revista begur:Layout 3

6/9/17

08:19

Página 1

REVISTA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ I CULTURA DE BEGUR - ESCLANYÀ

…i per molts
anys més!

Nº 127 - SETEMBRE 2017

Es Pedrís Llarg aprofita el seu 30è aniversari per estrenar
nou format, més pràctic i entenedor, i elaborat amb
materials que respecten el medi ambient
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La secció d’OPINIÓ d’aquesta revista està
oberta a qualsevol veí de Begur i Esclanyà.
Cal que ens envieu els vostres escrits a cultura@begur.cat amb un màxim de 1.000 caràcters.
Es Pedrís Llarg es reserva el dret de publicar
aquells escrits que cregui més oportuns.
Per que fa als articles de tema cultural, històric, etc. s’hauran de consensuar prèviament
amb la revista, sempre en funció de l’interès
i l’espai disponible.

M

ural ceràmic que es pot veure a la façana d’una casa situada a la plaça dels
Indians. Si afineu la vista, veureu que
qui signa l’obra és en Domènec Fita i
que va ser feta el 1969. Segons ens han informat, originàriament es podia trobar a l’interior d’una entitat bancària i quan aquesta es va reformar (deduïm
que va ser als anys 70-80), estava predestinat a la
runa, però el paleta de l’obra va demanar si se’l
podia quedar. En va numerar les rajoles i anys més
tard, el va reubicar a la façana d’un bloc que va
construir. Si sou bons observadors detectareu que
hi ha una rajola posada al revés.

Casualment, en el moment de recollir totes aquestes dades, ens va arribar informació d’una altra obra
d’en Domènec Fita, la mare de Déu d’Esclanyà. La
podeu observar a l’interior de l’Església de Sant Esteve d’Esclanyà. Fa uns 95 centímetres d’alçada i és
de terra cuita, d’una tonalitat que sembla de pedra,
i va ser feta l’any 1979. Aquesta mare de Déu va ser
una donació de Maria Ferrer Reixach, que als anys
seixanta ja havia fet unes altres donacions a la mateixa església (dos reclinatoris, dues cadires, una
banqueta, una taula de fusta i un crucifix de talla
original, d’un metre i mig).
(Arxiu Municipal de Begur)
Pista:
De lectura abans de comprar el diari

Ajudeu-nos a millorar la distribució. Si sou
ciutadà/na de Begur o Esclanyà i per qualsevol motiu no rebeu aquesta revista municipal a casa vostra, o la rebeu en mal estat,
feu-nos-ho saber trucant al 972 62 40 20 (Alcaldia) o enviant un missatge de correu electrònic a: cultura@begur.cat.
Els conceptes i les opinions sostinguts en els
articles signats que apareixen a Es Pedrís
Llarg no representen necessàriament l’opinió d’aquesta revista.
Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg
són obertes a tothom. Qualsevol persona que
vulgui emetre la seva opinió o col·laborar en
la revista ha de lliurar els originals a la redacció, fent-hi constar les seves dades personals i el seu telèfon, sense que això comporti
cap compromís de publicació dels articles.
A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei
reguladora de les bases de règim local, les vostres dades han estat extretes de l’arxiu de l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre
informació, només cal que ho digueu a la secció de Registre d’entrada i informació de l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a la
nostra bústia: cultura@begur.cat.

Telèfons serveis públics
Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 020
Fax 972 623 588
Web: www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
Dimarts de 16 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h
Àrea de Cultura
C/ Bonaventura Carreras, 11 (Escoles Velles)
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 155
Àrea de Promoció econòmica i turisme – Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5
17255 BEGUR
Telèfon 972 624 520
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
Borsa de treball
Av. Onze de setembre, 5 ·17255 Begur
Telèfon 972 624 520
Àrea de Serveis Socials / Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
17255 Begur
Telèfon 972 624 020 – Ext. 117
Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1 · 17255 Begur
Telèfon 972 624 200 · Fax 972 623 588
Correu electrònic: policialocal@begur.cat

Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 060
Arxiu Històric Municipal
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon: 972 624 305
Biblioteca Salvador Raurich
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 305
Cinema Casino Cultural
Carrer Casino, 1
17255 Begur
Telèfon 972 622 959
Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6
17255 Begur
Telèfon 606 54 23 84
Emissora Municipal – Ràdio Begur
Carrer Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon 972 624 303
Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1 - 17255 Begur
Telèfon 972 623 484
Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
17255 Begur
Telèfon 972 626 002

Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
c. Perdiu, 1-3
17213 Esclanyà
Telèfon 972 300 795
Recaptació (Consell Comarcal)
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Telèfon 972 624 030
C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infants municipal)
Carrer Corriol Escoles Velles
17255 Begur
Telèfon 972 624 304
Escola Pública Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
17255 Begur
Telèfon 972 624 114
Escola Pública L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3
17213 Esclanyà
Telèfon 972 611 990
Mossos d’Esquadra
Telèfon 112; 972 304 494
Bombers
Carretera C-31 (Palafrugell-Pals)
17200 Palafrugell
Telèfon 112; 972 304 494
Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas
17255 Begur
Telèfon 972 622 025

CAP Palafrugell
(Centre Atenció Primària)
C/ Àngel Guimerà, 6
17200 Palafrugell
Telèfon 972 600 003;
972 610 607;
902 077 972
Hospital de Palamós
Telèfon 902 077 972
972 600 160; 972 600 620
Creu Roja
Telèfon 972 301 909
Enher avaries
Telèfon 900 770 077
Gas Natural
Telèfon 902 117 662
Aigües de Catalunya
Telèfon: 972 623 430 (Oficina);
900 194 998 (Avaries)
Web: www.aiguesdecatalunya.com
E-mail: oficinavirtual@aiguesdecatalunya.com
Begur:
Horari: De dilluns a divendres (menys dimarts),
de 9h a 13:30h
Av. Onze de setembre S/N
Galeries Casa Gran
17255 Begur
Esclanyà:
Horari: Dimarts de 9h a 13:30h
Centre Polivalent
17213 Esclanyà
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ALCALDIA

Ja tenim nou Es Pedrís Llarg!
Joan Manel Loureiro Vall - Alcalde de Begur
oincidint amb el 30è aniversari de la publicació de la revista municipal Es Pedrís Llarg, hem cregut convenient
canviar-ne el disseny. Aquest canvi correspon als objectius
de fer una revista més pràctica a l’hora de llegir-la, de reducció de costos i de sostenibilitat mediambiental en els materials
empleats per a la seva edició. Seguirem apostant pel color i el disseny gràfic més entenedor i de fàcil lectura. Esperem que us agradi
i seguiu gaudint d’aquest mitjà d’informació local.

