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OPINIÓ / UNES ALES PER A EN PEP
No volia escriure aquest article
perquè segur que em deixaré coses.
Quan algú és tan com en Pep, segur
que et deixes coses. Però la primera i
més important és que és mestre. D’algú
que amb bonhomia i sempre amb un
somriure fa avançar les coses en pots
aprendre molt. I crec que d’ell n’hem
après tots, des de gent de teatre a gent
que treballa en gestió cultural, passant
per un llarg entremig de sindicalistes,
polítics o ciutadans.
En Pep Fargas forma part d’una
generació que culturalment ha aportat
molt a Olot. Uns nouvinguts que s’exiliaven voluntàriament de ciutats més
grans per venir a viure a la Garrotxa i
fer-hi d’artistes, integrant-se als moviments locals. Artistes que, com en Pep,
sovint havien de compaginar-ho amb
altres tasques més prosaiques, com ara
treballar a la Caixa. El dinamisme cultural dels vuitanta no s’entendria sense
aquesta colla, que, a part d’altres mèrits, tenen el d’haver contribuït a les
comissions artístiques de la Fundació
Pública Municipal del Teatre Principal
d’Olot o a fer possible el Fòrum de Teatre. En Pep va col·laborar activament
en aquests dos projectes, va fer teatre,
tant local com a un nivell més professional i, el més important, va plantar
moltes llavors. Unes llavors que, quan
va incorporar-se a la política municipal
i va ser regidor de Cultura, va saber regar i recollir: va impulsar el Pla de cultura, va fer realitat l’Institut de Cultura
de la Ciutat d’Olot i va situar la ciutat
com a referent de la contemporaneïtat

no metropolitana. Que és molta feina!
Algun dia haurem de repassar-ho bé i
deixar-ho escrit.
Els anys que en Pep va estar al capdavant de la política cultural municipal van ser una oportunitat i un repte
constant per a tots els qui treballàvem
amb ell a l’equip de Cultura: nous projectes, repensar els existents, incorporar l’educació com a part fonamental,
reformular-ho tot i construir-ho de
nou, cohesionar l’equip... sense oblidar la part “pallassa”: ell va promoure
la festa patronal de l’Institut de Cultura, que, com tothom sap, se celebra
l’últim dijous de gener.
Després, com a coordinador de la
xarxa Transversal (que havia impulsat
essent regidor a Olot), va treballar per
situar les ciutats com a element actiu
en la cultura del país, com a espais on
també es podien crear i generar projectes culturals de dimensió nacional, en
lloc de ser únicament espais receptors
de productes fets a la capital. Aquesta
dinàmica va representar l’inici d’una
nova lògica de treball cooperatiu entre
les ciutats, entre les ciutats i els artistes i entre les ciutats i el seus ciutadans
a l’entorn de la cultura i els projectes
artístics.
I un cop acabat aquest cicle, lligat d’alguna manera a la vida laboral,
quan en Pep podria haver-se’n anat a
voltar món amb la seva motorhome
(que ens consta que també ho ha fet!),
es comença a embarcar en tot d’altres
aventures, sobretot ajudant companyies locals i nacionals en la creació i di-

recció. La direcció dels espectacles que
PimPamPumFoc! realitza al final dels
seus correfocs el porta a idear i impulsar el festival Lluèrnia, el hit de la tardor a Olot. Lluèrnia conté moltes de
les idees que en Pep ens ha anat transmetent al llarg dels anys que fa que el
coneixem: ciutadania, creació, comunitat, participació, singularitat, excepcionalitat, coneixement, cooperació,
internacionalització, aprenentatge...
El ciutadà Fargas és un ciutadà activament actiu, que sap per què fa les
coses i també quines coses cal fer per
ser coherent amb les seves idees (i valent per defensar-les quan cal). Quan
tot posant cadires o fregant un linòleum ens fa la conya d’estar fent “gestió cultural, un treball intel·lectual”,
no és sinó el reflex d’aquesta actitud
que ha promogut sempre, de treball
per la cultura ja sigui des de la trinxera
o des de plataformes més còmodes.
No deixa de ser curiós que ara la
ciutat li atorgui la màxima distinció
cultural, les Ales a la Cultura, premi
que ell va inventar per distingir la gent
que impulsa projectes i fa créixer la
cultura a Olot, per reconèixer un mèrit
que sovint passa desapercebut o queda
amagat darrere de guardons esportius
o empresarials que tenen més projecció. En Pep pensava que calia visibilitzar la feina de persones o entitats que
treballen per fer de la nostra ciutat el
referent cultural que és en aquests moments, i és precisament per això que
ara les Ales volaran cap a la seva solapa.
Tena Busquets Costa

ANIVERSARI / CENTENARI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLOT
En el Ple de 21 de maig de 1918,
l’Ajuntament d’Olot va aprovar la creació d’una Escola Municipal de Música
a la ciutat. A començaments d’aquell
mes, la comissió de Governació havia
proposat unes bases per crear-la, en el
marc del procés de reorganització de la
Banda Municipal. A més d’aprovar els
reglaments que havien de regir les dues
institucions, el consistori en va nomenar director mossèn Fèlix Farró Vilanova (Girona, c.1884-Olot, 1936).

