castellà, fou tanmateix un nucli 
adscrit al moviment identitari i regeneracionista de la societat 
catalana. El 1876 va editar el primer número de la “Revista de 
Gerona: Revista de literatura, ciencias y artes”.

Escut de l’Abat Margarit al jardí de Can Gasull 
(Fotografia extreta de la publicació: Marqués 
Casanovas,Jaime. Amer. Anales del Instituto de Estu-
dios Gerundenses. Vol XX. 1970-1971)

Per les quimeres

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

de Can Gasull d'Amer
A propòsit del metge-cirurgià Joaquim Carreras i Carreras  

(Amer 1859 - Manila1897) 

6a part. Els treballs d’Hèrcules (3): 
El lector famolenc de la llibreria de 
Can Gasull.1

Parlàvem de com la memòria dels llocs passa, 
s’esborra i es perd, a propòsit de l’indret ano-
menat l’esquerda de l’Infern en el passat article 
d’aquesta sèrie publicat a l’Amera 20.

I vet aquí que succeeix d’una manera semblant 
amb les vivències d’un lloc, és a dir, allò que seri-
en les experiències humanes que s’han materia-
litzat en un determinat indret. És el que podríem 
dir-ne l’ànima dels llocs, o bé, per fer-ho més com-
prensible al lector d’avui: la psicologia dels llocs. 

Ambdós records, el dels indrets i el de la psico-
logia dels llocs, tanmateix indestriables quan es 
perceben des de l’experiència de construcció de 
sentit, s’esllavissen en el devessall de nous espais 
i esdeveniments que se succeeixen sens treva i 
reclamen de nou la nostra atenció -com dèiem en 
l’article precedent-. Però, una porció indetermi-
nada en resta en l’inconscient col·lectiu, i en les 
persones que sustenten uns determinats trets 
psicològics.

És així que... quan Matilde Carreras-Bellvespre 
va ocupar la casa que esdevindria Can Gasull, 

1 La llibreria, terme que hem preferit al de biblioteca per ser més 
genuí, és un dels aspectes controvertits d’aquesta casa. Va ser 
realment important? On ha anat a parar? Sabem, pel testimoni 
d’un nét del metge Joaquim Carreras, de nom homònim i fill del 
darrer hereu de Can Gasull, en Camil Carreras i Riera, que hi 
havia una cambra amb les quatre parets plenes de llibres, dels 
quals ell mateix en conserva alguns exemplars. El malaguanyat 
Antoni Rigau i Carreras, en Ton Minguet, nét també del metge, 
ens hagués pogut aportar llum a aquesta feta.

pels vols de 1837, amb el seu espòs i cosí, en Joan 
Carreras-Gasull, un hisendat liberal que havia 
format part de l’assalt al poder polític a les elecci-
ons que se celebraren el 5 de maig de 1822 com 
a diputat suplent a la Diputació de Girona2, des-
prés d’unes obres menors que no desfiguraren 
gens ni mica la casa, va copsar plenament el lloc 
del qual prenia possessió com a senyora i majora 
d’aquell indret.

Matilde Carreras, que procedia de la branca Be-
llvespre de la família i que havia format part del 
Sant Ofici de la Inquisició, va sentir que un aire 
monacal encara corprenia la casa, una pau encara 
la sotjava, malgrat haver desaparegut el mones-
tir, arran de la desamortització produïda a redós 
de la llei i les proclames dels liberals. Una aristo-
cràtica faiçó l’amarava, allunyada com estava en 
la seva distribució i usos dels espais de la lluita 
diària per la producció necessària de béns, amb 

2 Informació extreta de: Corominas López, Joan. Els hisendats i 
l’assalt al poder polític durant el trienni constitucional (1820 – 
1823). Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. XLII, 2001.

Detall lateral de Can Gasull (foto extreta de la web 
sobre patrimoni del Consell Comarcal de la Selva)

Colla de segadors a la Boada en una aturada al crit de 
“garba” per a descansar. (Foto i text del llibre: Imatges 
i records: Amer. Selecció de fotografies d’Antoni Domè-
nech i Domènech. Barcelona: Viena SL, 1996)
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Barcelona
de pare asturià i de mare francesa 

Stéphanie Bustamante ✍

Quan vas arribar a Amer i amb quina 
intenció?
Fa aproximadament dos anys que visc a Amer. 
Vam triar viure en aquest poble per proximitat a 
la feina.

A quins llocs havies viscut abans?
He viscut a diversos llocs del territori català, en-
tre ells: Barcelona, Vic, Vilassar de Mar, Prats 
de Lluçanès i, durant algun temps, a França (Le 
Mans).

Què és el que més et va sorprendre 
d’Amer?
Com passa a molts llocs petits, quan arribes a un 
poble ets la novetat, però el que més em va sor-
prendre d’Amer és que et tractin com a foraster, 
encara que siguis català d’origen. És potser l’as-
pecte que més em va sorprendre d’Amer respecte a 
d’altres llocs petits de Catalunya on he viscut.

Què és el que més t’agrada de viure-hi?
D’Amer, el que més m’agrada, és el fet d’estar en 
un entorn natural magnífic i el fet que sigui un 
poble on es fan moltes activitats.

Què és el que més enyores del lloc on vas 
néixer?
No tinc especial enyorança del meu lloc d’origen 
(Barcelona), però si hagués de remarcar algun 
aspecte, seria la possibilitat que et dóna la ciutat 
de viure sense que ningú estigui pendent de qui 
ets ni el que fas, és a dir, viure còmodament sense 
que ningú et controli.

Pots cuinar algunes coses del teu lloc d’ori-
gen o fas dieta catalana?
La dieta que segueixo, és bàsicament la cuina 
catalana (mediterrània), que és molt diversa, i 

diria que gairebé reuneix tots els al·licients d’una 
bona dieta. 

Recomanaries la teva experiència o trobes 
que no ha valgut la pena? 
Sí, recomanaria visitar Amer, perquè es troba 
en un entorn magnífic, tant des del punt de vista 
de comunicació viària (Túnel de Bracons, etc.), 
com pel seu indret natural, i per les grans possibi-
litats d’oci que ofereix al visitant.

T’agradaria tornar a viure allà on vas néi-
xer o ni hi penses?
De moment encara visc a Amer, suposo que quan 
has agafat estimació al poble, et costa marxar. 
De moment no m’he plantejat deixar el poble, co-
menço a conèixer gent acollidora i a trobar-m’hi 
a gust. ■

Veig, ara, una espiral enfilant-se on hi som tots: 
l’abat Margarit, els nobles avantpassats, tots els 
Gasull i els Bellvespre, tots els Carreras, amb les 
seves vides, i les lluites esdevingudes en temps 
d’en Savalls i la guerra del francès, jo, en un punt 
anodí més en aquesta cambra, les meves filles dins 
un altre punt anodí, i els pensaments i les passions 
anorreant-se una darrere l’altra... construint-se 
una darrere l’altra... per tornar-se a anorrear...

Tot això es diu per a ell mateix el nostre home, 
quan, de sobte, Anna, l’esposa, entra a la cambra, 
i li diu:
- Quimet! En Joan Jordà, el president de la Ger-
mandat de Sant Benet6, vol que vagis a la casa de 
la vila a signar el teu nomenament com a metge. 
Avui, a més, és el dia acordat per a la fotografia...
- Diu que ja són tots a la plaça i cal córrer abans 
no es faci fosc... i vol que tu hi figuris...
- Els homes estan cansats. Avui era el darrer dia 
de la sega -diu Brígida, la serventa que també 
s’apropa a la cambra.
- Pare! Pare! nosaltres podrem sortir a la foto de 
la plaça? -diu Elvireta.
- No! s’ha de tenir medalla de la “Hermandad” de 
Sant Benet i vosaltres encara no la teniu! -diu na 
Brígida. 

Joaquim Carreras i Carreras, en Quimet de Can 
Gasull, resta silenciós, si bé somriu dolçament a 
les fillones, s’agença l’armilla i el llaç, i treu de l’es-
criptori la medalla distintiva de la Germandat...

A les filles els sembla un tresor del més preuat 
quan a la llum d’oli de la sala relluu damunt el pit 
del pare el llautó de la medalla. 

Tot, dins la cambra closa de la llibreria de Can 
Gasull. ■

6 La Germandat de Sant Benet va ser fundada l’1 de juny de 1880 
i va perdurar fins a 1936. De forta implantació, va acomplir una 
missió social i benèfica.

un bocí de llom i un traguet de vi, tot al gust del 
pa fornal, atapeït, fet de la mateixa manera que fa 
mil anys enrere, tot al gust de la fruitosa terra i la 
trèmula carn.

I per la gràcia d’un moment, com dèiem, aques-
ta és la vivència que un dia de juny del 1890, un 
esperit romàntic que s’asseu al centre d’aquesta 
cambra, la cambra de la llibreria, al mateix temps 
que desnua l’ampla llaçada verda del coll i es des-
corda l’armilla groga d’hereu, sent un desig que li 
envola el cap i el curulla, per un fil de continuïtat i 
de sentit, d’un viure gran. Sent tots els imaginaris 
viscuts en aquesta cambra, tots els mons desco-
berts i explicats sempre en una definitiva i no sa-
buda circumstancialitat... i els sentiments viscuts 
pels seus avantpassats, els malversaments del 
pare -des de la mort de la mare- de l’immens pa-
trimoni familiar, la plenitud imaginada dels seus 
avis, els quals ja no va conèixer, i els mil frisos 
creats en cada moment de la vida que constru-
eixen un paisatge i un món de certeses per tem-
perar el desconcert, l’enorme desconcert de tot 
plegat, de l’estranya construcció de la vida... allò 
que ens haurem jurat i perjurat com a cert i des-
dit i contradit com a incert un temps més tard, 
allò desgranat... o enxarxat...

I es pregunta, el nostre heroi:
- Serà també, ja també, en el temps a l’avenir, una 
passió vana el nou pensament científic que a mi 
tant m’engresca? Aquest pensament en què vehe-
ment hi juro i hi perjuro, què farà el futur de les 
nacions més avançades?

Cròniques d'Amer Amerencs del món

Medalla distintiva 
de la Germandat de 

Sant Benet.

Fotografia de la Germandat de Sant Benet d’Amer de 
datació incerta a la plaça Major. (Foto del llibre: Imat-
ges i records: Amer. Selecció de fotografies d’Antoni 
Domènech i Domènech. Barcelona: Viena SL, 1996)

Amerenca de...
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Entitats
Colla gegantera

Entitats
AECC  
Catalunya contra el Càncer

Com ve essent habitual per la Fira de Sant 
Martí, l´associació AECC Catalunya contra 
el Càncer realitza una campanya de recapta-
ció per destinar-la a la investigació mèdica de 
la lluita contra aquesta malaltia. I com cada any, 
compte amb el suport inestimable de totes les 
voluntàries i voluntaris que dediquen el seu 
temps i esforç a aquesta noble causa.

Des d´aquí els volem agraïr la seva dedicació i 
generositat: MOLTES GRÀCIES!

Així com també volem agraïr a tothom que ha 
fet un donatiu, per petit que sigui. Tot suma en 
benefici de tots.

Aquest any, tot i que la fira no ha estat tan con-
correguda com altres anys degut al mal temps, 
hem recaptat 1.021´60 €

Moltes gràcies un any més per la vostra 
solidaritat! ■

El dia 8 d’octubre la Colla Gegantera d’Amer 
va participar en la IV Trobada de Colles Gegan-
teres de la Selva, que aquest any es va celebrar 
a Anglès.

Una trobada amb molta participació i molta gent 
que va omplir els carrers per veure els gegants 
de les diferents poblacions de tota la comarca.

Volem felicitar la Colla d’Anglès per l’organitza-
ció i per la trobada, ara són ells els qui represen-
ten la nostra comarca.

Bona fal·lera gegantera! ■

IV Ctrobada de gegants ampanya

a la
de recaptació

de la Selva Fira
de Sant Martí

Júlia Masachs i Florinda Milans ✍

Colla gegantera ✍

Pessebre Vivent

Un any més el pessebre vivent ja està en 
marxa. Ja fa onze anys que es porta a terme i 
creiem que és una tradició que hauríem d’inten-
tar conservar.

Una tradició popular que de fa molts anys està 
arrelada a moltes poblacions catalanes. Enguany 
el pessebre vivent d’Amer ha canviat el recorre-
gut i esperem que a tots us agradi. Recordem 
que tenim les portes obertes a tothom que vul-
gui formar part de l’organització i muntatge del 
pessebre, hi ha molta feina i també moltes esto-
nes per riure. Aquest any estrenem pàgina web: 
www.pessebreviventamer.org.

El pessebre vivent es representarà els dies 25 
i 26 de desembre de 18:30 h a les 20:00 h als 
camps de la Boada. Hi esteu tots convidats.

Si algú té algun suggeriment o voleu col·laborar 
amb nosaltres podeu contactar per correu elec-
trònic a: pessebredamer@hotmail.es o al telèfon 
630294281

Us hi esperem a tots, bon Nadal i feliç 2012! ■

P essebre

en marxa!
Vivent

Pessebre Vivent ✍
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Coneguem

Josep Fontàs i Blanquera ✍

els nostres camins

Entitats
GEA Esquelles

Aviat farà un any que vàrem iniciar una sèrie 
de sortides per tal de conèixer els camins que 
tenim editats al llibre “Per camins i corriols”.

L’objectiu d’aquesta iniciativa no és altre que fer 
una caminada al mes seguint els itineraris que 
tenim marcats i ressenyats al nostre municipi 
i voltants. I al mateix temps gaudir d’una bona 
companyia.

