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Txarango, tot un exemple | Sovint de-
plorem que les tres valls que configu-
ren la comarca del Ripollès no sempre 
bateguin a l’uníson. Som conscients 
que a una comarca petita li convé la 
suma de totes les forces possibles per-
què les seves reivindicacions siguin 
degudament ateses. I desitjaríem no 
aparèixer als mitjans només per notí-
cies insòlites o folklòriques, sinó per 
l’anàlisi de les nostres necessitats més 
indefugibles. Així, resulta paradigmà-
tic l’exemple del grup Txarango. Set 
joves nascuts a diversos indrets de la 
comarca s’han posat d’acord, han unit 
esforços per crear un treball que els ha 
projectat arreu. Guardonats amb qua-
tre premis Enderrock, mereixedors del 
premi Disc Català de l’Any que atorga 
Ràdio 4, han rebut el premi Altaveu 
2013 com a grup revelació de l’any i 
han estat protagonistes de concerts 
memorables, com el que van oferir al 
Palau de la Música. Tant de bo en altres 
àmbits el mateix esperit es reproduís i 
forgéssim aquella veu col·lectiva que 
mai no pot ser silenciada.

LA SELVA
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Lloret: la Santa Cristina primitiva 
| S’ha aixecat, recentment, el paviment 
de l’ermita de Santa Cristina per estudi-
ar la possible instal·lació de calefacció 

subterrània, fet que s’ha aprofitat per 
fer una rigorosa excavació, tota vega-
da que sempre s’havia dit que l’actual 
temple del segle xviii s’havia bastit amb 
la primitiva ermita a dins, que no fou 
derruïda fins que es van haver acabat 
les obres. Així s’ha comprovat, en ge-
neral, amb el retrobament dels fona-
ments de l’absis, amb dos contraforts, i 
part dels murs de la nau, completat tot 
amb l’empremta de les parets allà on ja 
no hi havia pedra. Podem parlar d’una 
ermita d’uns 12 metres de llargada per 
6 d’amplada. La sorpresa ha estat l’apa-
rició d’uns vuit enterraments, un dels 
quals una sepultura antropomorfa que 
es pot datar en el segle x i demostra, 
doncs, que el lloc ja tenia assentaments 
remots. Ara cal esperar l’estudi de l’ar-
queòleg director de l’excavació, Joan 
Llinàs i Pol, per precisar, dins del possi-
ble, alguns dels enigmes suscitats.

Blanes i Vidreres: records entra-
nyables | La desaparició de les em-
blemàtiques Caves Montferrant de 
Blanes, creades al voltant de 1850, i 
adquirides per la família Raventós, 
després d’haver passat pel grup Agro-
alimen (Gallina Blanca), ha causat en-
tre els blanencs i selvatans en general 
la mateixa nostàlgia que l’extinció de 
l’empresa de transports Fills de Rafael 
Mas, nascuda a Vidreres al final del se-
gle xix, quan el primer Rafael Mas va 
establir un servei de tartanes per anar 
d’aquella localitat a l’estació del tren de 
Sils. La primitiva empresa La Vidreren-
ca, que allargà la concessió cap a Giro-

na i cap a Lloret (inaugurada la línia el 
1930), ha estat venuda a la firma Saga-
lés. El cas de la línia de transport pú-
blic ha estat menys traumàtic perquè 
la nova empresa ha entrat amb bon 
peu en oferir els mateixos serveis gra-
tuïts que feia la família Mas (als aplecs 
de les Alegries, Santa Cristina, etc.). No 
ha estat així en el cas de l’empresa del 
cava, que només s’ha interessat per la 
marca i ha deixat les velles caves bla-
nenques sense cap utilitat.

Hostalric: la Domus Sent Soví | A 
l’edifici Can Llensa de la carismàtica vila 
emmurallada es va crear, fa un temps, 
la Domus Sent Soví, el primer centre de 
Catalunya dedicat a la promoció i inno-
vació, experimentació i coneixement 
del patrimoni gastronòmic català, im-
pulsat per l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal i altres organismes que pretenen 
potenciar els productes de la comarca, 
dels quals n’hi ha una bona mostra a 
les instal·lacions. Aquestes permeten, 
d’altra banda, fer demostracions culi-
nàries davant d’especialistes i reunions 
de persones interessades en la gastro-
nomia comarcal, i s’han fet servir, fins i 
tot, per filmar-hi algun espot televisiu. 
S’hi fan tallers de cuina de prestigi. Un 
dels col·lectius que també les fa servir és 
el de les Cuineres de Sils que, en aquests 
moments, estimula la constitució de nu-
clis de dones interessades en la gastro-
nomia en altres poblacions. A la Domus 
Sent Soví s’hi van reunir, fa poc, cuineres 
de Sils, Maçanet, Lloret i Arbúcies, i la 
trobada fou un èxit.

>> Excavacions a Santa Cristina de Lloret: part de l’absis de l’antiga ermita, anterior al segle xiv.

M
. A

. C
O

M
A

S


