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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.
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que estan de vacances i ofereixen actua-
cions gratuïtes a la plaça de l’Ajuntament 
o dins de l’església parroquial. Cada any, 
a més —i ja en fa cinc— el músic polonès 
Jarek Pyzia, establert a Lloret, organitza 
un magne festival de corals, primer po-
loneses però ara també d’altres naciona-
litats, que tenen una gran qualitat. Mal-
grat els anuncis, l’activitat turística de 
l’estiu i la feina de la gent fa que el festival 
sigui desaprofitat. Potser l’Ajuntament 
s’hi hauria d’implicar més i ajudar a do-
nar-hi tot el relleu i la difusió que mereix. 
No passa gaire sovint poder escoltar una 
vintena de formacions de primeríssima 
categoria que, al llarg de quatre dies, ofe-
reixen unes actuacions acuradíssimes a 
l’església i al teatre municipal. Enguany 
hi ha hagut corals de Polònia, Estònia, 
Lituània, Itàlia, Txèquia, França i d’al-
tres llocs que han deixat el públic em-
badalit. Es tracta d’un certamen que 
s’hauria de consolidar i afegir al calen-
dari musical local com un festival anu-
al d’autèntic prestigi.

Esports i medalles a Santa Coloma 
de Farners  | L’activitat esportiva co-
lomenca va a més. Vegem-ho amb dos 
exemples. El Club de Patinatge Artístic 
acaba de celebrar els 40 anys d’exis-
tència. Va néixer a començaments de 
1976, convertit en una secció del Club 
Olímpic Farners. El 1993, però, es va 
dissoldre, i el patinatge va constituir un 
club nou. Al llarg dels anys han passat 
per aquest col·lectiu molts patinadors 
i patinadores que han portat les seves 
actuacions als campionats de Catalu-

nya, d’Espanya, d’Europa i fins i tot del 
món. D’altra banda, en el camp de la 
natació, el CN Farners té una figura en 
el nedador Stanislav Sevladinov, el nom 
del qual revela ja el pes específic que va 
tenint la immigració no solament a la 
zona costanera. Stanislav ha quedat ter-
cer als Campionats de Catalunya i, per 
tant, ha portat al Club Natació Farners 
la primera medalla de bronze, després 
de cinquanta anys d’història.

«La Safa» de Blanes  | Aquesta indús-
tria, que té un llarg recorregut històric i 
que ha donat feina i vida a moltíssimes 
famílies de Blanes i de tot l’entorn, està 
aturada i en perill de tancament. Actual-
ment, i després d’haver canviat de nom 
en els darrers temps, és coneguda amb 

el nom de Nylstar. Les últimes notícies 
parlen d’una davallada notable de la 
producció, tot i que, segons els entesos, 
fabriquen un fil anomenat Poliamida 6.6 
dels millors del món. També tenen una 
bona tecnologia que ha fet possible, fins 
ara, exportar als països asiàtics tot i la 
competència d’allà. Des que va comprar 
el conjunt el grup Praedium, s’ha espe-
culat sobre l’interès pels terrenys, espe-
rant que l’Ajuntament faciliti una requa-
lificació que hi permeti usos comercials 
o residencials. El Consistori, però, sem-
bla que no està per aquests canvis ni per 
parcel·lacions. El que resulta evident és 
que s’haurà d’anar a un concurs de cre-
ditors o cercar altres formes de recupe-
rar una mínima base econòmica que 
rellanci l’empresa, si és possible.

GIRONINS A L’EXTERIOR guillem molla
Pioneer Valley | Enceto el quart any als Estats Units i es-
pero el bus gratuït per anar a la Universitat de Massachu-
setts, a la vila d’Amherst. Som al bell mig del Pioneer Va-
lley, un paratge on hi ha més universitats que municipis i 
banderes de l’orgull als portals de les esglésies. Als cafès, 
avis i jovent comparteixen espai sense apartar la mirada 
del macbook. Una noia anota comentaris en un poemari 
d’Emily Dickinson i porta tatuatges amb cites de Tarkovski i 
Joyce. Encara fa calor, però aviat quedarem colgats de fulles 
tardorals i entraran en escena guants folrats, pales i sal per 

desglaçar. Les quatre estacions són tangibles. Un cop a la 
facultat, saludo l’alumnat matiner que ja és dins l’aula. Al 
llarg de les diverses activitats culturals catalanes que farem 
durant el curs, tindran ocasió de coincidir amb altres cata-
lans, alguns de Girona, com en Pau i la Sandra, estudiants 
de doctorat, i la Sira, que ha vingut a passar un any d’au-
pair. Surto d’allà quan ja és fosc i veig corredisses d’esqui-
rols pel campus. A prop de casa se senten udolar els coiots i 
recordo que, abans no me’n vagi d’aquí, he de fer més fotos 
del riu Connecticut serpentejant la vall camí de l’Atlàntic.

>> VI Festival Concurs de Corals a Lloret.
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