Segons Joaquim Danés i Torras,
l’escola va obrir les portes l’octubre
d’aquell any amb una vuitantena de
matriculats. L’any 1934 va ser objecte
d’una reordenació que la va convertir
temporalment en filial del Conservatori del Liceu de Barcelona. Després
d’una època de decadència, l’escola va
rebre un nou impuls a partir de 1982,
amb l’adopció del mètode didàctic del
solfeig d’Ireneu Segarra, i la renovació
del professorat.
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BREVIARI

La revista cultural Les Garrotxes
ha tret al carrer el número 21, corresponent a la primavera-estiu de 2018.
En l’apartat d’entitats, Jordi Nierga
ens apropa a l’associació cultural La
Fulla de Mieres. En l’apartat d’entrevistes, Andreu Oliveras parla amb
David Amat, responsable de l’horta
agroecològica garrotxina La Saó; Ramon Estéban conversa amb el pintor
Miquel Duran, de les Preses; Laia
Juez dona a conèixer l’activitat silvoramadera de la família Espigulé, del
mas Llapart, de Sant Aniol de Finestres, i Joan Sala repassa la trajectòria
docent de l’olotina Elvira Vinaixa.
El dossier central està dedicat al
món dels sifons, les gasoses i la ratafia. Mònica Font hi descriu l’estreta
vinculació de la família olotina Russet amb la ratafia; Ramon Estéban
recull les receptes de ratafia del grup
de les Àvies Remeieres de les Preses;
Salvador Garcia-Arbós detalla la història de la ratafia a Besalú i enumera
les dones ratafiaires premiades; Pere
Gelis i Enric Plana estudien les antigues destil·leries Pyrene, d’Olot, i El
Diamante, de les Preses, respectivament; Jordi Nierga comenta amb Coral Olivas els inicis de la distribuïdora
de vins i licors Masoliver, ara a Begudà; Àgata Losantos parla amb els
estadants del mas Santigosa, de Sant
Privat d’en Bas, petits productors de
licor d’aranyons; Xavier Valeri, Josep Vilar, Joan Carreres, Marta Carbonés i Pere Cerro se centren en la
producció de gasoses i sifons a Olot,
Tortellà, Sant Jaume de Llierca, les
Planes d’Hostoles i Besalú, respectivament, mentre que Francesc Ginabreda, Marta Carbonés i Laia Juez
documenten com es distribuïen en
diversos pobles.
A l’entorn del patrimoni, Joan
Sala presenta el mas Colomer, de la
Vall de Bianya; Xavier Puigvert i Antoni Mayans revisen alguns aspectes
culturals a Olot durant la I Guerra
Mundial; Llorenç Planagumà descriu
els volcans de la vall del Brugent; Josep Valls recorda el farro amb brou
bufat, i Emili Bassols i Ester Sala ens
acosten al món de la sargantana i
l’aulina, respectivament. En l’apartat
de caminades, Joaquim Agustí ens
porta camí del Montmajor. La secció
de memòria fotogràfica, coordinada
per Quim Roca, se centra en imatges
de jocs populars al carrer.

DEL DINOU AL VINT-I-U / LES BARBES A REMULLAR
Joan Barnadas (joan.barnadas@gmail.com)
Aquesta temporada, l’actualitat m’està desbaratant tota
la planificació estiuenca. Els mesos passen i les efemèrides
que vull commemorar segueixen al tinter. Avui volia celebrar cofoiament els cinquanta anys del maig francès. El vaig
descobrir tard, llei de vida; però, des d’aleshores, i ara més
que mai, busco aquesta platja que hi ha sota les llambordes,
procuro no mirar el dit que senyala la lluna i tinc prohibit
prohibir. Allà, hi vaig conèixer Simone de Beauvoir i Jean
Paul Sartre, i hi he cantat Léo Ferré. Fins i tot, durant un
temps, vaig voler ser Cohn-Bendit. Tinc motius de celebració. Però la realitat, ara, m’imposa deixar les commemoracions plaents. Les vull, però no puc anar a estimar-les perquè
encara hi ha combat.
Aquest mes de maig fa 94 anys de la desaparició del
setmanari de la ciutat d’Olot La Montaña. Havia nascut
el mes de febrer de 1923 per defensar Espanya i el Rei.
“He aquí el lema que ha de ser norte de nuestra campaña
y por el cual lucharemos con el ardor del fanático y con la
fe del creyente, hasta lograr abatir todas las perversidades
y todas las ingratitudes de esa horda canallesca e infame,
que debiendo su vida al amor leal de la España excelsa, no
vacila y se complace en denigrarla invocando un abyecto y
fementido patriotismo. Por España y por su Rey”. El gruix
dels olotins va rebre la nova capçalera amb certa sorpresa
i molta indiferència. En aquell moment, Olot disposava de
tres setmanaris prou plurals i representatius: el tradicionalista La Tradició Catalana, el catalanista moderat d’acció

