
6 > revista de girona  293

cròniques

L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
Acústica | Per catorzena vegada, el 
festival ha omplert de gent els carrers 
de Figueres, i de so les orelles d’indíge
nes i visitants. L’invent de Xavi Pascual 
s’ha consolidat com a fenomen d’èxit, 
que diuen els reporters. Aquest 2015 
ha convocat 95.000 persones, 5.000 
més que l’any passat: ha vingut gent, 
enllà de la local i provincial, fins i tot 
de Barcelona. Durant els quatre dies 
que dura s’han ofert quaranta actuaci
ons, de les quals només sis eren de pa
gament, amb, enrasat, un 90 % d’ocu
pació. Avui que se sap comptar tot, 
diu que la moguda musical i social ha 
deixat aproximadament 1,3 milions a 
la ciutat, és a dir, a restauradors i hote
lers —a aquests, poc: l’aficionat és més 
aviat jove i de pocs recursos—, i sobre
tot a baristes, flequers, súpers i alguna 
botiga. Cada acusticafílic —la dada és 
publicada— ha gastat a Figueres una 
mitjana de 17,9 euros, prou per dei
xar el comerç satisfet de l’efemèride, i 
des de l’Ajuntament també s’explica la 
festa des d’una perspectiva comercial: 
per cada euro que hi posa el consis

Quim Mandado, Joan Cardoner i Mar
tín Rodríguez s’han lluït en aquest im
previsible i encertat exercici d’equilibri 
per la corda fluixa musical.

Ja era hora | Ens hem atipat d’escriure 
que Figueres no pren exemple del que 
fa dècades practiquen a Salzburg amb 
Mozart i els turistes: allà asseguren 

tori, als calaixos urbans n’entren set. 
Els Amics de les Arts, Els Catarres, Mi
shima, Dover, Elèctrica Dharma... i el 
curiós experiment de posar en un es
cenari l’Orquestra de Cambra de l’Em
pordà tocant amb tres exmembres del 
llegendari grup Sangtraït (heavy me-
tal), avui dits Los Guardians del Pont; 
Carles Coll n’ha fet els arranjaments, i 

>> Sangtraït Simfònic, amb Quim Mandado, Los Guardians del Pont (LGP) 
i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà al festival Acústica. 
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Un estiu al Voló | Aquest estiu he passat cinquanta dies 
més a l’hospital Sant Joan de Perpinyà i en una clínica del 
Voló. He enriquit el meu vocabulari amb una paraula: 
erisipela, del grec ερυσίπελας, és a dir, pell roja. Aquesta 
estada forçada m’ha permès de recuperar una part dels 
diners que pagui a la meva mútua des de fa tants anys. 
Més seriosament, m’he pogut adonar que, en el món 
hospitalari, la llengua catalana és molt més present que 
a d’altres sectors de la Catalunya del Nord. Tant entre els 
malalts com entre el personal mèdic.

Els gitanos i els vells catalans de socarel constitueix
en una proporció important a l’hospital. Per tal d’atendre 
millor els pacients, molts infermers dominen el català 
del Rosselló i sovint el parlen amb un bon accent. Alguns 
metges de França endins han après el nom que donem a 
les parts del cos per cuidarse millor dels malalts. La nit 
que vaig arribar a les urgències, dos vells vora la meva 
llitera agonitzaven i, a l’hora de la veritat, només recor
daven la llengua de la infantesa.

A l’hospital Sant Joan, àlies hospital del mariscal Jof
fre, he trobat alguns rètols en llengua nostra. A la meva 
cambra, rebia TV3, el 33, 3/24 i Esport3, així com les 
principals emissores del Principat.

Sense sortir de l’hospital, el caliu de la nostra llengua 
m’ha ajudat a trobar el sojorn més dolç, com el ricric 
d’un grill que, a revetlles de Nadal, no vol morir. 

CATALUNYA NORD
joan-daniel bezsonoff
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que tot racó, tot moble, tot instrument 
d’arreu de la ciutat va ser freqüentat, va 
pertànyer, va ser tocat pel geni musi-
cal. Ha hagut de passar més d’un quart 
de segle de la mort del mestre perquè 
la segona casa de Dalí —hi va viure en-
tre 1912 i 1929—, la que dóna a la plaça 
de la Palmera, la que conté l’estudi des 
d’on va pintar el cartró Les Fires de Fi-
gueres, la que va hostatjar convidats il-
lustres com Buñuel i Lorca... s’hagi, al-
leluia, obert al públic. I l’Ajuntament, 
quan inclourà en la visita guiada el lloc 
on Dalí es va formar com a pintor? Qui 
sap si, in-xa-Al·lah, enguany...

