acompanyat 1.067 persones. El dia 21
va retornar a Tossa i va tenir lloc l’espectacular processó ran de muralles.
Dies després, al cinema Montserrat,
va ser presentat un nou llibre, titulat
Caminant amb el pelegrí, obra d’Assumpta Margenats, Nydia Tremoleda
i Vicenç Gascons (net, aquest darrer,
de Salvi Gascons i Bassas, que l’any
1982 ja va publicar, dins de l’Editorial
Selecta, el llibre Tossa i el seu pelegrí).
Aquesta nova publicació actualitza el
coneixement de la tradició del Pelegrí
i és un veritable àlbum, amb fotografies dels pelegrins dels darrers cent
anys, aproximadament.
Lloret de Mar: Remodelació hotelera | De la necessitat de modernitzar
les instal·lacions turístiques se’n parla cada any, i a vegades sembla només
una estratègia publicitària. Enguany
potser se n’ha parlat menys i, en canvi, s’ha avançat més, almenys a jutjar
per les nombroses bastides que tapen
les façanes de destacats establiments
i preserven les remodelacions internes. Potser una de les més espectaculars és la de l’antic hotel Royal, als
baixos del qual hi hagué, fa anys, el
Casino. Però també n’hi ha d’altres,
com l’Hotel Flamingo, del grup Frigola, que, segons informen, inverteix
9,5 milions d’euros en la renovació del
complex. L’any 2016, un altre hotel de
la mateixa societat, el Delamar, ja va
ser remodelat a consciència, i el fruit
no ha trigat a arribar: ha estat escollit com un dels 25 millors hotels de
l’Estat espanyol i també ha rebut el
premi Travellers’ Choice Hotel que
concedeix TripAdvisor a partir de les
opinions dels seus clients. Aquesta és,
sens dubte, la línia que ha de portar
Lloret a treure’s del damunt algunes
etiquetes sobreres.

>> La processó del Pelegrí passant arran
de les muralles de Tossa de Mar.
(Autoria: Joan Domènech)

LA CERDANYA
Text i fotos > Sandra Adam
Un projecte per a l’estany de Puigcerdà | L’estany de Puigcerdà compta amb una llarga història, i amb el
temps ha viscut diferents remodelacions. La darrera va ser als anys noranta, quan se’n modernitzaren els
accessos, s’adequà el parc i es construí un illot central. Des d’ençà, s’ha
anat degradant. Actualment l’estany
i el parc Schierbeck es troben en un
estat deplorable. La manca d’inversió
fa que siguin un espai on les zones
enjardinades han desaparegut, el mobiliari urbà està en mal estat i l’aigua
presenta un aspecte insalubre.
Ara que venen eleccions i que un
nou consistori iniciarà una legislatura de quatre anys, fora bo que s’invertís en un projecte integral per a la
millora d’aquesta zona. L’estany i el
parc Schierbeck haurien de ser uns
espais públics en bon estat, que fessin
goig tant als veïns com als forasters
que visiten la vila. A més, penso que
tot aquest entorn mereix molta més
atenció, ja que representa un període clau en la història del poble. L’embelliment d’aquest espai posaria en
valor l’estany, el parc i les vil·les residencials que té tota la zona, testimonis del desenvolupament urbanístic
provocat pels estiuejants de mitjans
del segle xix.
IV Cicle de Xerrades d’Història
de la Cerdanya | Durant el mes de
febrer d’enguany va tenir lloc el IV
Cicle de Xerrades d’Història de la
Cerdanya, organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i l’Arxiu Comarcal
de Cerdanya. Les xerrades, sota el títol «Explica’m una història», es van
centrar en la divulgació de diferents
períodes de la història local. Va encetar el cicle l’historiador i arxiver Lluís
Obiols, amb la xerrada «La vila i la
terra: conflictes entre Puigcerdà i els
pobles de la Cerdanya al segle xvi».
Una setmana més tard, va ser l’historiador Marc Bernadas qui va omplir
la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal amb la xerrada «1939-2019.
La Guerra Civil a Cerdanya 80 anys
després», la qual es va acompanyar
de la inauguració de l’exposició de
fotografies sobre «La retirada» de

la periodista Frédérique Berlic. Per
cloure el cicle, l’historiador de l’art
i campanòleg Daniel Vilarrubias va
exposar els seus coneixements sobre
«El patrimoni sonor de la Cerdanya:
les nostres campanes».
Un any més, es consolida aquest
format de xerrades d’història de Cerdanya, que ha demostrat l’interès
que desperta en el públic cerdà el coneixement de la comarca.

>> L’historiador Marc Bernadas just abans
de començar la seva xerrada. (Autoria: Gael
Piguillem)