Com molts sabeu, tenim quatre rutes marca-
des amb colors diferents: Les Ermites (de color 
blanc, si bé actualment podeu trobar des del camp 
de futbol fins Santa Brígida unes marques grogues 
que porten a Sant esteve de Llémena), La Volta al 
Mont (de color groc), la Volta al Terme (de co-
lor vermell), i Camí Voramera (de color blau). 
D’altra banda, cada ruta té una sèrie de variants, 
ressenyades de color lila i que són itineraris que 
ens ofereixen opcions diferents de fer la ruta o 
bé de fer-la més curta. Tota aquesta xarxa de ca-
mins configuren una perfecta teranyina que ens 
permet conèixer i enllaçar infinitat de corriols i 
indrets del nostre terme.

A tall d’exemple, el passat 2 de maig vàrem 
fer una sortida que va trepitjar algun tram de 
cadascuna de les rutes marcades i algunes de 
les seves variants. Vàrem iniciar camí al camp 
de futbol, on s’encreuen la ruta de Les Ermites 
amb el Camí Voramera. Seguint la primera vam 
arribar a Puigserrador, fins topar amb La Volta 
al Terme. Sota Puig del Moro vàrem seguir les 
marques liles d’una de les variants fins arribar 
a la Font d’en Fàbregas. Just a la font, vàrem 
seguir les marques grogues de la Volta al Mont 
que ens dugueren de tornada al poble. 

Al llarg de l’any hem fet set sortides, i hem pas-
sat per molts racons desconeguts per bona part 
dels participants, entre 20 i 30 la majoria de veg-
ades. La valoració que en fem és molt positiva 
i des d’aquestes ratlles volem animar a aquells 
que encara no les coneixeu. Exercici, ambient 
agradable i natura, tres bons ingredients per co-
nèixer de la millor manera posible el patrimoni 
del nostre municipi. Val a dir també, que les 
sortides són tranquil·les i aptes per a tothom.

Les excursions solen ser el darrer diumenge de 
mes, i només cal mirar els plafons informatius 
del poble, on les anunciem. No cal inscripció 
prèvia, només presentar-se a la plaça del Mon-
estir a l’hora indicada, amb esmorzar i beure a la 
motxilla, i ganes de caminar. Ens hi veurem!

Amunt i endavant! ■

Entitats
Comissió de festes

esta Major 
Albert Plana ✍

President
2011F

En la reunió convocada a finals del mes d’oc-
tubre passat a l’Ajuntament d’Amer i sota la 
presidència del primer tinent d’alcalde, Narcís 
Junquera, la Comissió de Festes va presentar 
els resultats de l’exercici 2011.

No és gens fàcil preparar uns actes per la Festa 
Major que arribin a totes les franges d’edat, su-
peditats a un pressupost a la baixa i havent de 
cobrir, com ha passat enguany, un cap de setma-
na de dissabte a dimecres. I quan diem que no 
és fàcil, també hem d’incloure-hi el fet que inver-
tint-hi hores i més hores de feina i planificació 
per intentar construir un producte a l’abast de 
tothom, mai es fa a gust de tots i sempre surten 
veus de descrèdit després de la festa, algunes 
fins i tot desconsiderades vers els esforços rea-
litzats per una Comissió formada per uns veïns 
i veïnes d’Amer que han esmerçat el seu temps 
perquè tothom gaudeixi d’unes diades culturals 
i de joia, tot i considerant que la Festa és de tots 
i, per tant, tots tenim el dret de manifestar-nos 
com ens plagui en benefici del poble.

Dit això, hem de valorar una sèrie de factors 
exògens que han contribuït al fet que la festa 
d’enguany no sortís com la teníem programada. 
En primer lloc, volem comentar la contractació 
del grup musical Manel, que, malgrat els es-
forços realitzats i l’impuls mediàtic que se li ha 
donat, no ha tingut l’èxit esperat. Aquesta actua-
ció a la qual, atenent totes les expectatives, ens 

preveien una assistència al pavelló entorn de les 
2.500 persones, ha estat de tan sols 1.265, fet 
que representa haver deixat d’ingressar 20.240 
euros més.

També ens ha perjudicat la coincidència amb 
les festes de Bescanó, en què tots els actes eren 
gratuïts, i això ens va minvar molta gent, fins i 
tot del nostre poble, i finalment hem detectat un 
descens d’assistència als actes majoritaris, com 
per exemple al sopar popular, amb cent perso-
nes menys que l’any passat; en l’espectacle Feel 
Good, amb 688 menys; en el concert de tarda de 
la Principal de la Bisbal, 170 menys.

De totes maneres, salvant aquests factors ex-
terns i gràcies a un acurat pressupost inicial en 
el qual teníem programada una excel·lent des-
viació al factor menys, cal assegurar sense pal-
liatius que la Festa Major d’enguany ha assolit 
un èxit artístic i econòmic important, amb un 
dèficit total de només 185,66 euros, que queda 
cobert a bastament amb la subvenció de l’Ajun-
tament.

Finalment, cal donar el nostre més sentit agraï-
ment a l’Ajuntament d’Amer per totes les facili-
tats donades a aquesta Comissió i molt especi-
alment a la Brigada Municipal, que no ha rega-
tejat un sol alè perquè la Festa Major assolís el 
prestigi que mereix. ■
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Entitats

Isaura Franch i Bibiana Agustí ✍
Càrites

Mireia Plana ✍
Plataforma per la llengua

Entitats
Càrites

Està plenament demostrat que Catalunya ha 
estat sempre una país d’acollida sigui quin siqui 
l’origen dels nostres visitants. No hi ha en el dia 
d’avui un sol racó de les nostres contrades en 
les que no hi resideixin persones i/o famílies 
vingudes de terres enllà. Sense importar-nos 
el seus orígens i els seus costums o tradicions: 
amb els catalans sempre hi troben una mà ami-
ga que els acull. 

Ara bé, a nosaltres, com acollidors, indepen-
dentment de fer-los la seva estada còmoda i pla-
nera, ens correspon mostrar la nostra cultura, 
tradicions i llengua, per a que poguem de mica 
en mica intercanviar opinions i coneixements. 
L’objectiu? Aconseguir que es pugui crear un 
corrent de simpatia que comporti una integra-
ció en la nostra societat i costums quotidians, 
sense que això els representi renunciar als seus 
orígens. 

En el nostre poble, i mitjançant l’obra de Càri-
tes, un grup de vilatans conscients de la impor-
tància de convertir el català en llengua comuna, 
ens hem engrescat a participar en unes troba-
des amb la finalitat d’ensenyar mots i frases d’ús 
diari. I han tingut prou ressó en la comunitat 
forana resident a Amer, fins el punt que s’han 
creat diferents nivells d’una durada d’una hora 
setmanal: primer nivell els dimarts, segon els 
dimecres, tercer els divendres. 

C Llasses de català

En aquestes trobades, actualment força concor-
regudes, hi participen persones d’ambdós sexes 
i de molt variat origen, resultant, per tant, força 
atractives i interessants, i fent també que s’en-
tengui la nostra manera de ser amb el màxim 
respecte perquè, sense aquest, no hi ha convi-
vència possible. Des del punt de vista dels vo-
luntaris que ensenyem el català l’experiència és 
molt enriquidora, tant perquè ens aproximem a 
la realitat social dels estrangers que viuen a casa 
nostra, les seves dificultats, els seus costums... 
com perquè, amb la necessitat d’explicar-nos i 
fer-nos entendre, estem aprenent aspectes de 
la nostra llengua i la nostra cultura en els que 
no haguéssim caigut abans d’engrescar-nos en 
aquesta empresa. Per exemple l’altre dia ens 
vam adonar que parlem de “mal de queixal” 
quan ens fa mal qualsevol dent de la boca! I tan 
normal que ens sembla. O que sovint utilitzem 
expressions molt antigues, que han perdut ja el 
seu significat, com el “deunidó” o ”vet-ho aquí”. 
Esclar, nosaltres no som mestres ni filòlegs, de 
manera que les nostres eines són: la llengua 
materna, alguns llibres i publicacions que ens 
orienten en l’exercici setmanal, material de Pla-
taforma per a la Llengua i els recursos que se’ns 
acudeixen a mesura que ens anem endinsant en 
l’aprenentatge. Per a cada nivell les eines varien: 
uns utilitzem més la pissarra, altres la conversa 
i els objectes, però també els llibres de contes, 
els jocs de paraules i tot el que ens arriba. I una 
cosa tenim molt clara: Tots hi aprenem! ■

Plataforma per la llengua

La Plataforma per la Llengua és una ONG que 
treballa de manera permanent i activa per ga-
rantir la presència de ple dret de la nostra llen-
gua en tots els àmbits i a tot el territori de parla 
catalana.

Els objectius de la Plataforma són augmentar la 
presència del català en el comerç, l'etiquetatge, 
la publicitat, el cinema, l'Administració, la prem-
sa... Volem també acollir en català els nouvinguts 
o immigrants i fer que el català sigui la llengua 
comuna i el factor de cohesió del país.

Un grup de veïns i veïnes d'Amer ens hem pro-
posat traslladar al nostre poble les activitats de 
la Plataforma i, per aquest motiu, hem volgut 
ja ser presents en totes les manifestacions cul-
turals de la nostra vila. Enguany, per la Festa 
Major, vam muntar una parada a la plaça de la 
Vila amb jocs per a la mainada. Un dels jocs, per 
als més petits, consistia a dibuixar una paraula 
bonica. També vam fer un concurs d'Scrabble 
obert a totes les edats.

El concurs de dibuix el van guanyar la Dikra As-
sovilah, de 3 anys, i l'Ona Bassà, de 7 anys. La 
paraula més llarga del concurs d'Scrabble va ser 

"bartola" i la va posar l'Albert Giralt. Per a tots 
ells tenim reservat un petit obsequi; adreceu-
vos a l'Albert Plana, telèfon 972 43 04 62 i us en 
farà el lliurament.

També hem estat presents a la festa de la cas-
tanyada, que enguany ha estat tan perjudicada 
per la pluja. A partir d'ara tenim la voluntat de 
ser presents amb força a la nostra vila i als en-
contorns, perquè pensem que vénen moments 
difícils per a la nostra llengua i convé que la so-
cietat civil ens unim per defensar-la i fer-la forta. 
Per això, necessitem la col·laboració de tots els 
vilatans. Els interessats adreceu-vos al nom i te-
lèfon indicats més amunt.

Som-hi, amics, que, com deia el poeta Miquel 
Martí i Pol, "tot està per fer i tot és possible". ■

a Càrites:
a plataforma

és present a Amer
per la llengua

Voluntariat per la llengua



AMERA 21    Revista Municipal d’Amer  desembre 2011

22

Revista Municipal d’Amer  desembre 2011    AMERA 21

23

Els vostres monitors ✍

20 anys

Entitats
Esplai la Teranyina

Després dels 20 anys que va celebrar l’any 
passat el nostre esplai ens és impossible no re-
cordar fites tan importants com la reunió de 350 
persones en un sopar de germanor ple d’amor 
per l’esplai, ple d’exmonitors/es, exparticipants, 
actuals nens i nenes, papes, mames, avis, àvies, 
actuals monitors i monitores, coneguts, ame-
rencs, amerenques i tot tipus de persones amb 
vinculació activa o emocional a La Teranyina. 

També podem recordar la gran gimcana que 
vam organitzar on pares, mares, nens i nenes ac-
tuals acompanyats també d’antics monitors ha-
vien de passar diferents proves per aconseguir 
recordar a l’esplai quins eren els seus valors. Ti-
rant enrere també ens vénen al cap els inflables, 
el vídeo dels 20 anys, les pel·lícules dels Puputs, 
les sortides, el retorn de la revista de l’esplai, 
les colònies en les quals tots i totes, envoltats 
de natura i en una pantalla gegant, vam veure 
el Barça aixecar la Champions a Wembley entre 
petards i eufòria... vam viure tan-
tes i tantes coses al costat dels 81 
nens, nenes, nois i noies que aquí i 
ara els volem retre un homenatge! 
Visca els ESPLAIEROS i les ES-
PLAIERES! Sou els i les millors!

Aquest any, tot i que amb alguns 
canvis, encarem amb moltes ga-
nes el 21è aniversari en què l’es-
plai obre les seves portes. En ser 
pocs monitors i monitores actius 
hem fet algunes variacions per po-
der atendre les necessitats de tots 
els grups. Tot i això, l’emoció i els 
dissabtes inoblidables estan més 
assegurats que mai. 

Ara que ja tenim

Si estàs interessat a pertànyer a La Teranyina ja 
saps on ens pots trobar... al lloc de sempre (esta-
ció) a l’hora de sempre (16.00 dissabtes). 

Abans d’acabar, des d’aquí volem donar les grà-
cies a totes les persones que fan possible l’es-
plai any rere any... des de les persones que ens 
aplanen el camí, fins als que ens ajuden, als co-
merços, a en Joan López... i sobretot als pares i 
mares que ens confien allò que més estimen, i 
no només això, sinó que sempre són allà per tot 
el que faci falta. Gràcies de veritat!

I, des d’aquí, i més segurs que mai, us volem as-
segurar que hi ha esplai per molts anys! Tenim 
unes generacions d’esplaieros i esplaieres que 
se l’estimen i que no deixaran que s’apagui la 
seva llum. Per tant, esperem poder celebrar els 
25, els 30 i tots els anys que vinguin, junts. ■

Adriana Fontàs  ✍ (fotografia i textos)

Nin, Sidru i Josep  ✍ (jardiners)

La collita del
préssec Duran

En la passada edició de l’Amera vam parlar de com i quan aclarir un 
presseguer. En aquesta parlarem de la collita.