catòlica El Deber i el més progressista La Comarca. Si quedava algun espai orfe de premsa era, sense dubte, el puixant
moviment socialista i obrerista. La nova publicació, però, es
va situar enfront de les altres. Era anticatalanista. “La frase
‘horda canallesca e infame’ fue escrita adrede, con la clara
y manifiesta intención de aludir a cierta parte de la opinión
catalana, y singularmente a la olotina, que no encuentra
otras razones para defender sus ideas que escupir insultos y
procacidades contra la pobre y sufrida España y contra los
que tenemos por honor altísimo el haber nacido en ella”. El
seu estil, agressiu i bel·ligerant, i la seva ideologia radical i
minoritària feien preveure poc futur a la nova publicació. I,
a fe de Déu que la va tenir curta, la trajectòria. El mes de
maig de 1924, després d’haver publicat només 42 números, La Montaña es va acomiadar triomfant. “Fenecida La
Comarca de Olot, su representante y el de El Deber hanse
comprometido ante el Alcalde y nuestro compañero Sr. Puig
a mostrar el respeto que nos merecemos todos los olotinos
sin distinción de ideas; bajo este concepto y haciendo honor
a la palabra de aquellos, La Montaña abre un paréntesis en
la marcha, con tanto éxito iniciada y seguida, suspendiendo
indefinidamente su publicación. Si la continuara iría al comienzo de una lucha desigual, ya que el enemigo, derrotado
y vencido, no podría contrariar en la liza por carecer de
armas”.
En només un any, la dictadura borbònica del general Primo de Rivera els va fer tota la feina.

HISTÒRIES / PUGNA PER UNA CONFRARIA DEL ROSER ENTRE EL CARME I SANT ESTEVE
Hi va haver un moment, a finals del segle XVI, que deurien coincidir fugaçment dues confraries del Roser a Olot:
una, a la parròquia de Sant Esteve, i l’altra, al convent del
Carme. La primera confraria tenia seu a la capella del Roser
de Sant Esteve, que avui encara llueix; la segona semblaria
que es va ubicar a la capella dels francesos del convent del
Carme.
La confraria del Roser de Sant Esteve segurament es va
fundar a mitjans del segle XVI en una capella lateral de la
parròquia. Tot i que no se’n sap amb seguretat la data, sí que
se sap que es tracta d’una capella i d’una confraria relacionades amb les “bones famílies” de la vila.
L’anomenada capella dels francesos es va fundar al convent del Carme el 1571, en un moment en què s’estava
edificant. Els francesos i occitans van arribar a Olot, com
en altres indrets de Catalunya, en un procés global d’immigració, per la situació de guerra i crisi. Molts dels qui
van arribar a Olot eren mestres de cases i artesans, i alguns
d’aquests van ser els mateixos constructors de la capella.
Aquest mateix any es funda a la capella dels francesos una
confraria de la Mare de Déu del Roser, oficialment instituïda pel dominic Miquel Hebrea.
Ràpidament sorgeix una pugna entre aquesta confraria
a la capella dels francesos i la confraria fundada a la capella
del Roser de la parròquia de Sant Esteve. Als confrares i
parroquians de Sant Esteve no els agradava que hi hagués
una altra confraria fundada a la mateixa vila, i busquen les
vies per desautoritzar-ne la fundació. L’enfrontament entre
la parròquia i el convent es feia evident en diferents aspectes des dels primers moments de la fundació del convent
del Carme, perquè es feien la competència ja que ambdues
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podien tenir les mateixes funcions, per exemple en aspectes
relacionats amb els enterraments, amb els drets funeraris,
amb les processons, i també en d’altres qüestions relacionades amb les fundacions de confraries.
La pugna arriba als judicis eclesiàstics, que finalment desautoritzen la fundació de la confraria del Roser del Carme
i institucionalitzen la confraria del Roser de Sant Esteve,
sobretot perquè les mateixes ordinacions de la confraria no
permeten que hi hagi dues confraries sota una mateixa advocació en la mateixa ciutat. Així, el 1592 s’institucionalitza
oficialment la confraria, any del qual data la còpia de la
butlla d’institució de la confraria, i que possiblement es va
fer gràcies a aquesta pugna.
El que és interessant d’aquesta disputa és que la Mare
de Déu del Roser fou escollida per dos col·lectius diferents:
a la parròquia hi trobem les famílies importants de la ciutat
d’Olot, com són ara els Collferrer; al Carme hi funden confraria els immigrants estrangers; la confraria del Roser de
Sant Esteve, un segle més tard, encarregarà un retaule a un
dels grans artífexs del barroc català; al convent del Carme,
els mateixos confrares ajuden a construir la capella; l’una,
fundada en una església parroquial a la part alta de la vila,
l’altra al convent, a la part baixa. Les dues vessants de la
mateixa devoció exemplifiquen la versatilitat i l’amplitud
del culte, fruit de la seva generalització i universalització.
Però, malgrat les diferències, tots dos col·lectius s’identifiquen sota la Mare de Déu, la Mare de Déu del Roser,
que té la capacitat d’emparar olotins i olotines de totes les
procedències.
Keta Capdevila Werning

A OLOT SOMIANT AMB OLOT / EL MISTERI DEL CARRER DE SANTA SABINA

E.R.

