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El ríu Ter
o les paradoxes
de l'aigua
Andreu Bover

A

les beceroles del segle XXI ens hem acostumat a

les rescloses, els embassaments cada vegada aturaven millor

associar l'abséncia o la presencia de l'aigua amb

les seves terribles envestidos. La provisionalitat deis guals, de

i'abséncia o la presencia de qualitat de vida.

les palanques. passeres i d'alguns pontsva anar desaparei-

És a dir, aquells indrets que gaudeixen d'abundants deus

xenten benefici de construccions i arquitectures que manifes-

d'aigua amb vegetado i boscos exuberants son espais que

taven una majorvoluntatde permanencia.

han esdevingut emblemátics, fins i tot n'hi ha que gaudeixen de figures legáis de protecció que asseguren la seva
conservació, L'aigua, dones, no és només un bé escás

L'aigua com a obstacle

d'extraordinária importancia económica, sino que també

Un deis trams mes representatius i que IMustren mes bé

s'ha convertit en un element que aporta una important

aquest procés que hem exposat anteriorment és l'ámbit flu-

cárrega emocional i estética que la nostra societat con-

vial del riu Ter que va des del Pastoral fins a les planes de

temporánia cada vegada valora mes.

Salt ¡ de Girona. Al llarg d'aquest recorregut el riu surt deis

Tanmateix aquesta visió amable de l'aigua es va anar

congostos estrets i tortuosos de les Guilleries i s'eixampla

despleganti estenentd'una forma generalitzada quan l'home

generosament per la plana. Tanmateix aquesta generositat

va anar assolint la seva total domesticació, és a dir, quan els

també implicava una gran dificultat, ja que la comunicado

avengos tecnológics i materials que tenia a les seves mans 11

entre les dues ribes era molt mes complexa. L'obstacle que

anaven permetent controlar els seus efectos mes negatius i

significava el riu queda ben palés si reculem fins al segle

devastadors. La industrialització que experimenta Catalunya

XIX: aleshores, des del Pastoral fins a Girona no hi havia

durant el segle XIX no es pot entendre sense la presencia de

cap pont, ates que l'únic que estava dempeus era un pont

l'aigua. Amb l'arribada de la industrialització l'aigua acaba un

sense aigua, el de Sant Julia, perqué a final del segle XVIll

procés de domesticació que havia comengat en époques

una riuada va desviar el curs de! riu Ter, i l'altre pont que

molt reculados. A partir del segle XIX perdé gradualment la

havia funcionad el pont del Pasteral, se'l va emportar una

seva dimensió mésferotge i incontrolable, ates que elsponts,

altrariuada.(l)
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És obvi que la construcció d'un pont en condicions era
una tasca molt costosa i que els municipis difícilment podien
assumir sense l'ajut d'altres administracions. El mateix Francisco de Zamora es féu ressó d'aquesta circumstáncia. fins al
punt que quan visita les poblacions d"Anglés, la Cellera de
Ter, el Pasteral i Amer es referí expressament al déficit de
ponts existents en aquesta zona i considera que aquesta circumstáncia dificultava enormement el seu progrés.(2)
Els habitants de les ribes del Ter havien de superar les
dificultats que imposava el riu desplegant un enorme
enginy per tal de poder-li ferfront.
En aquells llocs en qué el cabal ho permetia es construlen passeres amb pedrés, palanques o fins i tot es muntaven passos de barca per poder travesear el riu i saltar a
l'altra riba. Tanmateix l'esforg d'aquestes precáries construccions es veia del tot desbaratat quan les crescudes del
riu, sobretot a la tardor, s'emportaven les passeres, les
palanques o íins i tot les barques. Fins que l'any 1906 no es
va construir el pont de la colonia de Bonmatí, el riu Ter era
un obstado natural que implicava esforg constant per travessar-lo.(3)
De sempre l'aigua ha estat un element que l'home ha
procuratobtenir per poder-lofer revertir en el seu propi bene-

