>

Una gran iniciativa | Una iniciativa
de molt d’interès és la creació d’una
residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot, on conviuran i treballaran
escriptors, traductors, artistes de diverses disciplines, estudiosos i científics. Faber, el nom de la residència, és
una experiència inèdita al nostre país
en què s’ofereixen estades de treball
interdisciplinari en un indret paradisíac de la comarca i obert a persones
d’arreu del món. Enguany ja hi ha hagut dos períodes d’un mes en què ha
aplegat persones de gran projecció.

EL GIRONÈS

dani vivern

Llum al final del túnel? | Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, ha dit
que algunes coses al Parc Central «no
s’han fet bé». I s’ha quedat curta amb la
diagnosi. Els fets i el temps —vuit anys
que dura la broma— han donat la raó
als que profetitzàvem patafis d’Adif.
L’exalcalde Puigdemont va començar a
alertar que alguna cosa no rutllava —
recorden vostès la doble inundació de
les vies soterrades?— i ara l’alcaldessa
ha encarregat un informe al detall amb
totes les irregularitats. Fins i tot, si és el
cas, es podria recórrer a la via judicial
per obtenir compensacions per tot el
que ha hagut de passar aquell sector a
causa d’unes decisions preses amb una

marti artalejo

el festival de cançons i tonades tradicionals. Hi intervenen convidats d’arreu
dels Països Catalans, que interpreten
romanços, boleros, jotes i seguidilles.
Cantautors riudaurencs interpreten
cançons en escenaris inusuals, com
finestres, balconades de les cases o racons de la plaça Major.
El setmanari La Garrotxa també
està de celebració: la del primer aniversari d’impressió de tota la revista en color. Segons els baròmetres de la comunicació, EGM és el primer setmanari de
Catalunya. Darrerament ha viscut una
gran transformació amb joves professionals que han rellevat els qui van iniciar
la publicació fa 36 anys.
>> 2016: Onze de Setembre a Salt.

lleugeresa de mal explicar i una aplicació encara més maldestra. Ara que
es veu el final del túnel tenim AVE, sí,
i dels pocs amb una demanda raonable. Però rodalies continua literalment
penjada del viaducte. Per cert: alguna
cosa diuen que s’està fent a la futura (?)
estació d’autobusos soterrada. Vist que
als aparcaments subterranis gironins
no els surten els comptes, potser que es
replantegin la utilització d’aquest espai,
que els autobusos ja estan bé on són.
I els quioscos també.
Salt, una vila soferta i digna | La vila
de Salt està acostumada a sortir als
mitjans per casuístiques poc galdoses.
Tota la vida, com la resta de saltencs,
he estat blanc de les brometes sobre
«el manicomi de Salt» i, més recentment, sobre el suposat malestar amb
què s’hi deu viure, pel fet de ser un
«poble dormitori» i amb un altíssim
índex d’immigració. Aquest Onze de
Setembre s’ha demostrat que aquest
sofert poble pot, per exemple, acollir
dignament una jornada tan destacada,
amb visita reivindicativa inclosa del
president de la Generalitat. Decididament, Salt ha canviat en molts aspectes —alguns, deplorables, com la poc
racional política circulatòria— però
també ha sabut modernitzar-se, fer referèndums —han dit que sí a Ikea— i,
actualment, patir menys problemes
de convivència que alguns barris de la
veïna Girona, als quals convé un rentat

de cara urgent. Impedir la proliferació de brutícia, guetos i ocupacions il·
legals a Sant Narcís —per esmentar un
sector calent— aturaria la degradació
d’un barri que ja ha sofert prou.
Girona sona | Unes jornades de química organometàl·lica van aplegar el
setembre, a Girona, uns 250 especialistes d’una vintena de països d’arreu del
món. La UdG i el Grup Especialitzat de
Química Organometàl·lica, de la Reial
Societat Espanyola de Química, van
ser-ne els organitzadors. Entre congressos internacionals i els rècords de visitants, Girona ha pujat molts de punts en
el rànquing de destinacions. Llàstima
que les polítiques aeroportuàries no hi
acompanyin, i que d’altres congressos
de tema més delicat, segons el Ministerio de Justicia, ens siguin presumptament vetats. I llàstima que faci aigües el
Parc Científic i Tecnològic.