Etienne Rouziès (https://leventdesrues.wordpress.com / @leventdesrues)

Quan explorem el mapa de les zones blanques d’Olot
a Google Maps, trobem al nord de la ciutat un carrer amb
una curiosa forma d’os i un nom de santa: el carrer de Santa
Sabina. Els plànols oficials mostren un carrer normal, sense discontinuïtat, però Google deixa blanc el mig, com per
endinsar-nos en el misteri. Mirant el carrer a Streetview, el
misteri pren forma: el carrer desapareix totalment entre els
números 15 i 29 com si s’hagués enfonsat. Al mig, no hi ha
res més, ni l’ombra d’un edifici, ni tampoc el record d’un
traç. Només una praderia d’herbes altes, una mar interior
on santa Sabina s’ofegaria. En un costat, hi podem veure un
camí que es mulla d’aigua i s’esborra, el nom Carrer Santa
Sabina, estès en una línia invisible, i un home vell al llindar
de casa seva, porter discret d’aquest Leteu verd. A l’altre costat, la porta d’un garatge, cotxes al mig i, al fons, la carcassa
d’un edifici de teules en construcció. El carrer s’atura de cop,
però hi ha un camí de roselles, com si fos una promesa, a la
dreta. Em venen ganes de seguir-lo.
Vaig decidir deixar la meva pantalla i anar a observar
sobre el terreny aquest estrany fenomen d’immersió. In situ,
l’estació no és la mateixa. La terra és nua, és hivern. Les
obres estan acabades i l’edifici del fons ara està habitat. Agafo el camí de roselles que em porta a una pedra plantada en
el sòl. Marca cadastral? Pedra sepulcral oblidada? Límit de
dos mons? La deixo amb els seus enigmes i vaig cap a un

esvoranc que s’obre, més lluny, en el mur, barrat d’una tija
d’heura. Donant-li l’esquena, descobreixo de sobte una franja d’herba i terra comprimida, un passatge fins aleshores sostret de la mirada, un passatge que la perspectiva m’amagava,
com un braç estès cap al volcà de Montolivet i a la curiosa
silueta de Sant Pere Màrtir, cavaller de pedra que surt de la
boira. Em quedo un temps en la llum, entre dues terres. La
vida del caminant es concep així: busquem un carrer i, en el
blanc de la seva desaparició, trobem un camí a la perpendicular del seu fantasma.
Continuo la travessa fins a l’altra riba. Em pregunto com
va el vell amb bastó. El busco amb l’esperança de creuar el
passador del gual en la vida real, però en va. Potser es reconeixerà a si mateix llegint aquest article? Penso en tots aquells
éssers humans que Google ha immortalitzat en la seva vida
quotidiana i de vegades en situacions incongruents: l’artista
Jon Rafman ha compilat en el seu web algunes escenes de
carrer hiperrealistes que es troben a Google (http://9-eyes.
com/). Qui sap a Streetview hi som nosaltres, sense saber-ho,
o familiars o amics, o fins i tot persones desaparegudes que
troben una vida de fantasma allà. Per part meva, mai no hi
he trobat coneixences.
Aquesta configuració em planteja moltes preguntes: ha
existit sempre aquest camp? Un dia el carrer va ser continu?
On són els números perduts? Els habitants de les dues ribes
es coneixen? De vegades fan festes o aplecs? El lloc és modest, poc freqüentat, però molt original per la forma poètica
que pren, lluny de la normalització urbana. Ens porta a somiar. Espero que mai cap planificador vulgui corregir aquesta anomalia perquè és aquest tipus d’heterodòxia cadastral
que fa l’encant i l’ànima de les ciutats.
Vaig tornar al carrer de Santa Sabina a finals de setembre
i vaig descobrir que el mar interior s’ha convertit en un camp
de blat de moro, les altes tiges del qual encara protegeixen
santa Sabina i el seu misteri.
[L’àlbum fotogràfic del carrer es pot veure aquí: https://leventdesrues.wordpress.com/2017/03/28/le-mystere-de-la-rue-sainte-sabine/]

