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Els pantans gironins

REVISTA DE
GIRONA

Coincidint amb el cinquantè aniversari de la inauguració del pantà de Susqueda, la revista de girona de-
dica el dossier d’aquest número, coordinat per Lluïsa Fuentes, als embassaments gironins. A més de cen-
trar-se en l’origen, l’evolució i les perspectives dels pantans i en els efectes del transvasament d’aigua del Ter 
a Barcelona, el dossier ofereix els testimonis de persones que vivien a Susqueda abans de la construcció de la 
presa. Aviat farà trenta anys, al número 133 de la revista, Carme Vinyoles, Pau Lanao i Miquel Torns relata-
ven el que va succeir el 1989 quan, per efecte de la sequera, el poble de Susqueda va tornar a ser visible: «Les 
ruïnes de cases tan importants com Rocasalba, el Marquès, l’ermita de Sant Pelegrí i cal Notari han emergit 
despullant les intimitats del riu, obrint velles ferides, exhumant els cadàvers d’unes valls poc afortunades». 
Més recentment, al 208, David Pavón parlava de la construcció de l’embassament de Boadella entre 1959 i 
1969. «La seva execució va propiciar algunes reaccions contraposades entre les persones afectades i les que 
esperaven beneficiar-se’n. No obstant això, el fet que no hi hagués cap població que quedés submergida, sinó 
simplement masos dispersos, va reduir el grau d’oposició a la mínima expressió», assenyalava. 
 L’entrevista al director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer Bover, remet inevitablement a la figura 
del seu pare, l’escriptor i polític Salvador Sunyer Aimeric (1924-2017), que va ser alcalde de Salt entre 1983 i 
1991. Al número 301, poc abans de la seva mort, Joan Domènech va dedicar-li un article en què destacava la 
seva faceta de mestre de català. «Vaig fer classes fins i tot als magistrats de l’Audiència i a la Guàrdia Civil! I a 
les monges que portaven la llar d’infants», recordava Sunyer.

>> Cues per veure la pel·lícula Parc Juràsic 
al cinema Ultònia el 1993. Font: AjuntAment de 
GironA. Crdi. diAri de GironA (mArisA morillo).