Jardineria

Si ho recordeu, vam dir que la millor època 
per aclarir era a finals d’abril o primers de maig. 
Doncs bé, al cap de quatre mesos, a principis 
de setembre, ja podem collir la resta. Si ens es-
peréssim una mica més potser ja serien tots a 
terra!

Tot i això, hem de tenir en compte que hi ha 
moltes classes de préssecs i no totes tenen el 
mateix procés de maduració. És un factor im-
portant i cal informar-nos bé per saber quan és 
millor plantar-los, aclarir-los, collir-los, etc. 

Nosaltres ens hem dedicat al préssec Duran, de 
polpa blanca o groga, i molt ferma. A més, és 
una fruita molt dolça que s’utilitza per fer prés-
sec amb almívar. Si voleu, us oferim una petita 
recepta per fer a casa!

Com fer préssec amb almívar 

- Primer cal rentar bé els préssecs
- Després els partim per la meitat i els hi 

treiem el pinyol
- Un cop tret, pelem els préssecs i posem 

totes les mitats en un pot, que quedi 
ben ple.

- A part, hem de fer el suc amb almívar 
amb aigua i sucre: es bull la barreja i 
després es deixa refredar*.

- Un cop referedat, omplim el pot i el 
tapem ben tapat.

- Finalment es posa al bany maria. No-
més cal que arrenqui el bull perquè 
sinò quedaria passat. 

- I quan s’ha refredat ja el podem posar a 
la nevera per tenir unes bones postres 
casolanes!

* Quantitats: per cada 10kg de préssecs neces-
sitem 2 litros d’aigua i 2kg de sucre. ■
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Medi ambient

Fundació Emys ✍

"Canvi climàtic aE Pxposició anellets

A mitjà termini i a la comarca de la Selva, el 
canvi climàtic pot disminuir la quantitat i qua-
litat de l’aigua dels espais naturals, cosa que 
suposarà una greu amenaça per als organismes 
que hi viuen. És per això que l’exposició “Canvi 
climàtic a la comarca de la Selva. Biodiver-
sitat en les zones humides” difon la urgència 
de vetllar per la conservació d’uns dels ecosiste-
mes més rics i amenaçats: els espais humits.

La mostra ofereix diversos materials interac-
tius a través dels quals el visitant aprèn els con-
tinguts mentre resol diferents jocs i enigmes. 
L’exposició es complementa amb una oferta 
de visites guiades i un taller per a escolars. 
Tots els materials, així com una guia àudio per a 
deficients visuals, es poden consultar des de la 
web www.canviclimaticselva.org. 

Una exposició sostenible

La Fundació Emys ha utilitzat materials reci-
clables, biodegradables i sostenibles en la 
creació i promoció d’aquesta exposició. A més, 
ha plantat 240 arbres en els espais humits 
que té en custòdia per tal de compensar tant les 
emissions fetes durant la itineració com la fusta 
consumida per elaborar els panells. Aquestes 
plantacions han estat possibles gràcies al suport 
de la Fundación Biodiversidad i de la Diputació 
de Girona.

visita a Amer

De la teoria a la pràctica

El passat diumenge 9 d’octubre de 2011, la Fun-
dació Emys i el Grup Excursionista Esquelles, 
van coorganitzar una visita guiada a l’exposició 
i una sortida pels entorns naturals d’Amer. L’ac-
tivitat va portar els participants a diverses gor-
gues de gran bellesa natural, tot resseguint el 
torrent de Can Catau, fins a arribar a la font del 
mateix nom, i pujant, finalment, a Santa Brígi-
da, des d’on es va poder admirar l’ermita i una 
preciosa panoràmica. En arribar, l’Ajuntament 
d’Amer va obsequiar els participants amb un 
piscolabis.

Us animem a consultar la web de la Fundació 
Emys a www.fundacioemys.com per conèixer 
les activitats organitzades per l’entitat i també 
us convidem a participar-hi! ■

La mostra, creada per la Fundació Emys amb el suport del DMAH, ha 
recorregut ja 17 municipis de la comarca amb un notable èxit de participació i 

es va poder visitar fins al 30 d’octubre al Med’A.

Visita guiada al Med’A © FE, 2011

la comarca de la Selva” 

Gastronomia

Ingredients:

1/2 kg de farina d’ametlla
400 g de sucre
400 g de pinyons
2 patates petites (150 a 200 g)
3 ous

de pinyons
Josep Fontàs i Júlia Colomer ✍

Elaboració:

Bullim prèviament les patates amb la pela. Quan 
estan ben cuites es pelen i cal xafar-les amb una 
forquilla (fins quedar puré).

Posem la farina d’ametlla en un recipient prou 
gran per poder amassar bé la pasta. I hi afegim 
el sucre que abans haurem passat pel molinet de 
cafè per tal que quedi en pols. Tot seguit també 
hi posarem la patata xafada i ho amassarem amb 
les mans fins que quedi una pasta consistent.

A part en un plat deixatem els ous i afegim els 
pinyons a dins.

Ara amb la pasta que tenim a punt només cal anar 
fent boles i després passar-les pel plat amb l’ou i 
els pinyons per tal que hi quedin ben enganxats.

Els anirem posant en una plata del forn, una mica 
separats un de l’altre. Quan els tinguem tots a 
punt -amb el forn prèviament calent a una tem-
peratura de 250 graus- els posem a coure uns 10 
minuts amb el foc de dalt i baix i 5 minuts amb el 
de gratinar per tal que quedin daurats de sobre.

Ara només ens queda, quan siguin freds, anar-
los assaborint sense abusar-ne!! ■

Necessitem estrelles Michelin d'Amer! 
Col·labora amb la teva millor recepta: només 
ens cal un petit text i algunes fotos. Anima't!
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Carme Muncunill  ✍ (infermera)

Xavier Targa  ✍ (metge)

E strenem el nou
De Can Boles al CLAMER

consultori local d'Amer

Salut Salut

Després de tant de temps, el Consultori mar-
xa de Can Boles i ens traslladem al nou i flamant 
edifici de carrer Guilleries, on hi havia la pista 
de bàsquet de l’Institut. Teníem moltes ganes 
de canviar de ”piset”, però també estimàvem 
Can Boles, on hem treballat tants anys, encon-
gits i en precari, però amb il·lusió i amb ganes 
de treballar bé.

Una mica d’història: 

Abans de 1986, l’atenció de salut a Amer es 
donava de forma no coordinada. Cadascú (dos 
metges i una llevadora) treballava pel seu comp-
te en consultes i horaris diferents.

Pels volts de 1986 varen coinci-
dir tres circumstàncies: els dos 
metges que exercien Amer varen 
marxar i en van venir dos de nous, 
s’acabaven les obres de reforma 
de Can Boles amb espai per a una 
consulta mèdica i es publicava el 
desplegament normatiu de la re-
forma de l’Atenció primària de la 
Generalitat.

Aquestes tres circumstàncies va-
ren possibilitar el naixement de 
Can Boles com a Consultori Local. 
Després es va incorporar de forma 

estable la figura de l’administrativa, varen venir 
dues professionals d’infermeria i un pediatra. 
Amb tot això, més o menys pels volts d’aquestes 
dates, els ajuntaments i els metges d’Amer, Les 
Planes i Sant Feliu es van coordinar per consti-
tuir una Àrea Bàsica de Salut. La iniciativa no 
va tenir èxit i a Amer ens vam quedar amb les 
ganes de ser el cap d’aquesta àrea. Els polítics 
de l’època van decidir que Amer formaria part 
d’una àrea bàsica amb la capçalera a Anglès.

Tot i això, la reforma de l’atenció primària i la 
integració a Anglès no ens arriba a Amer fins 
el 1990. Fins llavors, professionals i ajuntament 
vam anar intentant adaptar els espais de Can 
Boles a les creixents necessitats. El nombre de 

professionals havia crescut i feien falta més es-
pais per a consultes. 

Amb la posada en marxa de l’Àrea bàsica d’An-
glès els metges i les infermeres del poble ja no 
van estar obligats vint-i-quatre hores de guàr-
dia els 365 hores a l’any. Van entrar en funcio-
nament les “urgències” a Anglès i va esclatar 
l’alarma: “doctor, si em trobo malament a la nit 
no el puc trucar?...”. El temps va demostrar que 
ningú va estar desatès ni abandonat. L’endemà 
de la urgència el metge i la infermera del poble 
estaven al cas del seu problema de salut. No va 
passar res. 

Els temps han canviat, les necessitats han aug-
mentat. Hem crescut i Can Boles ha quedat com 
un vestit de primera comunió a un quinto: petit 
i obsolet. 

Es parla de fer un dispensari nou, els experts 
busquen solucions per adequar Can Boles.

Can Boles té la seva història; ocupa un edifici 
d’antigues dependències del Monestir, que es 
va anar transformant a altres usos després de 
la desamortització i la desaparició del monestir 
com a tal. Les barreres arquitectòniques són di-
fícils -per no dir impossible- d’adequar a les exi-
gències de la normativa. 

Cal trobar un lloc on instal·lar el nou consulto-
ri. Després de molt pensar-s’hi, l’Ajuntament 
decideix fer servir els terrenys municipals de 
l’antiga pista de bàsquet de l’Institut que havia 
deixat d’utilitzar-se i que no suposa cap despesa 
pel municipi. 

El lloc no agrada a tothom i d’això se’n fa una 
campanya política que atura uns anys els trà-
mits. 

Finalment, l’Ajuntament decideix tirar endavant 
el projecte i el Departament de Salut posa en 
marxa tant el projecte com la licitació de l’obra. 

Al febrer de 2010 es posa la primera pedra del 
nou consultori que s’estrena el 9 de novembre 
de 2011. 

A dia d’avui d’avui el dispensari és un fet. Tenim 
una instal·lació flamant, que ha costat 800.000 
€, finançada completament pel departament de 
Salut, amb més espais, més funcional, més salu-
dable i que ha creat a més a més una placeta al 
davant. 

El nou dispensari està molt ben equipat, no hi 
manca res. Nosaltres, els professionals, som els 
mateixos, ja sabeu com som i com treballem. A 
Can Boles costava molt donar un bon servei. 
Ara, treballant amb llum natural, ventilació, es-
pai, ordre i equipaments nous, tot repercuteix 
en benefici del usuaris. 

Els professionals estem contents amb l’estrena. 
El poble té el Consultori que es mereix, amb 
una placeta per gaudir del sol i de bones com-
panyies. 

Paradoxalment, en un moment en que tot són 
retallades, a Amer gaudim d’una millora molt 
important als equipament sanitaris. 

Per molts anys! ■

A mig matí, quan la consulta està plena de gom a gom, sona el telèfon i la cap 
d’infermeria ens diu que el nou dispensari s’obrirà el dia 9 de novembre i que 

els dies 7 i 8 tindrem les agendes tancades per a fer el trasllat. 
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Cultura
Música 

Jordi Ollé ✍

C amerencs VI
antaires

Selecta dels materials recollits per la missió Tomàs-Llongueras l’any 1924 
(continuació del text de la recerca que van fer els germans Joaquim i  

Just Sansalvador i Cortès)Fa poc més d’un mes, amb els companys dels 
mitjans de comunicació, vam anar a casa d’en Si-
set per fer-li una petita entrevista, ja que ell era un 
dels pocs supervivents de la “quinta del biberó” i, 
a més, un operador de cinema de cap a peus.

En Siset, amb el cap encara ben clar, va fer una 
regressió en el temps i amb tota mena de detalls 
va anar desgranant, de mica en mica, cadascuna 
de les vivències dels seus més de 80 anys dedi-
cats a l’entranyable ofici d’operador de cinema. 

Amb poc més d’onze anys, ja enfilava la cinta 
a les vetustes màquines de carbons Gaumont. 
Sense anar més lluny, l’any passat, encara el vè-
iem al casal d’Amer posant a punt la pel·lícula, 
tot acariciant-la per tal que no hi hagués cap in-
convenient ni fallada. 

Les prop de dues hores que vam estar amb ell 
se’ns van fer força curtes, ja que ens les va far-
cir d’anècdotes. Per exemple, quan no arribava 
a temps la pel·lícula que es passava en altres po-
bles; la pel·lícula de “pit i cuixa” d’aquells temps 
(El Último Cuplé), quan Gilda es treia el guant; 
l’últim ple amb la projecció de Titànic i finalit-
zant amb l’entranyable Cinema Paradiso.

Bé, Siset, en aquesta vida tothom parla de les 
amistats que ha fet; jo personalment em sento 
molt orgullós d’haver pogut compartir molts mo-
ments de la meva vida amb tu i el teu cinema.

Amer Novembre del 2011. ■

Pere Espinet i Coll ( ✍ alcalde d’Anglès)

Toni Aulina ( ✍ ajudant d’en Siset)

Narcís Babot
en Siset

(operador de cinema)

Havent arribat, fem via, avui tots dos sols, cap 
al “Molí de l’electricitat” a fer coneixença amb la 
molinera. Aquell molí, cosa de mig quart lluny 
del poble, és un antic molí farinaire, convertit 
ara en fàbrica d’electricitat. La “Matilde Moli-
nera”, Matilde Iglésias, ja ens esperava tot tras-
tejant per allí i cantussejant quelqua tonada. És 
una dona de 42 anys, ben conservada i d’aspecte 
agradable, però una mica eixuta de paraules.