ELS NOMS DE LA TERRA / MÀRTIR NECESSARI
Xavier Puigvert i Gurt
Quan surten de la seva zona de confort, alguns noms
de la terra pateixen el mal de la incomprensió. Acostumats
a tractar amb veïns que els saluden molts cops al dia, no
són capaços de participar en una conversa sense entrebancs
quan han de viatjar per territoris on se’ls considera topònims exòtics. I noten com tothom se’ls mira de reüll.
Quantes situacions compromeses ha hagut de patir el
pobre Sant Pere Màrtir olotí! Aquell barri popular nascut
en els anys cinquanta del segle XX no té cap problema de
convivència local: tots els paisans l’associem a una àrea concreta de la ciutat, bufem quan ens proposen d’enfilar-nos
pels seus carrers i perdem amb facilitat el nord per culpa
del traçat caòtic. Tot això amb naturalitat, sense qüestionar
res, acceptant una denominació quotidiana que adopta el
suplici d’un personatge com a bandera del veïnat. El neguit
que pateix el topònim prové dels trasllats temporals que fa
com a nom d’equip de futbol. Els delegats del club Joventut Sant Pere Màrtir veuen molt sovint com l’estranyesa es
reflecteix en el rostre d’àrbitres i rivals en el moment de
presentar credencials. Més que por del potencial esportiu
(que també!), és sorpresa per la manca d’un referent que
geoposicioni el contrincant: “Però, no venen d’Olot? Per
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què es diuen així?”, es pregunten en silenci.
L’origen del nom és humil –un atribut que reforça el del
martiri–, fruit de la necessitat: no es tenia a mà cap nom
més neutre per batejar una zona antigament deshabitada i
poc definida que, sobtadament, va patir la transsubstanciació de feixes en cases. I es va haver de recórrer a un oratori minúscul que flanquejava el camí de la vall del Ridaura,
vora el Pla de Dalt. Era un pedró amb fornícula i figura del
sant, l’advocació del qual s’havia introduït a Olot en el segle
XVII amb la fundació d’un benefici eclesiàstic a la parroquial. L’oratori apareix documentat per primer cop l’any
1742, quan un pagès, de nom Pere Màrtir Closells, afirma
ser propietari del “campo del oratorio de San Pedro Mártir”
en aquell indret enmig del no-res. No sabem si en va ser el
promotor, tot i que la coincidència de nom permet intuir
una estreta vinculació personal amb el culte.
Actualment, només el club de futbol presumeix de la
protecció del sant turmentat. L’associació de veïns del barri
va decidir el 1997 que el record de l’antic oratori no generava un impacte beneficiós i que calia substituir-lo per la
nova marca “Montolivet”. Ja no era el sant necessari de la
devoció dels veïns.

APUNTS I REPUNTS NATURALS / ECOLOGIA PRÀCTICA

E.B.

Emili Bassols i Isamat

Els paratges de la Moixina són un dels llocs on l’aqüífer
al·luvial-volcànic es buida, de forma natural, amb més intensitat i persistència. L’aigua emmagatzemada brolla per les
nombroses fonts i deus i és transportada, a través d’estrets
canals de drenatge, fins a confluir en l’anomenat rec de Ravell (a la cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya apareix com a Revell). El rec discorre entre fèrtils
camps de conreu. El seu traçat és rectilini i els seus límits
estan molt ben definits. L’origen és el Molí de les Fonts i el
final, l’aiguabarreig amb el Fluvià, a l’alçada del Parc de les
Móres. Presenta un cabal permanent, però no pas constant,
amb oscil·lacions que van dels 35 als 140 l/s. Tanmateix, la
seva contribució hídrica és bàsica perquè el riu mantingui un
mínim flux d’aigua circulant en èpoques de sequera. Tot i la
seva reduïda longitud, poc més de cinc-cents metres, el rec
de Ravell exemplifica d’una manera excel·lent els canvis que
estan experimentant molts dels sistemes aquàtics continentals, permanentment sotmesos a múltiples pressions externes. Fixem-nos, per exemple, en els canvis de la composició
faunística. En el rec de Ravell hem assistit a l’extinció d’espècies. La més evident, la del rat-buf o rata d’aigua (Arvicola
sapidus). També a la desaparició d’altres, com la de la truita
irisada o arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss), una espècie de truita al·lòctona que es va criar durant molts anys
a la piscifactoria annexa al Molí de les Fonts. Els individus

que vivien en el rec n’eren fugitius. Des de fa anys també
comprovem la regressió del barb (Barbus meridionalis) que,
malauradament, no ha sabut aprofitar l’absència de la truita
per incrementar la seva població. Per altra banda, el rec de
Ravell no s’ha deslliurat de patir una bioinvasió. La darrera
espècie exòtica que ha arribat és el barb roig o veró (Phoxinus sp.), un petit peixet de costums gregàries, el qual, tot
i ser abundantíssim, passa molt desapercebut. O la invasió
més coneguda de la dècada dels noranta, la del cranc roig
americà (Procambarus clarckii), que ha foragitat dels recs de
la Moixina el cranc autòcton (Austrapotamobius pallipes), el
qual, precisament, s’intenta recuperar en el centre de cria en
captivitat instal·lat als antics tancs de la piscifactoria.
Per sort, no tot són males notícies, també hi ha exemples
de recuperació de la fauna autòctona. Destaca el retorn de
la llúdriga (Lutra lutra), després de la seva reintroducció a la
conca del Fluvià, el 1995. El 15 d’octubre d’aquell any, els
alumnes de l’Escola Malagrida van alliberar una llúdriga al
riu Fluvià, just al costat del pont de les Móres. Els dies posteriors a l’alliberament, la llúdriga, batejada amb el nom de
“Llum”, es va refugiar al rec de Ravell. Avui, les llúdrigues
visiten sovint el rec. La darrera incorporació s’ha produït fa
molt poc, el passat mes de novembre, quan en el marc d’un
projecte europeu LIFE, liderat pel Consorci de l’Estany de
Banyoles, es va fer una repoblació de desenes d’exemplars
juvenils de nàiades (Unio mancus), un mol·lusc bivalve d’aigua dolça en perill d’extinció. Bé, com hem pogut comprovar, en les darreres dècades els inquilins del rec han anat
variant. Aquesta seqüència de canvis, alguns lents i altres de
molt sobtats, ha comportat alteracions constants dels processos ecològics i modificacions substancials en les relacions
entre els organismes vius que habiten el rec. Sembla mentida
que en un tram de rec tan curt hi puguin passar tantes coses.
I les que no sabem encara! Realment, el rec de Ravell ens
proporciona una excel·lent lliçó pràctica d’ecologia a l’abast
de tothom qui la vulgui estudiar.