C

Vull aprofitar per agrair la feina dels col·laboradors que amb els
seus escrits ens permeten tenir opinions i perspectives diverses i
plurals sobre temes de Begur. Aquest agraïment el faig extensiu a
tots els tècnics i treballadors municipals que han tingut responsabilitats en un moment o un altre en l’elaboració d’Es Pedrís Llarg,
des del primer número fins aquest. I a tots els equips de Govern Municipal que han cregut en aquesta publicació i que l’han mantinguda i millorada en el pas dels temps.
També hi haurà canvis en la distribució d’Es Pedrís Llarg. El motiu
és el mal servei que Correos fa a Begur i Esclanyà, i que provoca
que molts exemplars de la revista no arribin de manera puntual o
mai a les cases dels vilatans. Hi hem d’afegir el cada vegada més alt
cost de distribució de la revista a través de Correos. A partir
d’aquest número, la revista municipal tindrà quatre punts de recollida, que seran l’Ajuntament, la Biblioteca Municipal, l’Oficina de
Turisme i el Centre Polivalent d’Esclanyà. Qualsevol persona podrà
recollir la revista en qualsevol d’aquests llocs de manera gratuïta i
ràpida. Les persones jubilades o amb alguna dificultat de mobilitat
que vulguin seguir rebent Es Pedrís Llarg a casa hauran de notificar-ho a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. Espero que el canvi de
disseny agradi a tots els begurencs i begurenques, i quedem per retrobar-nos en el pròxim número.
També hi ha un relleu a la direcció tècnica de l’Àrea de Cultura. En
Miquel Martin agafa una excedència per dedicar-se a la seva autèntica vocació d'escriptor. Un agraïment especial per la feina feta
fins ara i un desig de molta sort i èxits en el camí que emprèn.
El nou Es Pedrís Llarg surt a la llum en un moment cabdal per a la
història de Catalunya. El pròxim octubre haurem de decidir què
volem ser com a país. Els catalans i catalanes tenim el dret a poder
decidir de manera democràtica i pacífica el nostre futur. Com a Alcalde prenc tot el compromís per tirar endavant el procés. Col·laborarem amb el Govern de la Generalitat en tot allò que se’ns
demani per fer complir un mandat democràtic que neix en els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que ho varen expressar amb les
urnes en les últimes eleccions autonòmiques. El meu compromís
ferm i inqüestionable està reflectit en el programa electoral amb el
qual vaig presentar-me com a candidat a l’alcaldia de Begur en les
últimes eleccions municipals, i en el discurs de presa de possessió
com a Alcalde de Begur. Tots els partits que formen part del consistori, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, i Bloc Municipal, menys el Partit dels Socialistes Catalans, van signar el
compromís per treballar pel procés democràtic que el Govern de la
Generalitat impulsa. Aquest compromís te com a testimonis i socis
l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació de
Municipis per la Independència. Ara és l’hora que aquests compromisos es facin realitat tal i com ens vàrem comprometre amb
els ciutadans i ciutadanes de Begur. Convençut d’actuar de manera
democràtica, us demano que exerciu el vostre dret a ser consultats,
us demano que reflexioneu més enllà de partits i ideologies sobre el
futur del país i sobre quin model de país voleu per als vostres fills.
Ens veiem pels carrers de Begur i Esclanyà! Que gaudiu d’una tardor serena i feliç.
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La tardor (i el Referèndum) ja
ens espera

Estiu intens, tardor il·lusionant,
millor futur

Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà-ERC

Bloc Municipal - Marià Renart

Q

C

uan surti aquest Pedrís, de ben segur ja haurà finalitzat la
temporada d’estiu amb el colofó final de la Fira d’Indians,
que enguany haurà estat un pèl més tard, tot just per
donar la benvinguda a un altre 11 de Setembre multitudinari. I que a Begur haurem celebrat fent la pujada tradicional al Castell.
Aquest estiu ha estat una vegada més ple d’activitats diverses (esportives, lúdiques, culturals, etc...) per a tots els gustos i públics. No
volem deixar de mencionar que el 40è Aniversari del Festival de Música de Begur ha estat tot un èxit de participació. La qual cosa ens fa
sentir especialment orgullosos ja que sent un dels festivals més antics de la Costa Brava, és de justícia que tingui la qualitat que li pertoca per antiguitat, sense deixar enrere una de les característiques
que el fa especial, i no és altra que la de voler continuar sent un Festival de proximitat, perquè tenir qualitat no vol dir estar allunyat de
la gent.
Però, sens dubte, una de les coses que fan especial aquest indret meravellós on vivim és que cada racó té la seva pròpia identitat. Vam començar l’estiu amb la Festa Major de Sant Pere a Begur, però l’agost
ens va rebre amb les Festes Majors d’Esclanyà, Sa Riera i Sa Tuna.
Cada lloc té la seva idiosincràsia, i cadascun d’ells fan la suma perfecta que conforma el nostre municipi.
Aquest respecte per la diversitat i la independència en la forma de fer
és un tret distintiu que trobem que hauria de ser exportat arreu. I en
moments històrics i transcendentals com els que viu Catalunya hem
pensat que era important posar-ho de relleu. Ara que l’1 d’Octubre
s’apropa i que la tardor amb el Referèndum ja ens espera, volem reivindicar que el respecte, la tolerància i la independència a l’hora de
prendre decisions han de ser valors que cohesionin la nostra societat.
Perquè una societat madura és aquella capaç de saber trobar virtut
en la diferència per millorar i resoldre mancances.

