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(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 re-
cordat a Ripoll l’inici de la Guerra Civil, 
ara fa 80 anys. A la sala de plens «Eudald 
Pradell» de l’Ajuntament es van comen-
tar les actes municipals de l’època, men-
tre que la biblioteca Lambert Mata oferia 
un espai amb llibres, revistes i documen-
tals sobre el tema. La cirereta la va posar 
el muntatge ¿Quieres venir a tomar una 
copa con García Lorca?, que escenifica-
va una impossible vetllada lírica del po-
eta amb els seus amics de Madrid abans 
d’anar a Granada, on seria assassinat. 
L’afluència de públic fou tan nombro-
sa —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 en-
cisar l’auditori amb la seva interpretació 
de les cançons lorquianes.

La poesia ha estat present també a 
Vallfogona del Ripollès. En l’emblemà-
tic paratge del comunidor de l’església 
de Sant Julià, el poeta Màrius Sampere, 
després d’escoltar la recitació d’un re-
cull de les seva obra, va rebre el premi 
«La mirada oberta» dins el marc del V 
Memorial Josep M. Jubells. Cèlia Sàn-
chez-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 Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

El Ripollès es belluga | Estimulant, 
l’excel·lent de dos alumnes de l’Abat Oli-
va 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); pro-
metedor, el pacte per a la indústria amb 
la finalitat de fomentar el teixit empresa-
rial 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; responsa-
ble, la utilització a Ogassa d’una caldera 
de biomassa com a font de calor; justa, la 
qualificació de Beget com a Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional; progressives, les 
excavacions a la Torre de Campelles i 
les accions arqueològiques del castell 
de Milany; contundent, la moció apro-
vada per unanimitat sobre la recupera-
ció de la memòria històrica a Ripoll. El 
Ripollès es belluga.

LA SELVA
joan domènech

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

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 comu-
nitat 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 for-
ça: 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 di-
ferents 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. Espe-
rem 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 progra-
mes de televisió comencen la lluita pel 
minut d’or. També, més modestament, 
a la comarca del Pla de l’Estany es re-
prenen els diferents clubs de lectura, 
organitzats per les biblioteques públi-
ques —a Banyoles i Porqueres— o per 
entitats privades, com la llibreria L’Al-
tell, que, a més de presentacions de lli-
bres, organitza mensualment un club 
de lectura per a adults, un altre per a 
joves i un darrer amb llibres en anglès. 
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>> La llibreria L’Altell de Banyoles.