DIBUIXOS AMB EL COMPONEDOR / EN PERE DE CAN XALEGRE
Domènec Moli
El 2014, aquest faulista interrompia la publicació de
retrats –fets amb un objectiu reductor propi– per caminar,
un peu darrere l’altre i amb els ulls oberts, pels carrers que
segons la seva manera de pensar amagaven una història més
o menys interessant. Tres anys més tard, la mort –que forma
part molt important de la vida i que no para d’exercir la
seva fosca feina– ha segrestat més amics i això ha aconsellat
recuperar la sèrie de records nostàlgics de persones que ens
van deixant orfes. Segurament aquest és el càstig que ens cal
suportar pel fet de viure. Res no és gratuït. La nostra societat és, afortunadament, molt diversa i això permet conèixer persones que ofereixen un ampli ventall d’afinitats. Can
Xalegre, en els anys setanta i vuitanta, es va convertir en la
seu d’una gauche divina en l’àmbit local –com sempre amb
anys de retard respecte del moviment que va reunir molts
joves de casa bona entorn de les taules dels bars de la nostra
nació– per parlar d’allò que cap no volia fer. Ho volien canviar tot i, molts anys més tard, podem dir que varen canviar
molt poques coses. Dins el bar-taverna-hostal, oficiava amb
una llarga experiència del métier en Pere. Persona amable,
senzilla, mirava la vida des de dins del seu lloc de treball i
utilitzava el llenguatge pla de la gent que ve de lluny, que
ha conegut uns altres temps i uns costums sorgits d’una so-
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cietat agermanada amb la terra. Als vespres, la cita a Can
Xalegre reunia gent molt diversa: cantants d’havaneres com
l’Àngel, dissenyadors com en Jaume, pintors com en Vinyet,
escriptors de volada curta com aquest faulista, jugadors de
botifarra que es feien notar per la fressa que feien els cops
de puny sobre les taules... Allà es varen engendrar fins i tot
discos com l’inefable Reputicànticus i sorgiren idees que es
reflectien en la revista Gra de Fajol. I en Pere, impertèrrit,
seguia despatxant cerveses i xampanyillo, aquell vi gasejat
que no era ni cava ni vi.
L’hostal, avui encara vigent, té una primera sala que llavors presidien dues botes de gran format, i una segona a la
qual s’accedia després de superar un parell d’esglaons. En
Pere era molt curós a l’hora de servir una beguda: “Pere,
una cervesa, sisplau”. “Freda o natural?”, “Grossa o petita?”. “Amb vas o sense?”. I un dia, en Bach, que té un sentit de l’humor molt particular, arriba i demana: “Pere, una
cervesa petita, freda, sense vas...”. “Te la beuràs a dalt o a
baix?”. Era imbatible, sempre li quedava una pregunta per
finalitzar la conversa. Ens va deixar dins aquest trienni en
què el faulista va fer de correcarrers. Feia temps que la seva
família i ell s’havien retirat de l’ofici. Va fer silenci amb la
mateixa senzillesa i discreció amb les quals havia viscut.

TOT ÉS MENTIDA, LLEVAT DEL QUE ÉS VERITAT /
UN SOLSTICI DE COMIAT

BREVIARI

Àgata Losantos (@agatalosantos)

El dissabte 19 de maig, al Museu
de la Garrotxa s’inaugura l’exposició
Sadurní Brunet, interiorista, dissenyador i constructor de cielos, organitzada
per l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Sadurní Brunet Pi (Vallirana, 1886Olot, 1958) va ser un polifacètic artesà que va desplegar el seu talent creatiu durant el Modernisme, decorant
i complementant obres d’arquitectes
com Rafael Masó, Alfred Paluzie o
Joan Roca Pinet. També va dissenyar
comerços, va reformar cases i es va
acomodar a encàrrecs ben diversificats per guanyar-se la vida, ja fos fent
làpides i monuments funeraris o restaurant altars i esglésies de la Garrotxa
i de l’Empordà. L’exposició –elaborada a partir de la documentació cedida
per la família a l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa– vol reivindicar-ne la trajectòria. L’exposició es podrà veure fins
al 19 d’agost. Paral·lelament, durant
les mateixes dates, l’Arxiu Comarcal
presentarà la faceta fotogràfica no
professional de l’autor, amb una mostra d’una vintena de retrats.