EL PLA
DE L’ESTANY

xavi xargay

Birravenut | Aquesta crònica es podria
llegir gairebé com un apèndix —millor:
com una nota a peu de pàgina— al darrer dossier de la Revista, perquè al po-
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cròniques
ble de Vilavenut s’ha celebrat la II Festa
de la Cervesa. El primer encert és el joc
de paraules del nom (fins i tot la comunitat xinesa pladestanyenca aprendrà
a dir correctament el nom del poble).
Vilavenut és un poble del municipi de
Fontcoberta absolutament encantador,
i la realització de la fira és un exemple
més de com la unió de la base fa la força: la microcerveseria, els participants
apassionats de la cervesa, els joves de
la comissió de festes i les institucions.
S’hi podien tastar, previ pagament, fins
a catorze cerveses artesanals, deu de les
quals eren catalanes i una per a celíacs.
S’hi podien menjar tapes i assistir a diferents concerts. També els més petits
van tenir el seu espais, sense cervesa, és
clar. Acabava l’ambientació un conjunt
de motos antigues, amb un autocar de
l’any de la picor i una «meca» (així en
dèiem a casa): un tricicle amb caixa de
fusta posterior per al transport. Esperem que l’empenta continuï i podem
gaudir de força fires més.
Lectures | Amb l’inic del curs escolar
arriben les col·leccions de fascicles, els
polítics tornen a la feina i els programes de televisió comencen la lluita pel
minut d’or. També, més modestament,
a la comarca del Pla de l’Estany es reprenen els diferents clubs de lectura,
organitzats per les biblioteques públiques —a Banyoles i Porqueres— o per
entitats privades, com la llibreria L’Altell, que, a més de presentacions de llibres, organitza mensualment un club
de lectura per a adults, un altre per a
joves i un darrer amb llibres en anglès.

l’altell

>> La llibreria L’Altell de Banyoles.

(Per cert, L’Altell està de celebració: fa
25 anys que nodreix culturalment els
pladestanyencs, la qual cosa, avui dia,
té un mèrit notabilíssim). Aquest curs
s’ha afegit a l’hàbit dels comentaris de
llibres el poble de Serinyà, que disposa
de l’espai dedicat a Francesca Bartrina
pr realitzar lectures comentades.

EL RIPOLLÈS

ramon alabau

Poesia al Ripollès | Enguany s’ha recordat a Ripoll l’inici de la Guerra Civil,
ara fa 80 anys. A la sala de plens «Eudald
Pradell» de l’Ajuntament es van comentar les actes municipals de l’època, mentre que la biblioteca Lambert Mata oferia
un espai amb llibres, revistes i documentals sobre el tema. La cirereta la va posar
el muntatge ¿Quieres venir a tomar una
copa con García Lorca?, que escenificava una impossible vetllada lírica del poeta amb els seus amics de Madrid abans
d’anar a Granada, on seria assassinat.
L’afluència de públic fou tan nombrosa —de fet, més de cent persones, que
van omplir de gom a gom la sala Josep
Maria Anglada, van poder gaudir de la
vivència— que l’espectacle es va repetir
un cop acabada la representació per als
assistents que havien quedat fora. La veu
diàfana, subtil, matisada i enèrgica de la
ripollesa Eva Estebas i Vilaplana va encisar l’auditori amb la seva interpretació
de les cançons lorquianes.

La poesia ha estat present també a
Vallfogona del Ripollès. En l’emblemàtic paratge del comunidor de l’església
de Sant Julià, el poeta Màrius Sampere,
després d’escoltar la recitació d’un recull de les seva obra, va rebre el premi
«La mirada oberta» dins el marc del V
Memorial Josep M. Jubells. Cèlia Sànchez-Mústich va fer una glossa sobre el
poeta i va presentar la plaquette Deixa’t
venir, cicle d’onze poemes publicats a la
col·lecció Senhal, que edita la Llibreria
22 i l’Ajuntament de Girona, i que ha
comptat amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.
El Ripollès es belluga | Estimulant,
l’excel·lent de dos alumnes de l’Abat Oliva a la selectivitat; ocorrent, la idea de
potenciar el centenar de búnquers del
municipi de Toses per atreure visitants;
reeixida, l’onzena trobada de l’associació
de professionals dels centres pedagògics
a Ripoll; essencial, el reconeixement per
part del Govern de la singularitat dels
micropobles (catorze a casa nostra); prometedor, el pacte per a la indústria amb
la finalitat de fomentar el teixit empresarial i el creixement; concorregut, el cap
de setmana ramader de Setcases amb la
tradicional donada de sal a les vaques i la
festa del xai; necessària, l’adjudicació per
part d’Adif de 840.000 euros per millorar
la línia de tren; oportuna, la licitació del
Departament de Territori i Sostenibilitat
per allargar la Ruta del Ferro; responsable, la utilització a Ogassa d’una caldera
de biomassa com a font de calor; justa, la
qualificació de Beget com a Bé Cultural d’Interès Nacional; progressives, les
excavacions a la Torre de Campelles i
les accions arqueològiques del castell
de Milany; contundent, la moció aprovada per unanimitat sobre la recuperació de la memòria històrica a Ripoll. El
Ripollès es belluga.

LA SELVA

joan domènech

VI Festival Concurs de Corals a Lloret | A l’estiu passen per la vila moltes
bandes, orquestres i formacions corals
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