Cultura
Cinema

El novembre de 2000 la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva 
i l’Ajuntament d'Anglès, en les jornades Culturals, 
van fer un reconeixement a la gent que havia dedicat 
part de la seva vida al món del Cinema. A Amer fo-
ren homenatjats en Siset, en Xico i en Lluís Vila.
A dalt: Narcís Babot i Pere Espinet en la presentació.
A baix: Maquina de carbons amb bobinadora.

Les cantades han començat de seguida, i la Mo-
linera s’ha esforçat a dir-nos totes les cançons 
que havia pensat. La majoria d’elles han estat 
repeticions d’altres cançons recollides l’any pas-
sat; però li hem transcrit 8, dues d’elles cantades 
per la seva nora, Na Dolors Pujol, que feinejant 
per allí, s’ha ficat a la conversa i les ha cantat. 
De les de Na Matilde Iglésias notem la cançó 
número 16 “Casada amb un vell”. ■
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Cultura
Música

Josep Batlló ✍
IDL. Universitat de Lisboa

Rafel Patxot,
unes notes biogràfiques

Aquesta missió de musicòlegs i folkloristes, 
arribats a Amer per contribuir a la recopilació 
de la cultura popular, no va ser un treball aïllat; 
s’inclou dins d’una obra molt més àmplia que, 
en el seu moment, es va conèixer com l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya. Aquesta “obra” 
era, de fet, una institució creada l’any 1922 per 
recollir, estudiar i publicar la música popular 
dels Països Catalans i, com tantes altres, restà 
inacabada per l’esclat de la guerra civil i posteri-
or postguerra.

La institució fou creada i també sostinguda mit-
jançant donacions de l’anomenada Fundació 
Concepció Rabell, administrada per Rafael Pat-
xot. De fet, aquesta fundació i altres eren els 
instruments que va utilitzar Rafael Patxot per 
exercir el seu mecenatge.

I qui era el mecenes Rafael Patxot? Fins ara ha 
estat un personatge bastant oblidat (i crec que 
injustament); però en el període preguerra del 
segle XX va ser, potser, el mecenes més impor-
tant de la cultura catalana, i no sols això, un 
personatge polifacètic, d’una forta personalitat i 
amb un recorregut vital tràgic. I hem pensat que 
serà bo, per il·lustrar els orígens dels materials 

En els darrers números d’Amera, i també en aquest, en Jordi Ollé presenta i 
reprodueix materials musicals (principalment cançons) recollides per la missió 

Tomás-Llongueras en la seva visita a Amer l’any 1924.

musicals que reprodueix Amera, que donem al-
guns detalls de la seva vida.

Rafael Patxot i Jubert va néixer el 8 de maig de 
1872 a Sant Feliu de Guíxols al si d’una família 
d’industrials dels suro; per tant, fill d’una famí-
lia amb una molt bona posició econòmica. No 
en sabem gaire del seu període de formació. 
Si sabem l’interès per la cultura que hi havia a 
casa seva. Són pare, Eusebi Patxot i Llagustera 
(1845-1893), apart d’industrial, era pianista. El 
jove Rafael, de ben segur, va rebre una forma-
ció molt completa. També, i per la seva actua-
ció posterior, suposem que ben aviat va adquirir 
consciència del moment de la cultura catalana i, 
ben aviat ferm catalanista, en les seves actituds 
el podem situar a cavall de la renaixença i el 
modernisme. De tot aquest període formatiu si 
sabem de cert que no va assistir a la universitat 
aquí, sinó que va anar primer a França (1888) i, 
més tard, a Anglaterra. Allà el va sorprendre la 
mort de la seva mare, Clara Jubert i Peya (1852-
1890) i va haver de tornar a Sant Feliu. La mort 
del seu pare poc després, l’any 1893, el va deixar 
al front dels negocis familiars amb només vint-i-
un anys. Això va estroncar el seu període forma-
tiu; però no les ganes de saber i de fer!

“Per molt que sapies és molt mes lo que ignores”: 
Ex-libris de Rafael Patxot. Una de les moltes 
facetes de Patxot era la de bibliòfil. Apart de ser 
propietari d’una gran biblioteca, totes les edici-
ons de les que va ser-ne responsable mostren una 
cura extrema en tots els aspectes: qualitat del 
paper, impressió, presentació, etc. Sembla que 
aquest ex-libris fou el primer dissenyat a Catalu-
nya en estil modernista.

L’any 1894 es casà amb Lluïsa Rabell i Civils fet 
que, com veurem, és important pel futur dels 
seus mecenatges. Com que en aquella època el 
seu interès principal era l’astronomia i la meteo-
rologia, ja l’any 1896 va construir un observatori 
astronòmic i meteorològic a casa seva, a Sant Fe-
liu. En aquell moment era el millor observatori 
que existia a Catalunya i el va anomenar “Obser-
vatori Català”. Donat el poc temps que hi podia 
dedicar, va contractar un astrònom professional, 
el llavors jove Josep Comas i Solà, que mes tard 
esdevindria primer director de l’Observatori Fa-
bra i famós astrònom, perquè l’ajudes. Si primer 
es va decantar fortament per l’astronomia, el 
seu interès (i suposem que possibilitats) es van 
anar decantant en els anys posteriors per la me-
teorologia i és autor de dos importants i prime-
rencs estudis sobre climatologia de Catalunya: 
Meteorologia Catalana (1908) i Pluviometria 
Catalana (1912).

Però problemes familiars i de negocis van fer 
moure la família a Barcelona. Aquí va abandonar 
quasi totalment els seus treballs astronòmics i 
meteorològics i va tornar-se col·laborador assidu 
del grup l’Avenç. Va desmantellar l’observatori 
i va donar els instruments meteorològics al Mo-
nestir de Montserrat, que encara els conserva i 
els astronòmics van acabar fent cap a la Univer-
sitat de Barcelona i ara formen part de la seva 
col·lecció d’instruments històrics. D’aquest pri-
mer període a Barcelona ens han arribat moltes 
traduccions de textos estrangers. No cal dir que 
el domini d’altres llengües que això demostra. 
Potser la més interessant de totes les traducci-
ons és la publicació d’un recull de prosa ameri-
cana contemporània. Veiem, doncs, que no sols 
s’interessava pels temes científics. 

De bon principi he definit la seva vida com trà-
gica. Si ja hem dit que la mort dels pares va es-
troncar una possible carrera científica, el matri-
moni Patxot va haver de patir la mort de dues de 
les seves tres filles encara molt joves. Els seus 

noms eren Montserrat i Maria (la família l’ano-
menava Mariona). En ocasió de les dues morts 
Patxot va crear sengles fundacions. La Fundació 
Montserrat Patxot va servir per ajudar joves no-
ies santfeliuenques amb pocs recursos i la Fun-
dació Maria Patxot, per facilitar els estudis de 
noies amb aptituds però sense recursos arreu 
de Catalunya.

Entre la mort de les dues filles també va patir 
la mort, amb poca diferència de temps, del seu 
cunyat i cunyada sense descendència i això va 
fer que s’hagués de fer càrrec dels seus negocis 
i alhora marmessor de l’herència. Cal dir que 
es tractava d’un negoci de comerç amb Amèrica 
(avui en diríem un negoci d’importació i expor-
tació) de més entitat encara que els seus negocis 
familiars. Per tant, aquesta desgràcia familiar va 
fer, però, que augmentés la seva fortuna.
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Cultura Cultura
Música Música

Fotografia de Rafael Patxot jove. No en sabem la 
data; però molt probablement encara era un estudi-

ant quan va fer-se aquesta fotografia.

Rafael Patxot a l'exili, 
ja en la vuitantena

Va ser llavors quan va decidir reorganitzar els di-
ferents premis i fundacions que ja havia creat sota 
el paraigües de l’anomenada fundació Concepció 
Rabell, vda. Romaguera, en honor de la seva cu-
nyada. Des d’aquesta posició va actuar de mece-
nes de la cultura catalana en molts camps. Per 
citar-ne alguns direm que, en crear-se el Servei 
Meteorològic de Catalunya, l’any 1921, va dotar 
una secció especialment dedicada a l’estudi dels 
núvols, de projecció internacional. Poc després, 
com ja hem dit, creava l’obra del cançoner popu-
lar per recollir i preservar el patrimoni musical 
català. Quan l’any 1923 la dictadura de Primo de 
Rivera va privar l’Institut d’Estudis Catalans dels 
seus fons econòmics, Patxot va fer-se càrrec de 
pagar les seves publicacions. El mateix any 1923 
havia instituït la Fundació d’Estudi de la Masia 
Catalana al si del Centre Excursionista de Ca-
talunya, posant-hi al capdavant a l’arquitecte Jo-
sep Danés, i amb l’objectiu d’estudiar les seves 
singularitats i preservar l’arquitectura popular. 
També va instituir premis com el de música que 
porta el nom de són pare, administrat per l’Orfeó 

Català o el premi Enric de Larratea per estudis 
científics al si de l’Institut d’Estudis Catalans. A 
totes aquestes institucions i premis regulars hem 
d’afegir altres accions puntuals com van ser, per 
exemple, l’ajut a la constitució de la biblioteca de 
l’Institut de la Dona, o l’edició internacional de 
l’Atlas de Núvols, una eina llavors importantís-
sima pels estudis meteorològics, i encara molts 
altres que ometem per no estendre’ns massa. En 
poques paraules, i com veiem, en els anys que 
van de la dècada dels vints fins la guerra civil 
Patxot va ser un dels principal mecenes de la 
cultura catalana, només comparable a l’obra de 
Francesc Cambò, creador de la fundació Bernat 
Metge, la fundació bíblica catalana i altres. Si 
Cambò es decantava més per sostenir estudis i 
iniciatives en el camp de l’art i la història, Patxot 
cobria amb preferència l’àmbit científic i social. 
De fet, sembla que en aquelles èpoques ambdós 
es reunien periòdicament per informar-se mútu-
ament dels seus projectes i així no duplicar els 
esforços.

Per una altra part, hi ha diferència en la ma-
nera d’actuar d’ambdós mecenes. Si a Cambò, 
home polític, li agradava de estar en primera 
fila i participar en primera persona en les seves 
iniciatives, Patxot es va negar sempre a ocupar 
qualsevol càrrec directiu o que suposes presi-
dir la presa de decisions col·lectives. Com ell 
mateix reconeixia, no era home fet als equi-
libris i pactes que aquests càrrecs comporten 
naturalment. Deixava la direcció a institucions 
reconegudes qaue poguessin fer-se càrrec de 
l’execució: El Servei Meteorològic de Catalu-
nya, l’Orfeó Català, el Centre Excursionista de 
Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, etc. Així 
mateix, evitava invertir en “superestructures”, 
al deixar les diferents obres en mans d’institu-
cions que ja disposaven d’infrastructura limita-
va l’administració, que era la de les institucions 
que hostatjaven les obres, centrant així tota la 
inversió en els treballs que eren l’objectiu final. 
Fins i tot la fundació Concepció Rabell es limita-
va a un grup de patrons voluntaris que es reuni-
en unes poques vegades a l’any per decidir com 
administraven els fons.

L’inici de la guerra civil va sorprendre la fami-
lia Patxot a la Masia Mariona, la seva casa de 
Folgueroles. Per la seva condició de propietari 
industrial i idees conservadores la seva vida 
corria perill en la revolució que va seguir l’al-
çament militar. Per un missatger va fer saber la 
seva situació, isolat al peu del Montseny, a Edu-
ard Fontserè, el director del Servei Meteorolò-
gic i íntim amic que, alhora, va fer-ho saber al 
govern de la Generalitat. El govern va actuar i 
la solució adoptada en aquells difícils dies del 
mes d’Agost de 1936 va ser enviar un escamot 
de mossos d’esquadra per detenir-lo en nom del 
govern i portar-lo, amb la seva família, a Barce-
lona. Arribats a la ciutat se’ls va embarcar im-
mediatament en un destructor francès arribat a 
Barcelona per evacuar els seus súbdits.

Arribat a l’exili, Patxot va instal·lar-se a Suïssa 
i des d’allà va continuar ajudant a la cultura ca-
talana i als amics. Personalment he vist els res-
guards dels paquets de queviures que durant 
tota la guerra civil va enviar puntualment al Dr. 
Fontserè. També, per exemple, va ser ell qui va 
fer-se càrrec de tot el relacionat amb l’enterra-
ment del cardenal Vidal i Barraquer.

Acabada la guerra civil va continuar el seu mece-
natge i ajut a l’exili. Donat el seu prestigi el go-
vern del dictador va intentar que tornés (repre-
sentants de Franco van anar a Suïssa a entrevis-
tar-se amb ell) i va refusar taxativament. A més, 
sempre es va negar a subvencionar o protegir 
qualsevol activitat de la que signifiques la més 
mínima col·laboració amb el règim de Franco. 
Així, quan des de l’Orfeó Català se li va proposar 
de continuar l’obra del cançoner català aprofitant 
les escletxes de permisivitat del règim envers la 
cultura catalana si va negar en rodó, entrant en 
conflicte amb l’Orfeó. En aquella època Patxot, 
ja amb setanta anys i minvats els seus recursos 
no va crear noves fundacions, sinó que actuava 
principalment amb ajudes puntuals. Revistes 
catalanes a l’exili, borses d’estudi i publicacions 
van ser els principals beneficiaris. Per exemple, 
va ser un dels finançadors del llibre homenatge a 
Pompeu i Fabra pel seu setanta cinquè aniversa-

ri. D’aquesta època són unes extenses memòries 
personals que va publicar sota el títol de “Guai-
tant enrera”, llibre interessantíssim, encara que 
difícil de trobar, per tots aquells interessats en 
conèixer informacions de primera mà d’aquella 
època. Morí a Ginebra l’any 1964.