No cal dir que les estàncies municipals estaran a disposició de tots els
nostres ciutadans i ciutadanes per tal que puguin expressar-se amb
llibertat, sigui quina sigui la seva opció, en la casa del poble. Perquè
aquí demostrarem una vegada més que tot i les diferències a vegades força pronunciades, sabem actuar amb independència i alhora
sabem trobar la determinació perquè cadascuna d’aquestes actuacions acabin fent un tot, una suma d’actituds i aptituds que ens fan
més forts davant les adversitats.
Des del nostre grup municipal som conscients de certes mancances
que han dificultat algunes decisions que haguéssim volgut més eficients, però som receptius a les queixes i propostes per tal de fer
aquesta suma que és la nostra vila, un tret distintiu d’ERC Begur-Esclanyà.
Que la tardor que ens espera obri les portes d’un hivern amb un nou
any ple d’esperances, i projectes de futur per al poble i per a un nou
país.
Salut i República.

limatològicament, hem tingut un estiu variable,
amb temperatures altes el mes de juny i de tardor a
principis d’agost. Tot i això, aquests contrastos meteorològics no han impedit que Begur hagi estat ple
de visitants i estiuejants d’arreu. Aquests, han trobat un
poble ple d’activitats: concerts, teatre, mercats, festes majors,
etc... I ara que aquest estiu s’acaba, encarem una tardor il·lusionant plena de projectes per seguir treballant per a un
Begur millor. A tall d’exemple, al llarg d’aquesta tardor esperem iniciar treballs per portar la fibra òptica al nostre
poble (millora d’Internet i TV). També tenim previst tenir
unes reunions amb Correus per tal de millorar el servei que
ens arriba, i hem començat i tenim previst continuar converses amb Gas Natural per a una futura arribada del servei
al poble.

Estem a punt d’iniciar negociacions amb les entitats financeres per tal d’estudiar la possibilitat de la cessió d’algunes propietats que poguessin tenir i fossin adients per a l’ús dels
nostres veïns.
També en l’àmbit d’obres tenim previst que sigui una tardor
intensa, pel que fa a engegar diferents treballs de millora, accessibilitat i seguretat. A tall d’exemple, està previst iniciar
les obres de l’entrada per l’Avinguda Onze de Setembre, entre
altres obres.
Una dada ens arriba des de l’Àrea de Medi Ambient: de febrer a maig, el reciclatge de les nostres deixalles ha passat del
18% al 82% a la zona del porta a porta. I del 18% al 40% a les
àrees d’aportació. Aquestes dades ens indiquen que anem pel
camí adequat, no sense esforços, entrebancs i errors que assumim i intentem corregir, però aquests números demostren
que el futur passa per aquí i que Begur ha sigut un cop més
pioner en donar passes de sostenibilitat. Voldríem, des d’aquí, agrair l’esforç que han fet i fan els veïns per tal de convertir Begur en un poble que recicla les seves deixalles, és a
dir, un poble amb un futur sostenible.
Però Begur, no només és responsable amb el medi ambient,
sinó que també dóna passes importants per ajudar les persones més necessitades. Així, aquest estiu s’ha constituït Càrites Begur, i s’ha acordat que treballarem de la mà, que
donarem tot el suport i que entregarem els diners recaptats a
la Cantada d’Havaneres del mes d’agost al Pati de Les Escoles
Velles.
Quan rebeu aquest Pedrís commemoratiu del 30è aniversari
del mateix, tindreu a les mans un nou format més sostenible
i de més fàcil lectura, que esperem que sigui del gust de tots.
També ens trobarem immersos en la celebració de la Festa
Major de Santa Reparada. Us desitgem de tot cor una bona
festa major i una bona tardor!
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Felicitats