fici. Pero el control de l'aigua era costos i requería un esforg
constant. Sovint s'havien d'arranjar les rescloses després
d'un aiguat, o bé tapar les fuites d'aigua deis recs, etc.
Fins a mitjan segle XIX, les activitats economiques vinculades a l'aigua tenien molta importancia. Tanmateix
l'aprofitament i ús de l'aigua s'orientaven sobretot cap ais
sectors agrícoles i manufacturers. En aquest sentit el rec
Gran de la Cellera de Ter i la séquia Monar, que neix en el
límit del terme municipal de Bescanó i Sait i arnba a Girona, son dos clars exemples d'aquest tipus d'utilítzacions.
Val a dir, pero, que les manufactures tenien una clara
dependencia del món agrícola. Les mes corrents eren
sense cap mena de dubte les que es dedicaven a la transformació de la fariña: els molins fariners. Per la seva antigor hauríem de destacar el molí de Cuc a Anglés (1300),
el molí de Sant Julia de Llor (documentat a partir de
1229), el molí de Benages a Bescanó (s. XVI). així com
referéncies de molins a SaIt en un document de l'any
988.(4) A banda deis molins fariners també hauríem de
subratllar la presencia d'algunes fargues catalanes que
aprofitaven la forga de l'aigua per moure els seus enginys
hidráulics: la farga d'Anglés (1330). la farga de Vilanna, la
farga daram de SaIt (s. XVlll). la farga de Santa Eugenia
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(s. XVIII), i fjnalment també sabem de l'existéncia d'una
farga a Amer que encara funcionava a final del segle
XIX.(5)
No podem oblidar tot l'importantfssim conjunt de
molins que des d'época medieval es concentraren en el
MercadaldeGirona.(6)
Un altre aprofltament de l'aigua no tan representatiu
com els que hem assenyaiat abans pero molt singular és la
industria del glag, de la qual encara resten algunstestlmonis materials com el pou de glag de Vilanna, que destaca
perla seva presencia i monumentalitat.(7)
Les instal-lacions manufactureres, els cañáis que feien
possible el proveíment d'aigua a l'agricultura i els enginys
hidráulics que transformaven les matéries primeres havien
deferfrontdes de la precarietat de lesseves InstaMacions
a les envestides del riu Ter. capaces d'enrunartot alio que
els homes havien bastit pacientment. En les époques anteriors a la Industrialització, el riu i l'aigua eren un bé imprescindible que explica bona part de les activitats economiques i liumanes que a poc a poc anaven configurant el territori i fins i tot modelant el seu paisatge. Tanmateix el riu i
l'aigua també eren unaamenagaque regularments'emportava cases, ponts, palanques, malmetía recs i fins i tot algunes vegades s'emportava vides humanes.

La industrialització: la domesticado de l'aigua
Apartirde mitjan s. XlXs'iniciá un nou procésque, ambels
anys, havia de canviar les formes de vida deis pobles a
prop del riu Ter. L'arribada de la industria textil en el decurs
del segle XIX per aprofitar l'aigua del riu per moure els
telers va significar l'arribada d'un nou horitzó económic
que comporta un canvi en les estructures de la societat tradicional. A tall d'exemple, dos deis pobles que experimentaren un impacte mes accentuatforen Sait i Anglés. L'any
1845, quan Pere Ramio i Armades, industrial banyolí. va
adquirir un saIt d'aigua per edificar-hi una industria textil,
el poblé de SaIt tenia 324 habitants. i el 1857, és a dir,
quinze anys després, la poblado arribava a 1.316 liabi-
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tants. En tan escás espai de temps aquest petit llogarret
rural multiplica la seva poblado per quatre,(8)
L'any 1887 s'instaMa la industria Burés en el municipi
d'Anglés. Aquesta fábrica textil abans de l'any 1920 havia
assolit la xifra de 820 treballadors, fet que obliga la mateixa empresa a construir setanla-dos pisos destináis a
l'habitatge deis obrers.(9) Tanmateix, la industria textil no
només afecta els antics entorns urbans deis municipis del
Ter: a redós d'aquesta industria també es crearen nous
nuclis de poblado. Aquest és el cas de la colonia de Bonmatí, que s'edificá a final del segle XIX i principi del XX.
Concretament, les obres de la colonia de Bonmatí (la
colonia textil mes oriental del riu Ter) comengaren l'any
1896, i la primera fábrica s'inaugurá l'any 1900.
La introdúcelo de la industria textil va impulsar la construcció de grans obres hldráullques -com per exemple el
canal Burés, que comengá a entrar en fundonament l'any
1879- o la reconstrucció ¡ reforma deis antics tragats, com
és el cas de la séquia Monar, realitzada durant el primer
quart del segle XX.( 10)
Aquesta actívitat a l'entorn de l'ámbit fluvial del riu Ter
no es limita només a les parets de la fábrica, sino que va
molt mes enllá, tal com hem vist a Anglés. L'establiment de
les Industries téxtiis esperoná un gran creixement demográfic que impulsa la construccló de nous edificis portal
d'allotjar els obrers que arribaven per treballar en els cen-