Amb el restabliment de la democràcia i els drets 
civils els hereus de Patxot s’han preocupat per-
què es podes recuperar i posar a l’abast una part 
important dels materials científics que les inici-
atives de Patxot van aconseguir reunir. La docu-
mentació de l’obra del cançoner popular es tro-
ba actualment dipositada a la biblioteca del Mo-
nestir de Montserrat, els materials per l’estudi 
dels núvols a l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
i els materials de l’estudi de la Masia Catalana al 
Centre Excursionista de Catalunya.

La Masia Mariona, a Mosqueroles, incendiada 
durant la guerra civil, va ser donada recentment 
pels nets de Patxot a la Diputació de Barcelona. 
Aquesta entitat hi ha instal·lat les oficines del Parc 
Natural del Montseny i un petit museu recordato-
ri dels treballs i fundacions de Patxot. Aconsello 
a tots que si teniu l’oportunitat la visiteu. A més, 
és una bonica excursió per un diumenge.

Bé fins aquí aquestes notes. No hem esgotat, 
ni molt menys, la figura de Patxot, catalanista, 
científic, bibliòfil, mecenes, industrial i tantes 
altres facetes d’una de les figures més singulars 
i influent en el desenvolupament de la cultura 
catalana al primer terç del segle XX. ■
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Racó poètic Racó poètic

“Pla Traver” és el nou llibre de poemes que ha es-
crit Mossèn Enric i m’atreviria a dir que en aquest 
últim llibre s’hi ajunten dues de les grans aficions 
de Mossèn Enric: la poesia i la muntanya.

“Pla Traver” és un recull de poemes en què el 
protagonista és aquest pla situat a una vessant 
del Puigsacalm, un pla de pasturatge, resguardat 
pel Puigsacalm, amb boniques fagedes, on també 
s’hi troba una masia i la capella de Pla Traver.

És un recorregut poètic per tots els racons del 
pla i el seu entorn (Puigsacalm, Salt del Sallent, 
Santa Magdalena, Puig dels Llops...) que l’Enric 
coneix pam a pam i que deu haver trepitjat mol-
tes vegades.

Font tornadissa
Al P. Francesc Jordà

Nom bonic, més no escaient.
Sempre atorgues aigua fresca 
i no enganyes mai la gent
ni et vals de la picaresca
que el teu nom dóna entenent.

Si on brolles el rossinyol
hi canta albes d’alegria,
hi aniré tot sol un dia,
per escoltar-hi tot sol
la bonica melodia.

I si em dius que no pot ser,
amb la tenda de campanya,
a la font m’arribaré,
sols per sentir com s’hi afanya
el rossinyol matiner.

Font Tornadissa, no paris,
mai per mai de ben rajar,
anima’ns a defensar, 
superant tots els calvaris,
el nostre dret a lluitar. ■

Si sabessis. . . 
A mossèn Elies Ferrer Borrell

Si sabessis, Elies, endinsar-te
per corriols no massa complicats
i trobar la manera de trobar-te
enmig d’un prat immens, com cap més prat,

Tindries el gran goig de reposar,
envoltat pel davant i pel darrera,
en un indret d’eterna primavera
que en diuen Pla Traver; ben net i clar.

Si vols matins de sol i llum ben clara
per ‘nar a passejar a l’ombra dels bedolls,
tindràs allò que vols i més encara.

Si saps estirar el cap i afluixar el coll,
obtindràs primavera tan preclara
que et deixarà distès i ben sadoll.

Amb paraules senzilles i suggerents i amb tota la 
seva capacitat d’emocionar ens va transportant per 
aquests paisatges, ens va descobrint poèticament 
el que hi podem veure i el que podem sentir. 

“Pla Traver” és un cant a la natura en què també hi 
ha la petja de l’home i així ho descriu en poemes 
com “La masia de Sallent”, “La font tornadissa”... 
i és una invitació a anar a descobrir-lo tal com fa 
amb els poemes que dedica als seus amics i, amb 
el llibre a la mà, deixar-nos seduir pel lloc.

PV la Traverentura
de Mossèn Enric BahíGassol Mercè Vila ✍Albert Plana ✍

Parlem de poesia com l’art d’expressar el con-
tingut espiritual propi segons unes determina-
des lleis mètriques oposades a la prosa, però en-
tenent que aquesta expressió no és del tot indis-
pensable per a la creació de la poesia. És a dir, 
podem fer poesia basant-nos en unes mesurades 
expressions mètriques, però també podem fer 
poesia prescindint d’aquestes, perquè entenem 
que poesia és tot allò que expressa conceptes 
elevats i nobles, la intensitat d’uns sentiments, 
la força de la paraula, però, sobretot, la capacitat 
de commoure i d’exaltar la fantasia.

Dins del context de la poesia s’hi inclouen di-
ferents vessants: poesia èpica, lírica, dramàtica, 
que indiquen el gènere o l’escola que caracterit-
za l’estil de cada autor anomenat poeta o perso-
na que escriu poesia o obres poètiques.

Deia Joan Triadú que “la poesia és un actiu in-
dispensable per a una nació com la nostra, forja-
da en la voluntat de ser-ho i mancada encara del 
dret d’exercir el seu lliure albir com a poble”.

Catalunya al llarg de la seva història ha estat 
bressol de grans poetes. No disposem de l’espai 
suficient per divulgar els noms d’aquest gran 
bagatge poètic assolit, però sí que, a l’atzar, hem 
escollit el nom de Ventura Gassol, prohom de 
les lletres nostrades que nasqué l’any 1883 a la 
Selva del Camp i morí a Tarragona l’any 1980. 
Gassol ens deixava, dintre de la seva obra, 
aquesta joia titulada Les tombes flamejants. Paga 
la pena llegir-la:

Les tombes flamejants 

Fou una pàtria. Va morir tan bella
que mai ningú no la gosà enterrar:
damunt de cada tomba un raig d’estrella
sota de cada estrella un català.
Tan a la vora de la mar dormia
aquella son tan dolça de la mort,
que les sirenes dia i nit oïa
com li anaven desvetllant el cor.
Un dia es féu una claror d’albada
i del fons de la tomba glaçada
fremí una veu novella el cant dels cants:  
Foc nou, baixa del cel i torna a prendre.
Ja ha sonat l’hora d’esventar la cendra,
Oh Pàtria de les tombes flamejants! ■

Font de consulta: Gran Enciclopèdia Catalana

Iniciem aquest nou apartat, el "Racó poètic", dedicat especialment  
als amants de la poesia.
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Llengua Llengua

Quan parlem d’idiomes en temes de telefonia 
em poso nerviós. Jo quan he de trucar a algu-
na operadora, ja sigui per algun problema, per 
buscar informació o el que és el mateix, quan 
em truquen per oferir-me X o Y servei -d’opera-
dores que dius: Com collons saben el meu nú-
mero??- em foto de mala llet. No és perquè el 
que em parli sigui en un 80% dels casos una sud-
americana des de milers de km de distància, ni 
perquè em parli en castellà, ni perquè tingui la 
indecència de trucar-me durant una migdiada, 
ni tan sols pel fet que disposin de les meves 
dades quan jo no he marcat enlloc que accepto 
ofertes comercials. No és res d’això.

El que seria lògic i raonable en les empreses 
de gran calibre, com és el cas que ens ocupa, 
és que en una trucada et donessin l’oportuni-
tat d’escollir l’idioma amb el qual vols ser atès, 
i més quan és una empresa del teu propi país 
(Catalunya o Espanya, el que vulgueu). No són 
ganes de tocar el que no sona, com pot pensar 
força gent: -Bah, què et costa parlar en castellà, 
no veus que sortiria massa car posar recepcio-
nistes en tots els idiomes?- o -No et moriràs per 
parlar en castellà 2 minuts- o -En fas un gra mas-
sa- o...... Jo el que vull és sentir-me còmode quan 
parlo. El castellà el domino (o això penso) i no 
em fa res parlar-lo, però em resulta força més 
reconfortant parlar en català, ja que és l’idioma 
amb el que penso i no he d’anar fent traduccions 
al vol. “Hace feo esto escucha!”

Qualsevol podria pensar que sóc, com a vega-
des he sentit dir, un “fatxa de la llengua” -tela la 

comparació-, però no és el cas. Admeto que de 
vegades em poso pesat en certs temes lingüís-
tics, com em passa amb el “tenir que” o amb el 
“Gerona” (aquests 2 em sobre-passen moltíssim, 
massa XD), i fins i tot algú ho pensarà llegint el 
cas que m’ha passat durant els últims dies.

El cas és que fa uns dies vaig trucar a Yoigo 
per a fer-me de contracte -sí, vaig en contra 
dels meus principis una vegada més-. A Yo-
igo val a dir que la tinc en molt bona consi-
deració, pels preus, pel servei al client, per 
les botigues on quasi tot està en català... 
Em va atendre una sud-americana amb el seu 
mono-to característic: 

-”holabuenastardesconquienhablo?”

“Hola, soy Jordi, tienen servicio en catalán por 
favor?”

...Segons d’estupefacció...

“mm a ver, unmomentoporfavornoseretire”

...em surt una musiqueta molt mona...

...continua la musiqueta...

...2 minuts de musiqueta...

Robot: “Su llamada está tardando demasiado, 
si lo desea, pulse 1 y le llamaremos tan pronto 
como sea posible”

...ni cas, ja que hi sóc, espero...

...1 minut de musiqueta, un avís del robot, 1 mi-
nut de musiqueta, un avís del robot...

...Al cap d’un quart d’hora -la trucada era gratis, 
només faltaria- penso: “Una de dos, aquí o m’es-
tan prenent el pèl o realment no tenen servei en 
català, apretaré l’1, a veure què passa”.

Robot: “Le llamaremos tan pronto como sea po-
sible” i em pengen.

Ningú es va preocupar de dir-me ni tan sols que 
en aquell moment no em podien oferir el ser-
vei en català -si és que el tenien-, que si volia ho 
podia fer en castellà, cosa a la que -amb certa 
resignació- hagués accedit, que tampoc sóc tant 
torra-collons.

Esperant la trucada se’m va fer l’hora de sortir 
de la feina, una hora després.

El dia següent, si fa o no fa per la mateixa hora 
que el dia anterior, em truquen del 622. Penso: 
“Calla, no serà que...” i despenjo: “Sí?”

Noia amb un català perfecte de Girona: “Hola 
bona tarda, vostè va trucar ahir demanant pel 
servei d’atenció en català?”

No m’ho podia creure, un dia per ser atès en ca-
talà! O el que és més fort, un dia per ser atès!!

Vam parlar i fer conya de l’assumpte, no vaig 
queixar-me gaire no fos cas que se m’empre-
nyessin, però ella em va dir que el dia anterior 
no treballava. Em va parlar de les ofertes i vam 
quedar que ja tornaria a trucar. D’aquí deduïm 
que en tot Espanya només hi deu haver una per-
sona atenent en català, i encara...

Torno a trucar al cap d’uns dies i el mateix:

Operadora: “Holabuenastardesconquienhablo?”

Com que ja me les veia venir: “Hola soy Jordi, ti-
enen servicio en catalán por favor? Si no, puedo 
hablar con usted, no pasa nada”

Operadora: “NoseretireporfavordonYordi”

...musiqueta....

...robot...

...musiqueta...

Al cap de 3 minuts, la noia: “Hola bon dia”

No sé si va ser per la meva trucada o què, però 
passar d’un dia a 3 minuts considero que ja és 
una bona millora.

Que cadascú n’extregui les seves pròpies con-
clusions. ■

Jordi Babot ✍
www.jordibabot.com

Yoigo i
el català
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Estem en un moment de canvis constants en 
tots els àmbits. I en el nostre, en el camp educa-
tiu, també. És per això que l’escola aposta per 
una educació basada en valors i encarada a do-
nar una formació integral de qualitat als nostres 
alumnes. Ens agradaria que a través del procés 
d’ensenyament- aprenentatge que els oferim ar-
ribessin a ser persones competents, amb estra-
tègies, autònomes, compromeses i solidàries, 
amb les aptituds necessàries per afrontar el fu-
tur amb èxit. Cal ser conscients i tenir clar, però, 
que els canvis són progressius i que cal anar ca-
minant a poc a poc si no volem perdre de vista el 

Maria Codina Forcada ✍
Directora de l’Escola Gaspar de Queralt

La nostra
escola

camí que ens ha de portar a la consecució dels 
objectius que ens proposem. Tenim moltes idees 
i estem motivats per dur-les a terme, només ens 
cal, doncs, la complicitat i ajuda de tots, famíli-
es i demés comunitat educativa, així com temps 
per poder anar construint aquest nou projecte 
d’escola. Un visionari Capità Enciam afirmava fa 
uns anys: ”els petits canvis són poderosos” i des 
de l’escola ho sabem. Temps al temps.

