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GIRONINS A L’EXTERIOR
Vaig arribar als Estats Units el desembre de 1998. Havia acabat 
la carrera i vaig decidir anar-me-n’hi un any a aprendre anglès 
amb un programa d’au-pair. Després de dos anys, vaig trobar 
feina a la Universitat de Michigan, on em van contractar de 
professora d’espanyol. Des de l’any 2012 també hi faig classes 
de català. A part del primer mes, que va ser molt difícil, puc dir 
que vaig adaptar-me al país de manera relativament fàcil. Tot 
era nou, captivador, i allà on jo vivia hi havia un munt de gent 
de procedència internacional, la qual cosa va fer l’experiència 
interessant i fascinant. De seguida vaig conèixer gent amb qui 
vaig connectar i que em va permetre continuar connectada 
amb la llengua i la cultura. També, poc temps després d’arri-
bar, vaig conèixer la persona que seria la meva parella. Actual-
ment estic casada i tinc dos nens, l’Anna i en Biel. 
 Al llarg dels vint anys que porto vivint a Michigan, actual-
ment a Ann Arbor, he continuat tenint un vincle gran amb 
Salt i Girona, perquè hi vaig cada any a passar els estius. Els 

meus fills parlen anglès, català i castellà, per ordre de pre-
ferència, i els encanta passar els estius a Sant Feliu de Guíxols. 
Com jo, tenen una gran connexió amb la llengua i la cultu-
ra, especialment a través dels seus avis. A casa, jo els parlo 
català i mirem programes com El foraster, Al cotxe, Aeroport, 
Doraemon i El detectiu Conan. Per a mi sempre va ser molt 
important que els meus fills fossin com a mínim biculturals i 
bilingües, i que poguessin comunicar-se quan anessin de va-
cances a Catalunya.
 És difícil no enyorar-se, però em considero una persona 
afortunada, perquè gràcies a les noves tecnologies sentir-me 
a prop de Girona, dels amics i de la família és molt fàcil. Tam-
bé perquè gràcies a la meva feina no només puc parlar la llen-
gua diàriament fora de casa, sinó que també puc compartir la 
meva cultura amb estudiants que solen estar molt interessats 
a aprendre sobre la història, la llengua i la cultura catalanes. I, 
darrerament, sobre la situació política també. 
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EL RIPOLLÈS
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Museu Etnogràfic de Ripoll | La crò-
nica d’aquesta edició presenta tres focus 
d’interès: Ripoll, Sant Joan de les Aba-
desses i Camprodon. La capital de la 
comarca ripollesa continua amb les di-
ferents celebracions i commemoracions 
que des del Museu Etnogràfic de Ripoll 
(MER) es duen a terme amb motiu dels 
noranta anys de la seva fundació. De la 
munió d’activitats organitzades, cal des-
tacar-ne les pedagògiques, adreçades 
a tota la comunitat educativa de la co-
marca, però especialment a l’alumnat, 
com ara «Fes d’etnògraf», «Fes de mon-
jo copista a l’scriptorium de Ripoll», «El 
ferro i el seu treball» o «Jocs de pistes», 
entre d’altres. Totes aquestes activitats 
tenen l’objectiu de posar en relleu el pa-
trimoni etnològic i la cultura tradicional 
pròpia del territori. També convé citar 
les activitats relacionades amb el Dia In-
ternacional dels Museus, especialment 
la gimcana protagonitzada per Tomàs 
Raguer, fundador del MER, i la Nit dels 
Museus.

Ciutat de Clownia | Les viles de Sant 
Joan i Camprodon comparteixen un ele-
ment comú, per bé que de signe diferent, 
la música, amb els festivals Clownia i 

Microclima respectivament. A la vila de 
Sant Joan de les Abadesses, cal afegir-hi 
el Festival del Comte Arnau, que enguany 
ha arribat a la vint-i-quatrena edició.
 Pel que fa al Ciutat de Clownia, en-
guany es va presentar sota el lema «Una 
vida que dura quatre dies», en referència 
als quatre dies, del 27 al 30 de juny, en 
què va tenir lloc el festival. Hi destaca-
ven els noms de figures consagrades o 
emergents del panorama musical ca-
talà: Oques Grasses, Companyia Elèc-
trica Dharma, Itaca Band, Joan Dausà, 
Buhos, Orquestra Di-versiones, etc., en 
escenaris repartits entre la plaça Major, 
la plaça de Barcelona i el recinte pròpia-
ment dit de Ciutat de Clownia.
 A la vall de Camprodon, entre els dies 
19 de maig i 25 de juny, hi va haver els 
concerts de petit format que donen cos a 
la segona edició del Microclima, un cicle 
de concerts a l’aire lliure que té «l’objec-
tiu de potenciar l’entorn del municipi i 
alguns dels seus espais amb més encant, 
a través de propostes artístiques més 
actuals», segons paraules de la regido-
ra de Cultura, Anna Colomer i Vila. Els 
noms dels artistes que enguany hi van 
concórrer són Cesc, Ivette Nadal, Judit 
Neddermann (també present, per cert, 
al Clownia, el divendres 28 de juny), Mi-
quel Abras, Mireia Vives i Borja Penalba. 
 Vistos els aspectes musicals, retornem 
a Sant Joan de les Abadesses per donar 
un cop d’ull al seguit d’activitats que van 
conformar el XXIV Festival del Comte Ar-
nau. El festival va tenir lloc els dissabtes 
de juliol i el primer dissabte d’agost, amb 
dos actes inaugurals, el 5 i el 6 de juliol. 
El divendres 5, es va inaugurar una ex-
posició dedicada a la recreació del mític 
comte a les sales Josep Puig i Cadafalch i 

Joan Maragall i Gorina del Palau de l’Aba-
dia. Les obres eren del pintor i dibuixant 
Josep Ribot i Calpe (1888-1974). El dissab-
te 6 hi va haver la conferència «El rastre 
valencià del comte Arnau», a càrrec de 
l’escriptor català Víctor Gómez i Labrado.
 A banda dels dos actes esmentats, de 
la resta de les activitats programades en 
sobresortien les següents: Tornar a casa, 
un seguit de balls de l’Esbart Dansaire 
Joaquim Ruyra, i Electrogralla, un es-
pectacle experimental de Roger Andor- 
rà, amb una gralla connectada a uns pe-
dals electrònics, de manera que, partint 
de l’instrument vuitcentista, el músic 
s’endinsava en la música electrònica. 
 Per endolcir els dies arnaldians, a les 
fleques, pastisseries i restaurants de la 
vila s’oferien el plat i el dolç del comte 
Arnau, inspirats en diversos receptaris 
de la cuina medieval catalana.

diferents cases de pagès cerdanes. Sota 
el porxo o al mig de l’era, s’han dut a ter-
me activitats, demostracions i degusta-
cions per als més gormands. Estigueu 
atents a les properes convocatòries.

>> Cartell del festival Clownia.
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