25 de juny de 1918
Benvolguda Mela,
Espero que aquesta carta et trobi bé.
Ara fa dies que no sabem de tu, i em
fa l’efecte que la teva agitada vida parisenca ha fet que t’oblidessis dels teus
amics del sud. No t’ho retrec pas; sóc
conscient que la gent s’instal·la a les
nostres vides de manera transitòria,
i que tu, com tants d’altres que hem
acollit calorosament a la família Bassols, també passaràs de llarg.
Però no vull que aquesta sigui una
carta trista, encara que sigui de comiat, i perquè vegis que els Bassols continuem mostrant la nostra joie de vivre
sempre que podem, t’adjunto aquesta
foto tan entranyable d’ahir mateix, diada de Sant Joan. Cada any celebrem
el sant del pare amb un gran dinar sota
l’ombra clapejada de les alzines. Ahir
vam parar una llarga taula amb les millors tovalles, i la Celina, la masovera,
ens va obsequiar amb un ànec amb peres que va fer les delícies de tots els
convidats. El millor moment, però,
per a una família llaminera com la nostra, van ser les postres, és clar. La coca
de Sant Joan és l’altra gran especialitat
de la Celina, i t’asseguro que en vam
menjar uns quants metres. Fins i tot
els gossos, que pots veure en primer
terme, la van poder tastar!
S’acosta ja la data del meu casament, i aquest Sant Joan ha tingut
també un cert regust de comiat de la
meva vida de solter. L’any vinent seuré
al costat de la Lourdes, i ves que no
tingui mainada a coll, a la foto que
sens dubte ens farem! Segurament tu ja

no ho veuràs, perquè els teus ulls hauran deixat de mirar-nos, però nosaltres
continuarem existint en tots aquests
retrats. Què se’n farà?, em pregunto
de vegades. Ens miraran uns altres
ulls, en un futur llunyà? Voldran saber
qui érem, per què ens reuníem, quins
motius teníem per somriure? Aquesta
és la nostra esperança, és clar, quan
ens fotografiem. Immortalitzar-nos.
Et semblaria plausible que algú, d’aquí
a cent anys, en un Olot que ni goso
imaginar, trobés les nostres fotos i s’hi
sentís interpel·lat? Una bestiesa, indubtablement.
He de reconèixer que, en el fons,
la tristor per haver-te de dir adéu m’ha
fet posar transcendent; si les meves
germanes llegissin això, de ben segur
que es riurien del meu to tràgic. La
seva capacitat per tocar de peus a terra
és el millor remei contra el meu sentimentalisme, així que seguiré el seu
consell imaginari i posaré fi a aquesta
carta, i a aquesta nostra relació epistolar, en definitiva.
Curiosament, ara que et dic adéu,
m’han demanat que escrigui un article
sobre tu. Ens va alegrar molt saber que
et dedicaran una exposició a Girona, i
alguns que hem tingut el plaer de conèixer-te hi hem sigut convidats perquè ajudem a explicar la teva personalitat polifacètica. No tenim cap dubte
que, quan vinguis a veure l’exposició,
trobaràs un moment per passar a saludar els teus vells amics, així que n’esperem la inauguració amb candeletes.
Fins aleshores, s’acomiada de tu,
		
Xavier
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•••
Amb motiu del Dia Internacional
dels Arxius, que se celebra el dia 9 de
juny, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
ha organitzat dues activitats: al matí,
una nova edició del cicle “Itineraris Personals”, que anirà a càrrec del
biòleg olotí Emili Bassols; i la tarda,
la conferència “Arquitectura i urbanisme a la Garrotxa dels segles XVI
i XVII”, de l’historiador santfeliuenc
Xavier Solà, coguanyador de la Beca
Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes de l’any 2015.
•••
El passat 17 d’abril Maria Domene Danés (Olot, 1975), membre del
Departament d’Història de l’Art de
la Universitat Indiana Bloomington
(Estats Units d’Amèrica), va defensar
en aquest centre acadèmic la tesi doctoral Art-chive Production in Post-war
Lebanon. Domene ha centrat la seva
activat investigadora en l’emergent
camp de l’art contemporani a l’Orient
Mitjà i el nord d’Àfrica, amb especial
atenció a les connexions entre la guerra global i les pràctiques de l’art de la
postguerra al Líban. Properament, la
tesi serà consultable gratuïtament de
forma digital a través de ProQuest.

ACGAX. Servei d’Imatges. Fons Josep M. Melció Pujol

LA TRIA DEL POETA / JOSEP CONGOST I PLA

Home de lletres, va conrear els camps de la poesia, la
narrativa, la traducció i, com a ofici, les arts gràfiques. Va
dominar a la perfecció la semàntica i les normes ortogràfiques de la llengua catalana. Però, per sobre de tot, vull destacar el seu tarannà d’home assenyat i prudent, dotat d’un
humanisme d’arrels cristianes profundes. Fou un exemple
d’on pot arribar un autodidacte amb vocació i talent.
El llibre Olòtia. Vuit segles de poesia a la Garrotxa fa
la presentació de Congost amb aquestes paraules: “Josep
Congost i Pla, el sacrifici a l’altar de les lletres”. Un lema
molt encertat ja que la seva tasca de corrector de textos li
feu sacrificar la pròpia obra en servei de la de molts que
acudíem a ell per conèixer la seva opinió i perquè corregís
un escrit. En aquest sentit, puc afirmar que fou un mestre
desinteressat i un excel·lent promotor de la llengua.
Avui, però, parlaré de la seva branca poètica. Congost va
crear una poesia càlida, amorosa i profundament humana.
Parla d’allò que veu i l’emociona. És una poesia clara i diàfana, i tracta amb sorprenent sensibilitat els temes cabdals
de la vida i la mort, la natura, l’amor i el pas del temps, que