Comencem ja a apreciar els petits canvis a tra-
vés de l’escrit de dues alumnes:

Institut Castell d'Estela

T indrem una nova
biblioteca

Josep Brugada Gutierrez-Ravé ✍
Professor de català i coordinador de la 

biblioteca INS Castell d’Estela, Amer

Ensenyament

Aprofitar els recursos i les infraestructures 
de les quals disposa un poble o una ciutat és 
una bona mesura per rendibilitzar els locals de 
concurrència pública. L’acord establert i signat 
entre l’Ajuntament d’Amer i l’Institut Castell 
d’Estela (Departament d’Ensenyament) per tal 
d’utilitzar l’espai de la biblioteca suposarà una 
millora per als vilatans i vilatanes d’Amer i per 
als alumnes i els professors de l’institut. L’insti-
tut ha posat a disposició de la nova biblioteca un 
espai d’uns 120 metres quadrats, un estoc d’or-
dinadors nous i el vell fons bibliogràfic que ja 
teníem. L’Ajuntament d’Amer en tot moment va 
mostrar la seva bona disposició per tal de bus-
car una solució mixta per a la nova biblioteca. 
S’ha aconseguit un nou equipament per tal com 
l’Ajuntament ha fornit el nou espai públic d’un 
mobiliari modern i funcional. Tanmateix, el ma-
teix Ajuntament i amb el concurs del Servei de 
Biblioteques de la Diputació gestionaran també 
els tràmits perquè el punt de lectura de la bibli-
oteca disposi d’un/una auxiliar de biblioteques 
que es farà càrrec de la catalogació i el servei 
de préstec permanent del qual disposarem tots 
plegats en la nova biblioteca. Hem d’agrair en 
aquest apartat la bona feina que ha dut a terme 
el personal del Servei de Biblioteques de la Di-
putació de Girona, per la feina de catalogació 
del material bibliogràfic de què disposàvem i de 
la dotació de nou material bibliogràfic més mo-
dern i posat al dia.

Pels temps d’escassetat i de crisi que corren, 
creiem que aquesta fórmula mixta del punt de 
lectura de la nova biblioteca d’Amer permetrà 

Ensenyament

Aquest curs l’escola ha canviat molt. Mai havíem 
tingut una directora! I aquest any la tenim: la 
Maria. També tenim una cap d’estudis nova, la 
Isabel, i la secretària de sempre. 

Aquest any hem creat una pàgina web on hi ha 
informació sobre el que passa a l’escola. Cada ci-
cle té un apartat on hi ha fotos i vídeos de com 
treballem. Tenim dos blocs i una pàgina web tots 
tres en anglès on podeu veure els vídeos que fem 
servir a classe per treballar i on hi trobem deures 
per fer des de l’ordinador. Hi ha cançons per can-
tar i llegir en anglès. En la web de l’escola també 
tenim una part de l’AMPA que us informarà de 
tot el que fan i un apartat del menjador.

Aquest curs també hi ha mestres nous que treba-
llen amb els de sempre, que ja no fan els cursos 
que feien abans.

També ens hem decidit a vendre loteria de Nadal 
per recaptar diners per fer una biblioteca nova 

amb llibres més macos i nous. També estem en el 
projecte de la ludoteca que es farà allà on hi ha-
via el menjador dels petits. Uns pares han vingut 
a picar les parets, piques, armaris per fer-la nova. 
També l’ajuntament ens està ajudant amb aquest 
projecte. Hi haurà una pissarra digital i jocs. S’hi 
faran assemblees amb tots els nens...

Aquest any el menjador no el porta l’AMPA sinó 
una empresa que es diu Scolarest. El menjar és 
molt bó i variat i a l’estona del pati fem manuali-
tats i ens deixen cordes per saltar, aros, pilotes...

Més canvis que hem fet: abans l’aula de música 
i d’anglès eren la mateixa. Ara música és a baix, 
allà on hi havia la vella aula de ciències. L’han 
arreglat i ha quedat molt gran.

Ja veieu quants canvis, i això que hem començat 
el curs fa poc.

Laura Brugué i Nora Planella
Alumnes de cinquè ■

als seus usuaris accedir al préstec interbibliote-
cari de tota mena de llibres i altres materials au-
diovisuals. Al mateix temps, tots plegats dispo-
sarem d’un espai de lectura i de treball modest, 
però que tal vegada és el punt de partença efi-
caç i segur perquè en un jorn futur la població 
d’Amer tingui un equipament de més abast.

Sens dubte, la nova biblioteca/punt de lectura 
és un equipament per a ús i aprofitament del po-
ble d’Amer i de la comunitat educativa del poble, 
equipament que esperem que ajudi a millorar el 
nivell cultural i l’interès pel llibre dels nostres 
alumnes de tots els nivells educatius. També el 
punt de lectura esdevindrà un bon revulsiu per 
al lleure i per a la dinamització cultural del poble 
i de l’institut.

Així, doncs, tots plegats ens hem de felicitar per-
què amb bona entesa i amb consens hem acon-
seguit un equipament modest però ben funcio-
nal per als usos que tots desitjàvem, equipament 
que difícilment hauríem aconseguit tots plegats 
si no haguéssim sumat esforços i idees.

Hem d’anunciar-vos que la nova biblioteca està 
quasi a punt, només cal que s’assigni la persona 
que desenvoluparà les tasques d’organització i 
tots plegats ens posem a treballar i a dinamit-
zar-la tant com puguem. Per altra banda, potser 
estaria bé que fóssim capaços de trobar també 
un nom a la nova biblioteca i en un termini breu, 
doncs, inaugurar-la, obrir-la i posar-la al servei i 
a disposició de veïns, estudiants i professors. ■

Escola Gaspar de Queralt
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Enquesta Enquesta

ments de centres dels quals es poden deri-
var problemes de salut i, fins i tot, morts.  
Trobo que és una mesura vergonyosa per part 
del govern, ja que, si de veritat va tan malament 
el pressupost de la Generalitat, per què no tre-
uen els sous vitalicis dels antics governs de la 
Generalitat? Per què no baixen els sous dels alts 
càrrecs, alcaldes, presidents i diputats? Per què 
abans de jugar amb la vida de les persones no 
es miren de suprimir les elevadíssimes quanti-
tats que han rebut bancs i caixes (cal recordar 
que diàriament sentim als mitjans de comunica-
ció que obtenen beneficis multimilionaris) per 
la suposada fallida? I, per últim, per què no ens 
plantem d’una vegada per totes i fem que l’espo-
li s’acabi? Si no existís l’espoli no tindríem tants 
problemes en salut, ni ensenyament, ni trans-
ports públics... ni en moltes de les coses que 
ens dificulten el dia a dia. 

3. Fins a les 9 diria que els CAP encara estan 
oberts i pots tenir atenció, i que és a partir 
d’aquesta hora que hem d’anar a Santa Coloma 
de Farners o a Girona. 

4. A l’hospital directament, ja que en la majoria 
d’ocasions t’envien allà. 

5. Pel descontentament general amb la política 
que es respira, i sobretot perquè encara poca 
gent ha necessitat realment les urgències de nit 
des del tancament. Però, com sempre, fins que 
no en passi una de grossa no veurem el que de 
veritat ens juguem amb algunes polítiques que 
es duen a terme al nostre país.

Jano

1. Sí, n’estic al cas. Bé, és una de les coses que 
vaig descobrir quan treballava a l’acampada dels 
indignats de Girona.

2. No, no estan degudament justificats. Estan 
retallant pressupostos de salut i educació (dues 
coses realment importants per a la població) 
quan podrien retallar pressupostos militars o al-
tres coses que no afectin tant.

3. Crec que abans de les 9 hores puc anar al CAP 
d’Anglès i a partir de les 9 al CAP de Santa Co-
loma (on per desgràcia hi haurà una cua de per-
sones per atendre immensa, ja que aquest CAP 
haurà d’encarregar-se de tots els malalts dels 
voltants de Santa Coloma, que no són pocs).

4. A l’Hospital de Santa Caterina, m’imagino. Bé, 
això si hi arribo, ja que si fos cas d’un atac de cor 
o qualsevol cosa important dubto que hi arribi 
(i menys amb una ambulància per tot Girona i 
voltants).

5. Pel fastigós conformisme de la gent. Potser 
també pot ser perquè creuen que no els passarà 
res de dolent o per mandra (trist però real).

Albert Molins

1. Sí, estic al cas dels tancaments.

2. És possible que si només miren números, sí. 
Personalment crec que la sanitat rep perquè és 
la més deficitària: ja se sap que la salut no té 
preu!

3. En el meu cas, vaig al Trueta directament. La 
gent d’Amer han de passar, a partir de les 21 h 
a Santa Coloma i d’allà potser a Salt, segons el 
que tinguin. No hi ha llibertat ni de metge ni 
d’hospital. Una nova millora.

4. Jo ho tinc bastant clar, però entenc que la gent 
deurà tenir dubtes que són comprensibles.

5. Jo penso que es deu al “A mi no em toca 
perquè estic sa o sóc jove”, al conformisme o 
al “Millor tocar sanitat si a mi no em toquen la 
butxaca.”

Meri Aregay

1. Sí sí que n’estic al cas. Ho vaig saber a través 
de les notícies i dels comentaris pel poble. 

2. Jo penso que sí que estan justificats aquests 
tancaments, perquè som un país en què tota la 
sanitat és gratuïta, mentre que a altres països 
qui vol anar al metge ho ha de pagar. Aquí no te-
nim aquest problema, sinó que s’atén a tothom, 
tingui o no recursos. Per tant, trobo just que es 
redueixin despeses en aquest sentit i penso que 
no afecta tant a la gent. 

3. Si tinc una urgència abans de les 9 de la nit 
puc anar al CAP d’Anglès i, a partir d’aquella 
hora, al CAP de Santa Coloma o a les urgències 
del Santa Caterina. 

4. Bé, jo no sé on està situat el CAP  de Santa 
Coloma, però ho puc buscar, i si no aniria a Gi-
rona. 

5. Crec que molta gent d’aquesta zona moltes 
vegades no passava pel CAP d’Anglès i, per tant, 
no crec en aquest sentit que el trobin a faltar, ja 
que anaven directament a Girona. 

Pau Feixas

1. Sí, ja n’estic al cas des d’abans dels tanca-
ments a través de la meva germana, mare, pan-
cartes, cartells, programes, correus electrònics, 
notícies TV, etc.

2. Sí i no. Conduint de nit arribar fins a Santa 
Coloma són 5 minuts més, i per poc greu que 
sigui la urgència ja has d’anar a Girona. D’altra 
banda, la quantitat de deute que es pugui eixu-
gar amb aquests tancaments no crec que sigui 
gaire considerable.

3. De dies encara es pot anar tranquil·lament al 
CAP d’Anglès, i a les nits hauria d’anar a Santa 
Coloma de Farners.

4. Depenent del tipus d’urgència i del lloc on em 
trobés aniria a un lloc o altre.

5. Primer de tot, val a dir que els pocs que han 
protestat s’han fet sentir! Desconec els motius 

Després del tancament de les urgèn-
cies nocturnes de 7 centres d’atenció 
primària de la Selva, inclòs el CAP 
d’Anglès, el dia 12 de setembre... 

1. Estàs al cas d’aquests tancaments? Si és 
que sí, quan ho vas saber i com?

2. Penses que estan justificats, aquests tan-
caments?

3. Saps què has de fer si tens una urgència 
qualsevol dia abans de les 9 del vespre? I a 
partir de les 9?

4. On creus que aniràs en cas d’urgència 
nocturna, al CAP de Santa Coloma de Far-
ners o a l’Hospital Santa Caterina?

5. Per què creus que tan poca gent ha pro-
testat pel tancament del CAP d’Anglès?

Què n'opines...

Bernat Añaños

1. Sí. Ho vaig saber en el moment en què els 
diaris se’n van fer ressò. A més, era tema de 
conversa a la universitat i al carrer en general 
(sumat a altres retallades importants com van 
ser les d’Ensenyament).

2. No. Entenc que el govern estigui en un 
moment amb pocs recursos i s’hagin d’apli-
car mesures per estabilitzar l’economia 
del país. Però trobo injustificats uns tanca-
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Opinió

Suskeda ✍

Enquesta

de l’altra gent, però en el meu cas no em faria 
res haver-me d’arribar a Santa Coloma, i com-
prometre’s en una protesta implica “haver-hi de 
ser”, i aquest “haver-hi de ser” el té molt poca 
gent i només amb allò que realment li agrada.

Jordi Àlamo

1. N’estic al cas. Vaig saber-ho per ser prou co-
negut al poble i a la vegada pels mitjans de co-
municació.

2. No, però hi ha moltes maneres de poder es-
talviar, com per exemple el fet de donar només 
aquelles dosis de medicaments justes i no tota 
una caixa, ja que queda a la meitat i abandonada 
a l’armari de la cuina (cosa curiosa). Jo sóc de 
l’opinió que una estada a l’hospital hauria de ser 
de pagament compartit en el que fa referència 
al menjar i els mateixos medicaments, ja que si 
estem malats a casa també paguem els aliments 
que consumim igual que la part corresponent 
dels medicaments.

3. Avisar el 112 i esperar instruccions.

4. Doncs crec que el millor és anar directament 
al Santa Caterina, ja que hi ha la mateixa dis-
tància, a la vegada hi ha més metges i si la cosa 
pinta fatal ja sóc a l’hospital.

5. Si el CAP d’Amer estigués obert llavors haurí-
em perdut un servei excel·lent. El fet de perdre 
les ambulàncies ja va ser força dur, però ara pen-
so que si he d’anar fins a Anglès amb el cotxe un 
cop al volant ja vaig fins al Santa Caterina. 

Bibiana Agustí

1. Em sembla recordar que ho vaig anar sabent 
entre la ràdio i la difusió del moviment Ter-Bru-
gent, i també per converses a casa, més o menys 
com tothom, a finals d’estiu.