Amb aquest equip de Govern
Municipal estem “deixats de la
mà de Déu’

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà
Grup Municipal de Convergència

A

vui volem felicitar l’aniversari d’Es Pedrís Llarg. Feliç 30
aniversari. Aquest òrgan de comunicació institucional i
social del poble de Begur ha estat un instrument útil per
conèixer les activitats municipals i les preocupacions ciutadanes en tot aquest temps. Saludem el nou format que s’estrena en
el present número i fem vots perquè continuï essent una plataforma
per a la comunicació i el diàleg entre nosaltres.
En el número anterior fèiem esment a la retirada de les banderes
blaves en algunes platges. El sistema de banderes blaves no és prou
transparent per conèixer les causes concretes de la retirada. El que
sabem és que Aiguablava mai hauria d’haver-ne tingut perquè la
rampa d’accés a la platja té una inclinació superior a l’admissible per
la norma de bandera blava i a pesar d’això, se li va donar l’any passat (sense que l’haguéssim sol·licitat). Pel que fa a Sa Riera, l’informe
lliurat troba les següents no conformitats: la passarel·la hauria d’arribar més a prop de l’aigua, la cadira del vigilant hauria d’ésser en
lloc més centrat i hi ha una manca d’informació sobre el sistema de
banderes blaves. Independentment de fer el possible per resoldre
aquestes disconformitats, la intenció de l’Ajuntament és la de cercar
una altra certificació de qualitat per a les platges de Begur. Concretament, volem obtenir la Q de Qualitat Turística. Aquesta és una certificació molt prestigiosa, atorgada després de passar per una
rigorosa auditoria que garanteix que el destí o organització que disposa de la Q garanteix un servei de qualitat, seguretat i professionalitat. Us anirem informant dels tràmits que es realitzin.
Aquest número d’Es Pedrís Llarg apareixerà a mitjans de setembre,
quan haurà passat una bona part de la temporada d’estiu (ja farem el
balanç més endavant) i estarem a pocs dies de l’1 d’octubre. Voldríem
deixar clara la nostra posició davant d’aquesta data en la qual se’ns
anuncia (encara no hi ha convocatòria formal) la convocatòria d’un
(mal anomenat, per il·legal) referèndum per la independència.
En primer lloc, dir que els acords de govern assolits per les tres forces polítiques per exercir el govern municipal deixaven fora qualsevol implicació del nostre grup en cap acció que tingués relació amb
l’anomenat procés i molt menys en la participació en una acció
il·legal com la que és plantejarà (?).
En segon lloc, volem advertir que estarem en contra de qualsevol actuació que comprometi recursos municipals i posi en situacions difícils els funcionaris de l’Ajuntament. Poden comptar amb el nostre
suport.
Finalment, volem deixar constància expressa de que no reconeixem
la convocatòria que s’anuncia com un referèndum legal amb les garanties necessàries i capacitat de produir efectes vinculants. Serà, el
que sigui, un altre cop d’efecte o de mobilització ciutadana més. El
dia 2 serem un altre cop on som ara. Per aquell moment, tenim la
responsabilitat de fer propostes per a la seva discussió i perquè després d’un procés de diàleg, ens porti a una solució que ens permeti un
altre període de convivència en pau i prosperitat. Per revisar les nostres propostes per al diàleg que tard o d’hora vindrà us remetem a:
http://www.socialistes.cat/files/fitxers/download/ab373365bbf3391
331caa4b538989008

n el programa de la Festa Major d´Esclanyà d´enguany hi constava, per diumenge al matí, com sempre ha estat des de l´any 1978, quan es va recuperar
la Festa, la Missa Solemne i seguidament 3 sardanes.
Doncs ves per on, després de 39 anys de tradició de l´acte institucional, la missa no es va poder celebrar per manca de
mossèn oficiant.