DOSSIER

tres fabrils. D'altra banda, tota aquesta activitat al voltant
de les industries téxtiis també tingué conseqijéncies sobre
les comunlcacions. L'any 1880 s'inaugurá oficialment la
carretera de Girona a Anglés. que articula tot aquest territori vinculata la industria textil.
Segurament una de les infraestructures mes importants
Hígada a les comunlcacions fou la concessió de la línia del
tren Girona-Olot, feta el 18 d'abril de 1883. E! primer tram de
Sait fifis a Amar s'inaugurá l'any 1895. La línia va quedar
totalment completa de Girona fins a Olot l'any 1911,
Finalment, hauríem de fer esment del pont de Bonmatí
Inaugurat el dilluns de Pasqua de Pentecosta de l'any
1906. A partir de mitjan segle XIX i durant una gran part
del segle XX, el riu Ter va ser una font inesgotable de recursos i d'energia que encara va veure incrementada la seva
activitat amb l'arribada de l'energia eléctrica, que esperoná la construcció de nombroses centráis eléctriques que
turbinaven aigua per transformar-la en energía eléctrica.
Fins i tot en el munícipi de Bescanó es va construir el canal
(1) "En la majoria de casos, elscorrentslluvialses psssaven mitjafi<;afilpassallissQs o guals, i només excepcionalment, en rutes importanls, es trobaven
ponts. A mes. sovint calia pagar peatge per creuar-los... Fins a final del segie
passat, que íou quan es construí la nova carretera i posteriorment la línia del
tren d'Olot a Girona. al Pastoral, no hi hagué cap pont per creuar el riu Ter.
Malgral les reiterados queixes deis habilants d'Amer, que demanaven a
radminislració la construcció d'un pas ampli i segur en aquell indret. I'obra
no es faria fins a uns 300 anys després que les aigües del Ter s'haguessin
endut el pont d'Amer el dia 15 de novembre de 1599H,
Rams i Riera, Emili: Anglés. de la paresia a la inclustnaliUació. Ajuntament
d'Anglés-Diputació de Girona. 1998, pág 147.
(3) -Este pueblo [Amer| padece mucbo por falta de un puente seguro sobre el Ter,
siendo sumamente fácil de ejecutarse en el paraje llamado el Pasteral, por
medio del cual se abriría la comunicación para carros desde Olot a las Presas,
Bas, Sant Feliu de Pallarols, las Planas, Amer </ Sania Coloma, por cuya falta
está atrasado el comercio y en muchas ocasiones casi perdido el pueblo».
Zamora, Francisco: Diario de los wa/es hechos en Cataluña. Editorial Curial.
Barcelona. 1973. pág-297.
(3) ••Les dues barques van ser d'una gran ulilitat pública, puix van complir la
missió per la qual es van establir fins al 1906. any en qué en Manuel Bonmatí de Cendra va construir el pont de la colonia^.
Valenií, Beiiet; «Les barques del Ter», dins CAmic, niim. 1 1 . desembre
1994, pág. 25.
(4) ..La primera referencia de moüns, a Salt, la ttobem l'any 988. quan Emiengaris llega al Cenobi de Sant Pere de Galligants tres cases a la vila de Salt amb
les seves ierres, molinos el molinaris'
Alberch, X; M Burcb, J: Salt. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 55,
1995. pág. 20.
(5) Mascarella i Rovira. Jordi: La Farga. Quaderns de la Revista de Girona, núm.
43, pág. 104.
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de la Central, que proveía d'aigua dues de les centráis
hidroeléctriques mes emblemátiques del curs mig del Ter:
la de Vilanna (1905) i la del Comte de Berenguer (1915).
La central hidroeléctrica mes antiga d'aquest tram del riu
Ter, pero, és la central eléctrica del Molí de Girona (1883)
-a tocar el carrer de Santa Clara, on la séquia Monar desguassa al riu Onyar-, que inicia Tenllumenat eléctric ais
carrersdelaciutat.
En el decurs del segle XX el riu ha anat perdent la seva
voracitat, tret deis aiguats deis anys 1940 i 1963, que van
esdevenir les darreres manifestacions de vitalitat desfermada del Ter. A partir de la construcció deis embassaments de
Sau i de Susqueda en les décades deis seixanta i principi
deis setanta, el cabal del riu va ser controlat del tot, amb la
qual cosa es consuma la domesticado del riu i de