EL RIPOLLÈS
Text > Eusebi Puigdemunt
Munió d’activitats | Aquesta crònica podria dur com a títol Calaix de
sastre per la munió d’activitats que
s’hi ressenyen (tot i el sedàs preceptiu), que van tenir lloc al llarg de les
festes de Nadal i el mes de gener,
i durant part del febrer. Seguint,
doncs, amb la divisió suara apuntada, comencem per les activitats nadalenques, que, per descomptat, se
centren en la música, els pastorets i
els pessebres.
A Ripoll, els dies de Nadal i de Reis
es va poder veure la representació de
la tradicional i anyenca comèdia pastoral El naixement del Salvador o la redempció de l’esclau, de mossèn Antoni
Molina i amb música d’Ignasi Rubió.
La primera representació que se’n va
fer en català data de l’any 1898.
Sense deixar el tema, bé que amb
un altre matís, els pessebres vivents
de Sant Joan de les Abadesses i Campdevànol també es van deixar veure
per aquestes mateixes dates. A destacar l’innovador pessebre galàctic que
exhibí l’Escola Vedruna de Ripoll,
amb elements de robòtica i de realitat
virtual. A Vallfogona, dins del recinte
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cròniques
de l’església de Sant Julià, compartiren espai una bella mostra pessebrística i la projecció El pessebre en
imatges.
Si entrem en el terreny estrictament
musical, de tots els concerts nadalencs i d’any nou, cal destacar el que
es va poder escoltar a Camprodon el
primer dia de gener, a càrrec del cor
i orquestra simfònica Harmonia,
amb un variat repertori de valsos i
polques, i també els concerts solidaris de Sant Joan de les Abadesses que
el grup Acordions Solidaris va fer en
benefici de Càritas i el protagonitzat a
Ripoll pels Amics de la Música en pro
de la fundació MAP.
Robots, petjades i teatre | En un
altre ordre de coses, cal referenciar
també dues presentacions de sengles
publicacions a la vila de les abadesses:
d’una banda, la del dia 10 de gener, al
cafè Centre, del llibre titulat Robots,
tòtils i altres cacanòries, un conjunt
d’articles que volen ser una crònica de
l’any del 155, escrit a quatre mans per
Joan Orriols i Esther Pujades (i que
pocs dies abans s’havia presentat a la
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll), i,
de l’altra, la del dia 18 del mateix mes,
al Palau de l’Abadia, de l’obra Petjades
del Ter, del fotògraf David Fajula, per
commemorar els vint anys de la creació del Consorci del Ter.

I també cal destacar novel·les adaptades al teatre: El 12 de gener, al teatre Centre, es va estrenar, a càrrec del
SAT, l’obra La veu de la viola, del santjoaní Salvador Vergés i adaptada al
teatre per Josep Garriga. Narra la vida
d’un vailet, l’Aniol, des dels cinc anys
fins als vint-i-cinc, i la seva particular
relació amb un instrument, la viola, al
llarg dels dies durs de la guerra civil i
la postguerra.
Cinema i exposicions | Del teatre
al cinema: A les 18 h del dissabte 26
de gener es va projectar al Palau de
l’Abadia de Sant Joan el film Pàtria.
La llegenda d’Otger Cataló i els nou
barons de la fama, que va comptar
amb la presència del seu director,
Joan Frank Charansonnet, i dels actors Alba López i Xavi Prat.
Pel que fa a exposicions, fem
memòria de la que es va presentar
a l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, «Del centre Montserrat
a la Fundació MAP», realitzada amb
motiu dels cinquanta anys de serveis
a les persones amb discapacitat al Ripollès. Aquesta mostra ja s’havia pogut visitar abans a Ripoll, Campdevànol i Sant Pau de Segúries.
En un àmbit més artístic, cal esmentar les exposicions «Plecs», de
Tura Sanz i Sanglas, i «PAC (= persones, animals, coses)», de Miquel

GIRONINS A L’EXTERIOR
Tots sabem que sempre és bo anar ben organitzat. A Alemanya no només és bo, sinó que és indispensable. Si vols
desenvolupar-te en aquest país, et recomano, d’entrada,
preveure i planejar les activitats amb temps. Tanmateix,
aquesta pràctica va més enllà. Un cas que per més que es
repeteixi no deixa de sobtar-me es dona quan vols obtenir
una plaça a la llar d’infants: o la sol·licites quan t’has acabat
de fer la prova de l’embaràs o hauràs fet tard. Amb aquesta
experiència, quan va arribar l’hora d’inscriure la meva filla
a un col·legi privat, ja vaig procurar moure’m un any abans
de l’inici del curs. Però ni així vàrem poder triar, perquè
la majoria d’escoles ja estaven completes. Per sort, als deu
anys els alumnes es reparteixen per les diferents modalitats d’ensenyament, i a partir d’aquí el problema de les inscripcions escolars desapareix.
No és que la improvisació i l’espontaneïtat siguin conceptes menyspreats; al contrari: són admirats, diria jo, potser precisament perquè tothom els ha trobat a faltar en més
d’una ocasió.
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S. Vila, exhibides respectivament al
Museu Etnogràfic de Ripoll i a l’Espai
d’Art Abadia de Sant Joan de les Abadesses. I ja per acabar, i sense deixar
l’univers de la creació artística, cal dir
que el pintor cordovès Gonzalo Rodríguez es va endur el primer premi de la
segona edició del Concurs Manel Surroca - Pirineus de Girona, patrocinat
per l’Ajuntament de Camprodon, amb
el quadre Blaus i grisos a l’embarcador del Nervión, una recreació del
paisatge de la ria de Bilbao.

>> Cartell de l’exposició dedicada a la
Fundació MAP. (Font: Fundació MAP)

Text > Imma Faus
Un altre aspecte que domina en aquest país és el sentit pràctic. Per aquest motiu, els alemanys no estan gaire
d’històries a l’hora de vestir-se. De bon grat aprofiten la
roba de segona mà, sobretot per als menuts, a qui únicament els interessa jugar. A cada barri, durant l’any s’organitza com a mínim un mercat de segona mà per als petits.
No hi ha diferència de classes socials, i l’èxit està assegurat.
Mentre hi ha qui fa lloc a l’armari, d’altres, pel preu d’una
peça nova, surten del mercat amb quatre de no tan noves.
Els adults no és que es comprin roba de segona mà, però
fan durar la que tenen.
Per acabar, seguint aquesta línia pragmàtica, voldria
esmentar l’estil directe amb què s’expressen els alemanys,
perquè em sembla molt útil. Em refereixo a la crítica constructiva, centrant-se en el tema i deixant de banda qualsevol sentiment personal. D’aquesta manera saps sempre per
on et mous; t’estalvies la interpretació d’indirectes i evites
malentesos. Vindria a ser, doncs, allò del «clar i català»
portat a l’extrem.