E

Desconeixem si algú de l´equip de govern, regidor de Festes
i/o alcalde, varen fer anticipadament quelcom per evitar l´estrepitós ridícul institucional; ens temem que no varen
‘moure un dit’, perquè sinó costa d´entendre que no s´hagués
trobat una alternativa per a una data tan assenyalada. Com
deia, ara sí que és evident que estem ‘deixats de la mà de Déu’!
Anant a qüestions més terrenals, observem que l´actual govern descuida molt sovint les seves responsabilitats institucionals. Darrerament en tenim alguns exemples :
El retard de gairebé 2 mesos en l´edició del darrer Es Pedrís (de finals de juny a finals d´agost) no s´explica sense
la inoperància / deixadesa de la regidoria de Cultura i/o
l´alcaldia per posar-se en contacte amb la impremta per
tal de demanar sobre la problemàtica existent.
El fet que la formació política de l´alcalde aprofiti un
acte de festa major (teatre a Esclanyà – 4/08) per instal·lar una carpa publicitària de partit és una irresponsabilitat institucional greu (les formes en política són
molt importants).
El fet que des d´un telèfon mòbil pagat per l´Ajuntament, el 1r. tinent d´alcalde faci operacions immobiliàries privades no és precisament un bon exemple en l´ús
dels recursos públics i en la imatge d´una administració.
Per exigència del calendari d´edició d´aquesta revista municipal escrivim aquest text tot just passades poques hores del
malaurat i covard atemptat de Barcelona i Cambrils. Amb el
cor i l´ànima encara dolorida no ens podem estar de reiterar
el nostre condol i suport a totes les víctimes innocents.
També felicitar-nos pel fet que davant la gran magnitud de la
desgràcia hi ha hagut una excel·lent resposta dels serveis públics del país, de la societat civil i la ciutadania; i és de justícia fer un reconeixement especial a la professionalitat i
entrega de la nostra policia, el cos de Mossos d´Esquadra.
Un errada en l´edició del darrer número d´Es Pedrís Llarg (el
126) no va fer visible el títol del nostre escrit. El titular de
l´escrit era :
ELS 2 ANYS DE GOVERN DEL ‘SÍ SÍ’ (POPULISTA) ENS
PORTEN A UN BEGUR I ESCLANYÀ SENSE RUMB.
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La festa de Sant Joan, per segon any consecutiu a Sa Riera

P

er segon any consecutiu, el 23 de juny es va celebrar la
festa de Sant Joan a Sa Riera, després que va ser recuperada el 2016. La festa va començar a les set de la tarda i
el plat fort, a part dels DJ i els animadors, va ser el grup
Unión Habanera. La festa es va celebrar sense fogueres ni focs
artificials.

Fotos: Ajuntament de Begur

Concert, fira, tobogan d’aigua i correbou infantil,
per la Festa Major de Sant Pere
es del 23 de juny fins al 2 de juliol, Begur va celebrar la
seva Festa Major, en honor del seu patró, Sant Pere.
Van ser uns dies on el poble va poder gaudir de concerts, activitats esportives, mercats i entreteniments
per a totes les edats.

D

En van destacar la clàssica Marxa popular Puja i Baixa, organitzada pel Club Excursionista els Perduts de Begur. També van
destacar la fira d’atraccions a la plaça Esteva i Cruañas, el concert
del grup de folklore Cul de Sac, el Correbou infantil i el Tobogan
Urbà d’Aigua, entre altres activitats. Hi havia programat un Correfoc que es va haver de suspendre per la pluja i es va tornar a
programar per la Festivitat de Santa Reparada.

Fotos: Ajuntament de Begur
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El pregoner Joan Pi obria la Festa Major de Sa Riera

E

l cap de setmana del 5 d’agost es va celebrar
la Festa Major de Sa Riera, que es va obrir el
divendres 4 d’agost, amb Joan Pi i Ventós
com a pregoner. La festa va comptar amb
una audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà i diverses activitats infantils i juvenils. La
festa, que també va incloure la 2a Moonlight swim,
va ser organitzada per l’Associació de Veïns i Amics
de Sa Riera.