l'aigua.-k
Andreu Bover i Pagespetit n líirírriT
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(6) "Malgrat que els documents de l'época no donin precisions exactes sobre
remplapameni deis motins, com hem vist hom els iocalitza arreu deis
entorns urbans: a Salt, a Santa Eugenia, al Mercadal, al Ter i al punt d'uniú
amb rOnyar, a Pedret. a Domeny-.
Canal. J; Canal, E;Nolla.J-M;Sagrera.J:H/stórá urbana de Girona. fJiWonar
fíela/deíWercatíaJa G/rona. lEG, vol. XXXV, 1995, pág. 57.
(7) Solé i Perich. Lluís, £ípou delglai; de Vilanna. Planes d'História de Bescanó.
núm. 1. Ed. Ajuntament de Bescanó. 2001.
(8) «Salt, l'any 1843. té 324 habitants, i en 1857 arriba ais 1316; és a dir, multiplica la seva poblacióperquatreen menysdequinzeanys. L'impacte será brutal, i
per la fomia en qué es produeix s'annssegara molt de temps. A Salt la industrialitiació agafá carácter d'auléntica revolució. si per aiw entenem una transformado radical de l'estructura socioeconómica de la població». Albercli, X:
Burcb, J: Salí. Quaderns de la Revista de Girona. núm. 55,1995. pág. 32.
(9} "L'any 1881, la rao social Burés Gennansapareix a Anglés, on comenga tots
els preparatius per edificar un gran complex textil que postenorment será la
jola de la companyia... Aquesta rao social va durar des de l'any 1907 fins al
1920. Durant aquesta presidencia en la installació fabril d'Angles s'havia
arribar a la xifra de 820 treballadors. i l'any 1918 es van constmir setantados pisos desunáis a liabitatge deis obrers».
Rams i riera. Emili; >lngJés. De la pagesia a la indusíñalització. Ajuntament
d'Anglés-Diputació de Girona, 1998. pág. 63 i 66.
(10) "Tanmaleixlagran obra hidráulica de principis de segle KX va ser la construcció de l'embassamenl del Pasteral (1905) amb l'objectiu de proveir
d'aigua els regañís, els industriáis i pocs anys mé&tard pera la producció
d'energia eléctrica. D'alguna manera aquesta és la primera gran resclosa
del riu Ter, que aleshores tenia una longitud de 154 m i una algária de 20 m,
amb una potencia inslallada de 2000 CV».
Solé, L: El Pasteral. Inventad del patrimoni vincula! a l'aigua. Consorci AlbaTer. 1999-2000. ntxa núm. SC09O7.

