cròniques
LA CERDANYA

sandra adam

Fontanals de Cerdanya desaparegut | El municipi de Fontanals de
Cerdanya està d’enhorabona. Per Sant
Jordi l’editorial Efadós ha publicat el
llibre Fontanals de Cerdanya desaparegut. El volum compta amb 170 fotografies antigues que il·lustren els set
pobles del municipi: les Pereres, Queixans, Urtx, el Vilar d’Urtx, Escadarcs,
Estoll i Soriguerola.
El llibre es va iniciar l’any 2013, en
què el seu autor, Josep Astort, va començar a recollir fotografies antigues
en els fons personals de les famílies del
municipi. Aquesta recerca va veure la
llum en forma de diferents exposicions
que van tenir molt d’èxit entre els veïns
i veïnes del municipi. El llibre el completa una introducció feta per la historiadora local Anna Giraut.
Aquest volum, impulsat per Astort, és un dels projectes que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya ha impulsat
aquest darrer any. Un llibre que parla
de l’urbanisme, de les tradicions, de
les escoles i de la vida al camp. 170 bocinets d’història gràfica de Fontanals
de Cerdanya, un dels municipis de la
Baga cerdana.
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LA GARROTXA
joan sala

Es vol fer ballar tota la comarca |
Darrerament, al llarg dels mesos, es
fan diverses activitats per fer dansar
les persones. Una n’és el Garrotxinàrius, promogut per Ofolk, que des de fa
anys és dedicat a la dansa i a la música
folk. Es fan tallers on s’ensenyen balls
tradicionals, enguany amb la formació
Ballaveu, que ha popularitzat cançons
i balls del nostre país i que va fer gaudir els assistents. Es van moure al ritme
de les jotes de l’Ebre, dels balls plans
del Pallars, de les havaneres de la costa
gironina o de les sardanes, tot plegat
sense oblidar els balls de parella, tant
populars des de sempre en les festes de
tots els pobles. En l’edició d’aquest any
hi va assistir un grup francès, Ormuz,
que va fer exhibició de danses tant de
diverses regions del seu país com de

quebequeses. Un altre festival, ja ben
consolidat, és el Sismògraf, que en l’edició present s’ha volgut estendre pels diversos pobles de la comarca, de manera
que s’ha fet l’esforç d’apropar la dansa
als panorames culturals dels ajuntaments que hi han estat interessats.
Aquest és el cas de les Planes d’Hostoles, que n’ha programat unes representacions dins de la seva edició del festival de Teatre Amateur i Professional. Els
organitzadors ho valoren molt positivament, ja que ha donat bons resultats i
tothom n’ha sortit satisfet.
També hi ha lloc per a la música
| A Argelaguer han commemorat el
desè aniversari de la seva Violinada, la
trobada de violins, un instrument que
havia estat molt tradicional en moltes
comarques des de temps molt antics.
Els músics sense solfa tocaven el violí
i eren els encarregats de fer ballar durant generacions els nostres avantpassats en les festes dels pobles. Els tallers
de violí, les audicions i corrandes, les
cançons tradicionals de violí han allunyat per uns moments altres cabòries.
S’ha homenatjat el violinista Peret
Blanc de Beget, amb motiu del centenari del seu naixement, músic que va
fer gaudir els balladors durant dècades
en les festes majors de molts pobles.
Finalment, cal assenyalar el convidat
d’enguany a Argelaguer, que ha estat el
grup malagueny Panda de Verdiales de
Baños del Carmen.

>> Ball tradicional al Garrotxinàrius.
la comarca d’olot

Parc dels Records | Enguany, el poble de Bolvir inaugurarà un nou espai
fruit d’una intervenció al nucli antic. El
consistori ha retirat les restes de l’antic
cementiri que es conservava a tocar de
l’església parroquial per convertir-lo
en el parc dels Records.
Al cementiri fa més de vint anys
que no s’hi enterra ningú, però fins al
moment present s’ha conservat en el
seu emplaçament original. Aquesta
intervenció suposarà un canvi urbanístic, ja que l’antic cementiri es convertirà en zona enjardinada i mirador.
Un dels avantatges de la iniciativa
és que es podrà desenterrar el vessant
nord de l’església de l’Esperança, que
no es podia apreciar en la seva totalitat. Aquesta intervenció permetrà embellir el conjunt monumental de Bol-

vir, que consta de les esglésies de Santa
Cecília i de l’Esperança.
Pel que fa a les restes de l’antic cementiri, ja s’han traslladat al cementiri nou, on s’aprofitarà per crear un
memorial amb les làpides i creus que
ocupaven l’antic cementiri. Una bona
manera per recordar els avantpassats
del poble.