Fotos: Ajuntament de Begur

Quim Masferrer, plat fort de la Festa Major d’Esclanyà

E

l cap de setmana del 4 al 6 d’agost es va celebrar la Festa
Major d’Esclanyà, organitzada per segon any consecutiu per la nova Comissió de Festes d’Esclanyà. La
Festa es va encetar el 29 de juliol, amb la tradicional Caminada Nocturna, que va reunir una vuitantena de persones
d’edats diverses.

Els plats forts d’enguany van ser Quim Masferrer, que va oferir el seu monòleg Temps el divendres 5 a la nit, i Dr. Prats, que
ens van fer ballar el dissabte a la nit, juntament amb Festucs i
el Dj Kharloss Selektah. Entre les activitats, també hi va haver
la festa de l’espuma, la ballada de sardanes i la inauguració del
nou camp de bitlles d’Esclanyà.
La festa va acabar el diumenge 6 d’agost, amb el tradicional concert de Festa
Major i el Ball de Nit, a càrrec
de la Orquestra Montgrins.
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L’actor Jordi Martínez, pregoner de la Festa Major de Sa Tuna

D

el 10 al 13 d’agost es va celebrar la Festa
Major de Sa Tuna. El pregó de l’actor Jordi
Martínez va donar el tret de sortida de la
festa el divendres 11 al vespre. La festa, organitzada per la Comissió de Festes de Veïns i
Amics de Sa Tuna, també va comptar amb el tradicional sopar popular i música a càrrec de Lucien.
En el programa, destacaven la Festa de Disfresses del
dissabte a la nit, la xocolatada amb jocs gegants i l’actuació de Quimi Portet. També van ser destacats en el
cartell la projecció de la pel·lícula A perfect day i les
actuacions d’El Ternura & Kike Segalés i Ngnxts. La
festa es va acabar el diumenge 13 d’agost, amb el tradicional partit de futbol, al camp municipal de Begur.

Fotos: Ajuntament de Begur
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Exposicions d’estiu de Josep Plaja, Lluís Puiggròs i Josep M. Palou
a temporada d’exposicions d’estiu
d’enguany es va iniciar el 8 de juliol amb la mostra de Josep Plaja,
formada principalment per pintures a l’oli i que es va poder veure fins el 22
de juliol.

L

A continuació, del 26 de juliol al 5 d’agost,
vam tenir a les Escoles Velles l’exposició
de Lluís Puiggròs, que destacava per la
seva varietat estilística, sobretot per la
combinació de pintura i fotografia.

Inauguració de l’exposició de Josep Plaja

Per acabar la temporada, del 9 al 22 d’agost, vam tenir Take it like a woman, una
exposició fotogràfica de Josep M. Palou,
que mostrava les dones més importants
del món de la música des dels anys 80 fins
a l’actualitat.
El 25 d’agost vam començar el programa
d’estiu-tardor, amb l’exposició sobre Oficis Indians, creada per Joan M. Llodrà, i
que es va poder visitar fins el 10 de setembre.

Inauguració de l’exposició Take it like a woman, de
Josep M. Palou

Inauguració de l’exposició de Lluis Puiggròs
Fotos: Ajuntament de Begur

El Festival de Música commemorava els 40 anys d’actuacions

E

nguany, el Festival de Música de Begur va arribar al
seu 40è aniversari. En aquesta edició, es va registrar
una major qualitat de les actuacions contractades i
s’hi va afegir un nou espai com a escenari, Sa Riera.

Durant aquest cicle de concerts, que va durar del 28 de juliol
fins al 14 d’agost, vam gaudir de les actuacions de Balkan Paradise Orchestra, The Gospel VIU Choir, Cèlia Pallí & Francois
Klark, Rosalia & Refree, Albert Pla & Diego Cortés, els mítics
Manel i The Excitements. També es va programar un concert amb Boston
Youth Jazz Orchestra al nou
espai de Sa Riera,
però es va haver
d’anular per causes alienes a l’organització.

Fotos: Ajuntament de Begur
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ES TEU POBLE

Qui’m dona venda?

