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LA CERDANYA

La Fira de Bestiar de Puigcerdà 
| Des de la fundació de Puigcerdà, a 
finals del segle xii, la Fira de Bestiar és 
una cita ineludible per als ramaders 
cerdans, ja que és el moment en què 
tenen la possibilitat de vendre el bestiar 

De les seves aules han sorgit moltes 
iniciatives, com la creació del col·lectiu 
Joves Músics del Baix Empordà, i han 
emergit cantants i intèrprets que, de 
manera professional o amateur, han 
contribuït a enriquir el panorama 
musical català, com és el cas de la 
cantautora i actriu Sílvia Pérez Cruz, i 
de les corals Nit de Juny i Els Virolets, 
reconegudes en escenaris d’arreu del 
món. La creació, l’any 2015, del Centre 
Autoritzat d’Ensenyaments Artístics 
Professionals de l’Escola de Música va 
convertir aquest centre de Palafrugell 
en el segon de les comarques gironines 
on hi ha estudis professionals de 
música, després del Conservatori Isaac 
Albéniz de Girona.

Sant Feliu, Capital de la Sardana | La 
població de Sant Feliu de Guíxols ha 
estat designada Capital de la Sardana 
del 2020 per la Confederació Sardanista 
de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular. 
El projecte de Capital de la Sardana 
va ser creat el 2013, amb els objectius 
principals de donar més difusió a 
aquesta dansa tradicional i fomentar-ne 
tant el prestigi com la conservació, atès 
que es considera un element cultural 
bàsic de Catalunya, de la Catalunya 
del Nord i d’Andorra. Fins ara, han 
estat Capital de la Sardana Arenys de 
Munt, Barcelona, Calella, Mollerussa i 
Figueres. El 2018 ho serà Montblanc i 
el 2019, Perpinyà. Sant Feliu de Guíxols 
és un poble amb una dilatada tradició 
sardanista, tant pel que fa a cobles, 
per exemple La Principal de Sant Feliu 
de Guíxols i la Cobla Vella (després, 
Orquestra Garreta), com a compositors, 
entre ells, el mestre Juli Garreta, Josep 
Maria Vilà i Gandol, Josep Gravalosa 
o Lluís Lloansí. Designació, doncs, 
acompanyada d’un bon pedigrí.
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criat a la comarca. Enguany, per Tots 
Sants, se n’ha celebrat una nova edició, 
que s’ha qualificat com una de les més 
rendibles dels últims temps. La fira es 
divideix en tres parts diferenciades: 
la compravenda de bestiar a la zona 
del polígon, la zona d’oci al barri de 
l’estació i les parades de venda de tota 
mena d’objectes al nucli antic i a la 
zona de l’estany. El fet és que aquesta 
separació en tres sectors diferenciats 
fa que la fira no s’unifiqui del tot i que 
hi manqui continuïtat entre els tres 
espais diferenciats.
 Amb els anys, la fira ha anat canviant 
de lloc, s’han provat diferents fórmules 
per integrar-ne les diferents parts, però 
cap ha resultat un sistema adequat. 
Unir la fira i fer-ne un tot és un gran 
repte, i de ben segur que es trobarà una 
solució que convingui a totes les parts 
per tal de fer de la Fira de Bestiar un 
esdeveniment de referència al Pirineu.

Segon volum d’Era, revista cerdana 
de recerca | Aquest darrer mes d’octu-
bre, el Grup de Recerca de Cerdanya, 
l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya i l’edi-
torial Salòria van presentar el segon 
volum d’Era, revista cerdana de recer-
ca. El volum recull les comunicacions 
presentades a la segona edició de les 
Jornades d’Estudis Comarcals de Cer-
danya, que va tenir lloc el mes de no-
vembre del 2016.
 Aquest segon número (el primer es va 
publicar l’any 2015) consolida el projec-
te com una revista de referència a la co-
marca. És una eina fonamental per als 
investigadors, tant pel que fa a la con-
sulta com pel que fa a la publicació de 
les recerques que duen a terme, però, 
precisament per la publicació d’aques-
tes investigacions, també és de lectura 
obligada per als amants de la història i 
la cultura cerdanes.
 En les dues edicions s’han publicat 
més de trenta comunicacions que, mal-
grat tenir l’eix central en la Cerdanya, 
aborden temàtiques de tota mena. Dar-
rere de cada un dels articles hi ha la fei-
na d’especialistes, ja siguin historiadors 
locals o catedràtics de centres universi-
taris. La propera cita serà a les Jornades 
d’Estudis Comarcals de Cerdanya de 
l’any 2018, de les quals sortirà el tercer 
volum de la revista Era. Si sou investi-
gadors i treballeu temes de la Cerdanya, 
no hi podeu faltar.

sandra adam

LA GARROTXA

La gent està mobilitzada | Els fets 
que viu el país des de fa mesos han fet 
que molts ciutadans de la Garrotxa, 
com els de moltes altres comarques 
catalanes, s’hagin mobilitzat de forma 
massiva cada vegada que s’ha requerit 
el suport ciutadà per protestar per 
unes imposicions que són, per 
molts, opressives. La capacitat de 
mobilització i d’autoorganització dels 
ciutadans ha estat modèlica. Mai 
hi havia hagut una participació tan 
nombrosa com la d’aquests dies: la 
gent ha omplert els carrers i les places 
per protestar pels esdeveniments que 
es van succeint. En suport a les causes 
dels presos polítics i com a rebuig a la 
situació que viu el país, s’han deixat de 
fer molts actes, s’han suspès festes de 
pobles i actes lúdics i culturals, des de 
xerrades i presentacions de llibres fins 
a festivals, com per exemple Lluèrnia, 
el festival del foc i de la llum que se 
celebra a Olot i que havia programat 
una cinquantena d’instal·lacions. 
Entre els acords que s’han pres en 
ajuntaments comarcals, cal destacar 
el de les Planes d’Hostoles, on, per 
unanimitat, han acordat canviar 
el nom de la plaça d’Espanya pel 
de plaça de l’1 d’Octubre, una data 
emblemàtica de la història recent del 
nostre poble.  

Una festa entranyable | Feia vint-
i-cinc anys que no se celebrava la Fes-
ta de la Gent Gran a la Vall d’en Bas. A 
mitjans dels anys vuitanta va anar des-
apareixent del calendari de festes anuals 
dels diferents nuclis del municipi, tot i 
que anys abans havia tingut molta vi-
talitat, i encara ara la gent recorda viva-
ment la processó dels avis acompanyats 
de les seves netes i les àvies dels seus 
nets, tots ben mudats, que feien cap a 
l’església i després a l’acte públic d’ho-
menatge. Havia estat un esdeveniment 
molt entranyable, que recorden molt 
bé els que el van viure. Aquest 2017 s’ha 
recuperat la festa, i s’ha tornat a progra-
mar adaptada a les noves circumstàn-
cies, i des del primer moment ha estat 
molt ben rebuda per la població.

joan sala