2. Entenc que és una mesura d’estalvi, però em 
sembla completament forassenyada perquè 

Camino i un forat a les plantes dels peus em bui-
da de preocupacions, d'expectatives i s’empassa 
els peixos que es mosseguen la cua dins l’aigua 
de plom que es concentra entre la minsa volup-
tuositat dels meus pits. Començaré a estar plena 
d'imatges, consciència gens obstinada, vitalitat i 
estímuls sense tims? La inquietud encara deixa 
algun peix entre els ulls. Preguntes, només em 
faig preguntes, i no caço respostes, a voltes pe-
dres a voltes cordes. Distorsió, contorsió, retro-
acció! Estelles mentals! Unes fregues si us plau?

Silenci!

Prou!

Vermell elèctric i res eclèctic circula i no recula 
per les venes de les nenes, balla i es concentra 
al baix ventre de les putes i es coagula a les ma-
melles de les velles. És possible sortir de l’este-
reotip i sentir més enllà del que ja és fi?

Gaudir,
gaudir,
‘g-a-u-d-i-r’
en un anàlisi obsessiu, compulsiu i repulsiu.

Regulo la circulació viària de l’ària que corre 
pampalluguejant per tot l’ésser sensitiu....Enda-
vant! Aquí estic jo, sencera, serena i plena.

Puc i no dic prou!

I ja ho he dit!

Interpreto el saltimbanqui fugisser que s’exi-
lia quan el vull present i me’n mofo, deixo que 
marxi i no l’espero, no l’atrapo, no el lamento, ni 
atempto contra allò que sempre va a certa dis-
tància per davant:

Us presento a la Perfecció, aquella que si no 
es vol més del necessari i sense pretensió crea 

la bellesa. Destrueixo i reconstrueixo l’eco de 
l’ànima dins del meu cos cada vegada que en 
l’aquí i en l’ara escolto i satisfaig alhora la curio-
sitat, el desig i la voluntat en una intermitència 
esgotadora. Vull executar tots els verbs d’acció 
sense saturació: amb satisfacció!

Renecs de vells! Foscor de cova dins d’una olla! 
Bruixes de prunes seques i esfilagarsades es 
masturben al cul de sac dels llamps de tempes-
tes en valls de cavalls embogits i cabrejats! Me-
langia ancestral! Vermell irat! Bruixes de Fat! 
Hècate es presenta cada nit en somnis humits!

Grotesc,
esperpèntic,
bufonesc...

Cuc ‘renfeàtic’ i flemàtic escorxes muntanyes 
mentre els teus vassalls fumen caliquenyos al 
teu capdavall i jo em podreixo en un seient sar-
nós i putrefacte que fa pudor de pixa de mico i 
de cul de gat! Oh no!
O sí?!

Tot per recórrer a la gran ciutat on ionquis de 
textures encartonades et demanen cigars amb 
un cant entretallat! Per a mi, això, com diria un 
intel·lectual crític d’art incapaç de moure els 
dits amb un xic d'organicitat, seria la poètica de 
la maceració tergiversada d’una societat margi-
nada!

Com puc aprendre a nodrir-me sense podrir-me?
Excés frenètic d’informació emocional.....

Concentració,
Direcció,
Confiança,
Joc,
Fermesa,
Actitud. ■

afecta la població que normalment ja va curta de 
serveis; és a dir, la dels centres urbans petits i la 
rural, la que tampoc té transport públic regular 
suficient, ni biblioteques ni cinemes a la vora... 
També em sembla un gest gratuït però ple de 
simbolisme en la reculada dels serveis socials 
bàsics que ens va amenaçant.

3. Em sembla que s’ha de trucar a Sanitat Res-
pon, al 902 111 444.

4. Suposo que depèn de la urgència i del que em 
recomanin al telèfon de Sanitat Respon.

5. Penso que a tots ens fa molta mandra mani-
festar-nos, no només per l’esforç que suposa 
anar fins davant del CAP a fer dringar cassoles 
o dormir-hi, sinó perquè suposa posar en evi-
dència l’opinió personal, sobretot si és crítica. 
Tenim un sentit del ridícul que passa per sobre 
del fet que ens trepitgin els drets o una por an-
tiga a dir el que pensem en públic. També és 
veritat que tothom té els seus propis maldecaps 
i aquest potser sembla un mal menor fins que 
no et trobes amb la necessitat del servei.

Júlia Colomer i Josep Fontàs

1. Estic al corrent del tema. Vaig saber-ho amb 
l’activitat de les pancartes que es va fer un dia a 
la plaça.

2. No, d’avui per demà tancar 7 CAP dels 8 que 
hi havia no té cap raó fonamentada.

3. Sí, abans de les 9 et poden atendre al CAP 
d’Anglès i després al de Santa Coloma.

4. D’entrada, a Santa Coloma, però si no hi ha 
servei d’ambulància i és una cosa greu potser 
aniria directament al Santa Caterina: és més a 
prop i també té més serveis.

5. Perquè la gent creu que teníem uns privile-
gis i no uns drets. Avui en dia sembla que tot el 
que s’ha anat guanyant en serveis públics es pot 
treure sense miraments. Hi ha un conformisme 
generalitzat. ■
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Opinió

Assassinat en secret.
4a part. El món cau a sobre les espatlles

Patricia Sánchez Salas ✍

Opinió

El gos policia estirava amb força la corretja, 
fent que l’agent Maidéu tingués problemes per 
seguir els seus passos. Movia la cua amb ener-
gia, mentre ensumava el terra, neguitós, seguint 
una pista.

Era evident que anàvem en la direcció correcta.

L’individu disfressat de pallasso que havia estat 
tirotejat pels nostres homes havia resultat ser un 
pobre sense sostre que, segons el testimoni dels 
joves que havien descobert el cos de la víctima, 
solia moure’s per aquella zona del poble i rebus-
cava en les escombraries, mentre parlava sol.

– No tenim ni idea de qui era. –Va explicar un 
d’ells, encongint-se d’espatlles, mentre alçava 
les celles–. Un cop ens va amenaçar amb el que 
semblava un tros de fusta que havia trobat en 
una de les papereres, al·legant alguna cosa així 
com que aquest era el seu territori, i que nosal-
tres no érem benvinguts aquí.

– Estava ben boig. –Va murmurar un dels seus 
amics, sacsejant el cap amb desaprovació–. S’en-
carava amb tothom. Semblava no tenir por de 
res. –Vaig assentir amb el cap, mentre anotava 
tota aquella informació. El forense acabaria de 
completar els detalls en el seu informe, explicant 
què és el que havia passat abans que aquell pobre 
desgraciat hagués acabat disfressat de pallasso.

Ara, no gaire lluny d’on havien retirat el cos que 
havia estat tirotejat per error pels nostres, el gos 
es concentrava en seu sentit olfactiu, dirigint-se 
lentament cap al Parc de Bombers, mentre gru-
nyia, mostrant-se molest per la sobtada invasió 
d’altres olors que van entorpir la seva concen-
tració.

Finalment, va aixecar el cap, abatut, mirant-nos 
amb pena, mentre gemegava.

L’agent Maidéu es va ajupir per acariciar el cap 
del gos, felicitant-lo pel seu treball, mentre ens 
dedicava una mirada, negant amb el cap. 

Havia perdut la pista.

– Merda. –Vaig murmurar, mirant breument cap 
al cel–. Merda. Merda! –De bona gana hagués 
donat un cop de puny a quelcom. Però no tenia 
res allà davant. El gos seguia gemegant, amb la 
llengua penjant. Vaig deixar escapar un sospir. 
No podíem perdre temps. Em vaig ajupir al can-
tó del gos, acariciant-lo entre les orelles, men-
tre li deia suament–: Has estat genial, company. 
Has estat molt bé. –A manera de resposta, em 
va donar una llepada, agraït. Maidéu i jo ens và-
rem aixecar al mateix temps–. Ja se’l pot endur. 
Moltes gràcies. –Maidéu va assentir amb el cap, 
oferint-me un breu somriure, i va girar sobre els 
seus talons, allunyant-se en direcció contrària 
cap al furgó on hi havia un parell de gossos més 
movent-se, neguitosos.

Els periodistes tornaven a estar embrancats en 
una forta disputa amb els agents que franqueja-
ven el pas a l’escena del crim, mostrant-se ame-
naçadors.

Un cop més, em sentia cansat de tot allò. 
Havia d’haver fet cas a Rodríguez, quan em va 
avisar. 
Allò havia arribat massa lluny: el meu company 
de feina havia estat una altra de les víctimes 
d’aquell psicòpata.

– Agent Estrella –li vaig dir, acostant-me cap on 
era ell, amb pas ràpid.

– Sí, senyor? –Va dir, girant-se cap a mi, tancant 
la llibreta en què prenia notes.

– Han dit que els ha semblat veure que l’agent 
Rodríguez anava cap al parc de Bombers, acom-

panyat per un dels nostres homes. –El rostre de 
l’agent Estrella es va aombrar, amb certa culpa-
bilitat.

– És cert, senyor: l’agent Rodríguez va informar 
que s’acostaria al parc de Bombers amb un dels 
nostres homes, per fer una ullada. –Va mirar per 
sobre de la seva espatlla, incòmode–. Mai vàrem 
pensar que pogués tractar-se del sospitós, senyor. 
–Vaig notar com la ràbia em cremava per dins. 
No estava molest pel que havia passat –en el fons 
sí que ho estava–, sinó perquè aquell agent espi-
gat i de tímida mirada donava per fet que Rodrí-
guez havia estat assassinat per aquell desgraciat; 
potser tenia raó, i el cos del meu company devia 
estar jaient en algun racó, després d’haver estat 
cruelment torturat. Imaginar la seva cara de so-
friment i sentir els seus crits de dolor ressonar al 
meu cap van fer que el meu cos es sacsegés com 
si hagués rebut una forta descàrrega elèctrica.

El grinyolar agut d’uns frens sobre el paviment 
mullat va fer que ambdós miréssim per sobre 
les nostres espatlles, sobresaltats.

Vaig eixugar-me els ulls per poder veure millor, 
sota la pluja que havia començat a caure feia uns 
minuts, de qui es tractava, quan no vaig trigar a 
reconèixer el vehicle del comissari Gispert: els 
problemes només acabaven de començar.

– Vull que reuneixi a quatre dels millors homes 
que hagin acudit aquí, aquesta nit. –Li vaig orde-
nar, entre dents, mentre alçava una mà per salu-
dar el comissari, que ja s’acostava a nosaltres a 
grans gambades, iracund. Realment, encara fal-
tava per arribar el pitjor–. Que portin els gossos. 
Hem de caçar a aquest desgraciat com sigui.

– Sí, senyor. –Es va allunyar amb pas ràpid, 
abans que el comissari pogués obrir boca. Lla-
vors, vaig tornar a tenir la necessitat de fumar 
un cigar. Necessitava esvair-me sota la pluja. Tot 

allò començava a pesar massa sobre la meva es-
quena. Quan tot acabés, quan agaféssim Bulto-
ni, presentaria la meva dimissió.

– Bonadona! –Vaig parpadejar, aterrant de nou 
entre llums rotatòries, entre la gentada de po-
licies que anaven i venien d’una banda a l’altra, 
amb rapidesa. Començava a sentir-me marejat, i 
vaig notar que les arcades tornaven a sacsejar el 
meu estómac–. Bonadona! –Control les nàusees 
en l’últim moment, just quan el comissari es va 
aturar davant de mi, amb expressió colèrica–. 
M’han avisat que el seu company, l’agent Rodrí-
guez, ha estat una altra de les víctimes d’aquest 
pertorbat; és cert, això? –Vaig estossegar, nervi-
ós, mentre intentava que el cos deixés de tremo-
lar amb violència.

– Doncs, veurà, senyor, no hi ha proves que...

– Contesti’m, maleït sigui! –Va cridar, enrogint 
d’ira. Tenia la vena del coll inflada, i li palpitava 
amb fúria. La forta tempesta que s’acostava no te-
nia res a veure amb la pluja que ens amarava–. És 
cert que Rodríguez és l’última víctima de Bultoni? 
– “Hi ha una cosa més. Aquest cop, a la víctima 
li ha pintat la cara, com un pallasso”. Estava clar 
que Bultoni anava a per mi. Primer, havia pintat la 
nena com a un pallasso, després d’assassinar-la, i 
ara, s’havia cobrat la vida del meu company.

– Sí, senyor. Un agent m’ha informat de tot quan 
he arribat al lloc dels fets, senyor. –Vaig comen-
çar a dir, amb veu a penes audible.

– Pot dir-me el motiu pel qual no han anat junts a 
l’escenari del crim? –Va insinuar, sense canviar 
l’expressió del seu rostre. Sabia que no hauria 
de presentar la meva dimissió per pròpia volun-
tat, més aviat tenia la sensació que tenia un peu 
dins i un altre fora del Cos de Policia. ■

Continuarà...Continuarà...
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Ells viuen a Jönköping (Suècia) i, des que va 
començar el projecte de la Masia d’Amer, regu-
larment visiten el nostre poble, del qual, segons 
diuen, s’han enamorat.

El dia 24 d’octube tots ells van viatjar a Catalu-
nya per gaudir durant una setmana del seu som-
ni fet realitat, i vaig aprofitar per fer-los unes 
preguntes relacionades amb el seu negoci i el 
nostre poble.

Les preguntes les ha respost en Jonas, el porta-
veu del grup, que és l’encarregat de coordinar 
tot el projecte des de Suècia.