Prostíbul gai | Se sol insistir que el 
Palau del Vent és la comarca que conté 
més prostíbuls corrents (femenins) per 
metre quadrat. I bé: des d’ara n’hi ha 
un de masculí, el Club Diamant, (arri-
bant a Figueres venint de Girona, ter-
me de Santa Llogaia). Com que al local 
hi havia hagut durant anys prostíbuls 
dels altres, per als qui l’esma o l’aliena-
ció els pugui retornar a l’establiment, 
a la porta s’adverteix puntualment del 
canvi quan es paguen els 15 euros amb 
dret a consumició.

EL BAIX 
EMPORDÀ

puri abarca
Ajut urgent per als Griells | La zona 
dels Griells, a l’Estartit, pateix des de fa 
anys un greu procés d’erosió que afec-
ta la platja i l’escullera. La problemàti-
ca de l’espai comporta una desaparició 
progressiva de la platja. Nombrosos 
veïns de la zona, constituïts en plata-
forma, l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí-l’Estartit i l’EMD de l’Estartit 
van participar, l’agost passat, en una 
concentració destinada a cridar l’aten-
ció sobre el problema i a exigir públi-
cament al govern de l’Estat que inter-
vingui per aturar l’erosió. L’Ajuntament 
s’ha compromès a continuar fent ges-
tions per aconseguir una solució de-
finitiva, mentre els poders de Madrid 

no semblen fer cas de res del que se’ls 
proposa i tan sols hi aporten minsos 
pedaços de manteniment. La platja té 
una longitud d’aproximadament mig 
quilòmetre i es troba en l’espai del Parc 
Natural del Baix Ter, Montgrí i Illes Me-
des. La franja de sorra protegeix el pas-
seig de llevantades, i la seva absència 
suposa una amenaça per a l’estabilitat 
de la construcció.

Projecció internacional dels Dracs 
de la Bisbal | El grup Els Dracs de la 
Bisbal d’Empordà, que aquest 2015 ce-
lebren 30 anys d’activitats i 35 del Cor-
refoc de la Festa Major, ha obtingut pro-
jecció internacional, mitjançant l’emis-
sió d’un petit reportatge a la plana web 
de la cadena britànica BBC World. Sota 
el títol «El festival anual de flames i focs 
artificials ha tingut lloc a Catalunya», 
la BBC explica: «[A l’espectacle] cone-
gut com a Correfoc, la gent de la Bisbal 
d’Empordà, al nord de Barcelona, ob-
serva els vilatans disfressats de diables 
que fan fora els esperits malignes, ba-
llant al so de la música. Altres exhibici-
ons inclouen dracs que giren i que van 
dispersant les seves espurnes entre les 
grans multituds, al ritme dels tambors i 
la gralla». El grup Els Dracs, que orga-
nitzen el Correfoc des del 16 d’agost de 

1985, està format per més de dues-cen-
tes persones, de diferents edats. El drac 
de la Bisbal és el segon més antic que hi 
ha a Catalunya. Se’n coneixen referèn-
cies documentals del 1704.

L’espai Carmen Thyssen innova | 
L’Espai Carmen Thyssen de Sant Fe-
liu de Guíxols ha engegat una idea 
innovadora: des de l’agost passat, es 
projecta als cinemes de la demarcació 
de Girona un espot de 25 segons basat 
en els comentaris del públic assistent 
a l’exposició «Barcelona-París-New 
York. D’Urgell a O’Keeffe». Una càme-
ra va seguir els visitants de l’exposició 
i va captar les seves opinions sobre les 
obres exposades. Es recullen així les 
impressions del públic i les seves re-
accions. L’Espai Carmen Thyssen de 
Sant Feliu de Guíxols va néixer fa un 
parell d’anys com a alternativa tempo-
ral, mentre no es materialitza la cons-
trucció del Museu Thyssen en aquest 
municipi, un projecte que ha quedat 
endarrerit per la crisi econòmica. La 
sala va obrir les portes a l’estiu i, un 
més després, unes 10.000 persones ja 
havien visitat la primera mostra, «Pai-
satges de llum, paisatges de somni. De 
Gauguin a Delvaux. Col·lecció Car-
men Thyssen».

>>  Manifestació a Griells.
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