són els grans temes recurrents de la lírica universal. El seu
discurs poètic té un acusat to elegíac, bastit d’una subtil
melancolia amb la joia que l’inspira l’entorn natural i les seves criatures. Tot i que li va tocar viure una època de greus
convulsions polítiques i socials –dues guerres mundials, la
guerra (in)civil espanyola i una duríssima postguerra–, en
els seu versos no hi ha cap menció dels avatars i les mancances d’aquells períodes. A diferència de Salvador Espriu,
que va fer una obra crítica i compromesa, Congost no va
fer mai cap poesia de temàtica social o de denúncia, sinó
que el seu discurs és neutre, fet d’emocions i sentiments;
de cara a la natura, la bellesa i la fe. Una obra assossegada,
reflexiva i, sobretot, ben treballada. En la seva recerca de la
perfecció aconsegueix uns versos brillants, molt ben escandits, que tenen el sabor de la fruita madura.
El títol de poeta no el concedeix cap universitat. És a
l’escola de la vida on s’aprèn a ser poeta, sempre que es
reuneixin les condicions indispensables: predisposició, sensibilitat i domini del llenguatge. Josep Congost ens ha demostrat que manipulava les paraules fins a convertir-les en
“una irradiació de suggeriments múltiples”. Disposava de
tots els recursos per construir poemes de gran intensitat,
amb versos poderosos i penetrants que captiven qui els escolta o els llegeix.
He de confessar que va ser gràcies a ell que jo vaig començar a escriure en català, gràcies al seu mestratge, ja que
els meus primers diguem-ne “poemes” eren en castellà (parlo de finals dels anys 40 i la dècada dels 50). Després de
quaranta anys absent d’Olot, vaig tornar a connectar amb
Josep Congost l’any 1997 amb motiu de l’edició de la seva
Obra esparsa i l’homenatge que se li tributà a l’Ajuntament
d’Olot.
Josep Congost fou, més que tot, un home bo i un olotí
de pedra picada.
Joan Mercader
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transformant. Recordo tardes als cinemes Núria, Colón o Gridó, al centre,
quedant amb els amics, i que si algun
no arribava a l’hora li deixàvem alguna nota penjada en algun lloc i esperàvem que la trobés. Recordo les xutxes
de Cal Pirata i les tardes de botifarra
al Quims. Recordo les nits al Diàleg, al
Trànsit i fins i tot algunes al Líquid…
Però sobretot recordo haver-me arrelat en aquest lloc a través de la mirada
dels escoltes. Recordo començar llops
al local dels Caputxins i després passar
pel Casal Marià i acabar al Molí d’en
Climent. Recordo créixer envoltada
de jocs, tallers, gimcanes i sortides, excursions i campaments. Recordo anar
per camins de muntanya a la baca del
jeep de l’Ajuntament, nevant. Recordo
molts moments íntims, moltes amistats que s’hi van teixir i sobretot els
valors que em van dur a ser part de la
persona que avui sóc. Recordo aquella
noia compromesa socialment, amb un
esperit crític i de transformació cap a
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una societat més solidària. Recordo
haver participat en les activitats de
Salvem les Valls per aturar els túnels
de Bracons, recordo haver fet tallers
a les escoles i els instituts amb els Monitors Cooperants d’Olot, recordo
ser voluntària a tantes activitats com
l’Olot de Colors… Recordar m’ha
fet pensar com aquesta noia, adolescent, jove, es va fer un lloc en aquesta
ciutat. Recordo la il·lusió per anar a
estudiar a Barcelona i després tornar
tots els caps de setmana, enyorada del
bàsquet al pavelló i dels escoltes i els
amics. Recordo que quan vaig marxar
de viatge sempre vaig sentir que el
meu cor continuava aquí ja sentint-me
d’Olot i parlant arreu d’aquest raconet
volcànic. Avui, dona i mare de família,
he retornat a aquesta terra, a aquesta
ciutat que continua essent la dels meus
records, tot i que està totalment transformada.
Cecília Pastoret
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Recordo que vaig venir a viure a
Olot als 7 anys, amb molta il·lusió.
Recordo l’escola nova, el Petit Plançó,
i passar de ser 30 en tota l’escola unitària a ser-ho en una sola aula. Recordo el canvi de mestra cada curs quan
sempre havia tingut la mateixa o, a tot
estirar, dues. Recordo la descoberta
d’una casa nova, amb jardí, al centre
d’una nova ciutat a punt per fer-la
meva. També recordo que els caps de
setmana i els estius els vaig continuar
passant a Molló, el poble al qual encara pertanyia, i ara entenc que a poc
a poquet em vaig anar fent un lloc en
aquesta ciutat. Recordo haver provat
moltes activitats: natació a la piscina
de les Tries, ballet a Rítmica Roser, solfeig i violí a l’escola de música amb en
Narcís i en Josep Maria. Recordo ser
una nena feliç que creixia en un entorn
segur. Recordo anar sola per Olot. Recordo moltes coses de l’adolescència i,
tot i que no em queda exageradament
lluny, m’adono que Olot s’ha anat