Ens podeu explicar una mica el projecte de 
la Masia d’Amer?
Sí. Nosaltres som els set emprenedors bojos de 
Suècia. Ens agraden els reptes i vam comprar 
aquest mervellós lloc ja fa tres anys.

Creieu que d’aquí a uns anys Amer tindrà 
turisme de Suècia de manera habitual?
Oh, i tant! N’estic segur! Però és molt important 
que les autoritats locals cooperin amb nosaltres 
per poder acabar el nostre projecte.

Què és el que us ha agradat més del nostre 
poble?
M’agrada la tranquil·litat i la vida relaxada, la 
gent aquí és molt generosa i honesta.

Ara que ja sou mig amerencs, que coneixeu 
i heu assistit a totes les festes locals, amb 
quina us quedaríeu? Quina us ha agradat 
més?
Estic realment sorprès! M’han agradat molt les 
vostres festes, però francament crec que la pro-
cessó dels Dolors és la que em va causar més 
impressió.

Des del punt de vista nòrdic, veieu algunes 
carències a Amer i a Catalunya en general?
Són solament petites coses... M’agradaria que 
les decisions i els papers anessin molt més ràpid. 
Almenys és al que estem acostumats a Suècia.

Què destacaríeu dels catalans? I dels ame-
rencs?
Com ja t’he dit, gent molt agradable i honesta, 
que estan molt orgullosos del seu entorn i del 
seu poble.

Creieu que Suècia és un país desconegut 
per nosaltres?
Crec que la gent s’hauria d’interessar més pel 
nostre país; és un lloc preciós, gent d’Amer ens 
ha visitat i van quedar-ne enamorats. Crec que a 
través de la Masia també podríem portar gent a 
conèixer el nostre país.

Es viu millor a Suècia o aquí?
L’obscuritat i el fred a Suècia poden ser molt es-
gotadors, però també exòtics. Però prefereixo 
el vostre clima en l’època fosca. Durant l’estiu 
m’encanta el nord; no fa tanta calor i durant tota 
la nit hi ha llum.

Canviaríeu el vostre poble per venir a viure 
a Amer?
La meitat de l’any: octubre-març. I tant!

Alguna cosa que us agradaria dir a la gent 
d’Amer?
Continueu actuant de la mateixa manera: reals, 
honestos i amables.
També els convidem a visitar-nos i conèixer més 
sobre la Masia d’Amer, els suecs i Suècia.

Voleu afegir alguna cosa?
Apreneu anglès! (riu) No, potser és millor que 
nosaltres aprenguem català. Tanmateix, podem 
organitzar cursos junts, no? ■

Lluís M. R. ✍

Uns suecs
a Amer

Quina és la missió i visió de la vostra em-
presa?
Volem desenvolupar alguna cosa nova per a la 
gent d’Escandinàvia i fer connexions amb la 
gent d’aquí.

Per què vau escollir Catalunya, i especial-
ment el poble d’Amer?
Aquesta és una àrea realment preciosa amb 
muntanyes i mar. Queda relativament a prop de 
casa nostra; i Amer és un poblet molt bonic i pin-
toresc, típic dels Pirineus, amb persones reals, 
no com els llocs turístics de la costa.

Quina idea teniu a curt/mitjà termini per 
al futur del restaurant?
Nosaltres volem portar gent cap a aquí, tant 
d’Espanya com d’Escandinàvia. Esperem poder 
acabar de desenvolupar el complex amb habita-
cions i instal·lacions noves d’aquí aproximada-
ment 2 anys.

Calaix de sastre Calaix de sastre

Fa més de tres anys que un grup de socis suecs van comprar la finca de Can 
Menció per convertir l’edifici en un hotel restaurant. Ara fa dos mesos que es va 

acabar l’obra i el projecte finalment s’ha fet realitat.
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Calaix de sastre Calaix de sastre

Diuen que ningú és profeta a la seva terra i 
Amer no és una excepció. De vegades ens han 
de venir els reconeixements de fora per adonar-
nos del que tenim. Fa unes setmanes la Cambra 
de Comerç de Girona va distingir una empresa 
amerenca que va poder acreditar la seva activitat 
empresarial com una de les més antigues de la 
província. L’acreditació es va poder fer gràcies a 
les referències que en fa Antoni Massó en el seu 
llibre Excursió a Las Guiïlerias. 23, 24 y 25 Març 
de 1884, on parla d’una fàbrica de pipes ubicada 
al Molí d’Amer: Pipes Soler.

I si diem Pipes Soler hem de dir Joan Pere o Jean 
Pierre, encara que a Amer tots el coneixem per 
“Pierra”, en un intent de catalanitzar uns orígens 
que s’endevinen afrancesats. 

Efectivament en Pierra neix a França, a Cogolin, 
fruit d’una constant a la família que serà una bar-
reja d’atzar i de voluntat per superar les dificul-
tats i trobar noves oportunitats. La mateixa vo-
luntat que fa que els seus avis, establerts a l’antic 
Molí d’Amer, vagin dos cops a la setmana al Molí 
de Sant Aniol per poder continuar treballant les 

pipes que no poden serrar per 
falta d’aigua al molí del poble; 
el mateix impuls que fa que el 
seu pare s’estableixi a Cogolin 
acabada la guerra civil i que 
fa que conegui allà la filla de 
l’agutzil Molina, la mare d’en 
Pierra. Els tres primers anys 
de vida els passa a França, 
amb els seus pares, on té de 
veí i amic de la família el Pre-
sident de la Generalitat Josep 
Irla. Fugint de la II Guerra 
Mundial tornen a Amer però 
no per gaire temps. El pare, 
que tenia Pipes Soler amb dos 
germans, en Josep i l’Enric, 
decideix anar sol a buscar no-
ves oportunitats a l’Alberca, 
Salamanca. Ell, que venia de 
França, es troba una Espanya 
profunda i atàvica, pintada de 

negre i de por. I allí serà el Señor Pedro, el catalán 
fins que mor al cap d’un any i mig. D’aquest trist 
fet en queden dues coses: el record familiar que 
la mare arriba a l’enterrament dos dies més tard 
i que des d’aquell moment es convertirà en fuma-
dora fins a la seva mort. Una fumadora clandes-
tina, que l’època no està per excentricitats; i no 
de pipes, sinó de peninsulares i ideales. Als tres 
anys, aprofitant que hi han deixat família, tornen 
a enviar-lo a França, i durant dos anys s’escolarit-
za en francès, que més tard li serà molt útil per 
anar pel món amb les seves pipes. De tornada a 
Amer treballa amb els seus tiets i venen temps di-
fícils. I de nou la voluntat fa que ell i la seva secre-
tària inseparable, la seva dona Paquita, busquin, 
escriguin i viatgin per poder trobar nous clients 
i nous mercats. Viatgen per França i Alemanya. 
I escriuen a les cambres de comerç d’arreu fins 
que, altra vegada l’atzar fruit del treball, fa que 
contactin amb una empresa japonesa que queda 
totalment enamorada de les pipes i del seu procés 
d’elaboració. Valoren l’artesania que comporta el 
producte final, l’escalaborn, però també les dotze 
hores d’ebullició i un any mínim per assecar, i la 
qualitat del producte, el bruc gironí únic al món.

Fins aquell moment a Pipes Soler no havien tre-
ballat mai el producte final, la pipa de fumar, tret 
d’un període d’uns nou anys als seixanta. Els 
japonesos estan molt interessats en adquirir les 
màquines per poder fer les pipes però en Pierra, 
que en aquell moment no té cap interès en fer-ne, 
decideix no vendre-les.

L’atzar, com a fil conductor d’aquesta història, 
ens porta a uns vint anys enrere, quan una altra 
oferta de compra de les màquines per part de la 
competència i la notícia d’un pipaire amb més 
nom que ofici, en Benet de les Pipes, que rega-
la a un entrenador italià de futbol una pipa que 
costa el mateix que tot un sac d’on se’n podrien 
treure set-centes, fan que en Pierra es decideixi a 
provar de fer una pipa. 

La passió d’en Pierra ha estat sempre el món del 
motor i dels cotxes i aquests coneixements li han 
estat molt útils al llarg de la seva vida de pipaire; 

Moisès Garcia ✍

així doncs, engega la màquina que tenia parada 
tants anys, li col·loca un motor i una corretja pro-
visional i fa la seva primera pipa. Com recorda 
ell, no té ni broca per fer el forat i va al taller d’en 
Josep Clarà per fer-lo. Autodidacta i treballador, 
a partir d’aquell moment, quan acaba la seva jor-
nada a la serralleria es posa a fer pipes fins a les 
dues de la matinada. 

Entremig hi queden moltes vivències, molt d’at-
zar i molta voluntat. Com el dia que es declara 
un incendi a Pinyana i ell i en Desoi, entre d’al-
tres, corren a ajudar els bombers. Aquest fet és 
l’embrió del parc de Bombers d’Amer, una colla 
d’amerencs que s’organitzen com a bombers vo-
luntaris, amb en Piera pel mig, evidentment. O 
la primera fira de Sant Martí dins les festes de 
l’Aniversari, on en Pierra torra les castanyes els 
primers vint anys, i que no abandona mai ja que al 
cap de poc temps hi participa amb la seva famosa 
parada de pipes. Parada on hi figura “Amer” al 
costat del seu nom i que passeja per tot el món, 
aprofitant fires o concursos de fumades de pipa i 
que fan que el nostre poble sigui conegut arreu.

Així fins al dia d’avui, amb el mateix motor i la 
mateixa corretja provisional que fa vint anys, ela-
bora unes pipes que són úniques i que li donen el 
reconeixement de Mestre Artesà i el convertei-
xen durant molts anys en l’únic mestre de la pipa 
que en fa tot el procés. 

Ven per tot el món i li encarreguen dels llocs més 
llunyans, pel valor que té la matèria prima i per 
tal com la treballa en Pierra. Sense abandonar 
mai el nom de Pipes Soler, signa les seves pipes 
artesanals amb aquest nom. I quan algú vol par-
lar de qualitat i artesania en el món de la pipa diu: 
carai noi, això és una pipa Soler! ■

Fa unes setmanes la Cambra de Comerç de Girona va distingir una empresa 
amerenca que va poder acreditar la seva activitat empresarial com una  

de les més antigues de la província. 

E l pipaire
d´Amer
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Entreteniments

Mots encreuats

Sopa de lletres

Juguem i fem història

Canvieu els guions pels signes que 
falten i us sortirà una pinzellada de la 
història d'Amer:

L' __ ny   __ __ __ __   __s   

s __ gn __ v __   __   __ m __ r   

q __ __ lc __ m   h __ st __ r __ c.

Sabeu de què es tracta?

Horitzontals
1. Base per a recaptar els vots dels electors en una 
elecció.
2. Designació genèrica d’aliatges de coure, zinc i 
níquel. Les vocals de Llavorsí.
3. Increment fort i sobtat, a la biorxa. A l’inrevés, 
puig petit.
4. Entitat sociocultural d’Amer molt dinàmica.
5. Amb una preposició afegida, decisió dictada pels 
àrbitres. Cinquanta. Arbre que creix en indrets 
humits. Ho pluralitza tot.
6. Litre. Un romà. Que té atrició.
7. Accions d’agredir.

Solucions

Juguem i fem història

L'Any  1485  Es  sIgnAvA  A  

AmEr  qUElcOm  hIstÒrIc. 

(Els sindics remences accepten l'arbitrat-
ge del rei per a solventar llurs conflictes 
amb els senyor feudals)

Sopa de lletres

Solivent – Vila – Firal – Guilleries –  
Centre – Avall – Selva – Fontalta – 
Olot – Monestir

Mots encreuats

Horitzontals

1.- Plataforma

2.- Alpaca. Aoi

3.- Moob. lojuP

4.- Esquelles

5.- Lau. L. Om. S

6.- L. I. Atrit

7.-Agressions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

Telèfons d’interès públic
Ajuntament
Oficines  ..........................  972 431112
Fax  ................................  972 430016
Biblioteca  ........................  972 430510
Llar de jubilats  .................  972 430126
Oficina de turisme  ............  972 430160
MEd’A  ............................  972 431956

Bombers
Urgències  .....................................  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.

Verticals
1. Capell de dona amb geminada inclosa.
2. Pedra plana per a paviments. Inicial de Girona.
3. Fer més petit. 
4. Vedar l’ús de certes coses. Est.
5. Símbol de l’actini. Article. Sud.
6. Barranc produït per l’enfonsament d’un terreny. 
Campió.
7. Oest. Nascut a la capital de la Garrotxa.
8. A l’inrevés, proveir d’eines o d’aparells.
9. Canvies de lloc. Prefix que denota negació.
10. A l’inrevés, pietosa. Sants abreujats.

S O L I V E N T M N J P A B R C
I E L M I S T O R L M S C O J A

M N O Q L U T L M N R Q P T A L
F I A B A S N O C H I L I S T Z
O B C D L I J M D L C E N T R E
N A J D M R D I A S L J P L N F
T I R T I L A Q L M J S L T B S
A V A L L Y N L A P Y Z V T B E
L M N Y Q I U L R J M I L S T I
T I M P I L I J I Y M S D N S R
A R T J U M J L F Q S E D A M E
L I S T Y J F L M N D L J I A L
Z I A V I M C I R T S V D M I L
J Q U V I L A L S Z E A R D I I
L M F R N C H S L O A N A P L U
M O N E S T I R P E L O Z I R G

Entre les lletres horitzontals i verticals d’aquesta sopa de lletres 
hi ha el nom de 10 carrers o places d’Amer. Poden anar amunt o 
avall, i d’esquerra a dreta. A veure si els trobes!