Un passeig a Sa Riera

Marià Frigola

Joan Pi i Ventós

L

’estiu és, per a les nostres platges, la taula parada per
paladejar els aliments que, amb tanta dedicació, algú
ha preparat per a nosaltres. Sa Riera és una constatació del que passa arreu.

Uns camions de sorra sortiren a temps per mitigar la gran
sedimentació arenosa que la nostra platja pateix des de fa
uns anys. És evident que la necessitat de mantenir un equilibri estable ha de ser la fita de tots. L’estima del nostre bé natural ens ho demana amb els braços oberts.
Diríem que la nostra menja fou bona, però millorable. La millora és sempre un bé desitjable i una fita a la qual mai no s’hi
arriba, ja que sempre hi ha quelcom que ens motiva per seguir endavant.
I és en aquest seguir endavant que podríem anar pensant a
preparar unes postres apropiades per a la nostra platja. A l’entrada d’Es Passeig des Racó hi ha un espai de tastet selecte. És
el lloc que es troba després de la rampa de la baixada o pujada
de les barques. L’Antonio Molina, l’escultor de Sa Riera, ha
creat un raconet d’encant. Les seves escultures fetes de tronquets i canyes, que el mar va abocant a la platja en dies de
temporal, són un motiu d’embelliment i d’un gust elogiable.
Cal només observar els seus ‘peix, cavallet de mar i pescador
amb pipa, gorra i sarró’ per raonar la necessitat que ‘Es Passeig’ tingui la seva estructura singular i d’embelliment original. Crear aquest espai urbà mitjançant un disseny ben
estudiat hauria de ser un estímul per aconseguir un passeig
de debò.
Hom pot imaginar un, de passeig, que doni personalitat pròpia a Sa Riera. No seria res més que la superació d’unes estructures urbanístiques, que es dissenyaren des d’un despatx
llunyà del nostre poble, sense cap mena de criteri d’entorn
paisatgístic. Parlem d’unes ‘grades d’amfiteatre’ sense cap
sentit de mar.
El disseny del nostre passeig hauria de comptar amb la resposta social (política, econòmica i tècnica) de l’Ajuntament
de Begur, la qual cosa no és gens descabellada de creure. A
més, s’hauria de potenciar a través de tots els estaments que
actuen en el marc de Sa Riera, l’Associació de Veïns i Amics,
i el Club Nàutic, o de les aportacions que es poguessin fer de
caire personal. És sabut que en l’àmbit de Begur hi ha persones que podrien aportar molts suggeriments.
Seria una forma de participació ciutadana sense barreres ni
límits. Només una constatació: el concurs infantil de dibuixos per a les samarretes, que potencia l’Associació des de fa
temps, té un èxit de participació molt i molt important. I no
cal dir que els pares i familiars estan encantats amb la il·lusió
participativa dels seus fills. Copiem-ho creant també en el
nostre passeig un espai de motivació infantil. Segur que als
mestres del col·legi els encantaria poder-ho realitzar com a
eina formativa per als seus alumnes.
I un motiu més. És obvi que aquesta moguda d’embelliment
i prestigi donaria peu a un engrescament que provocaria un
boca a boca d’efectes molt positius: socials, humans, culturals, econòmics, ... .
Renoi, quants de somnis han despertat les escultures tan originals del primer racó del nostre Passeig!

uan jo vivia amb els meus pares al Centre Artístic, recordo que a la sala
de cafè hi havia un quadre penjat a la paret amb una fotografia i un escrit de Bonaventura Sabater, gerent de la Fàbrica Forgas. Un escrit molt
ben documentat explicant les aventures i peripècies de les dones que
anaven a la font de Plaça a emplenar els seus càntirs d’aigua potable quan hi havia
tanta escassesa. He buscat aquest quadre per tot arreu i no he pogut recuperarlo. Però, mira per on, fent el trapasser per la meva petita biblioteca he trobat el llibre Empordà. Àlbum, en el qual, entre altres escriptors, hi ha el senyor Sabater,
amb l’escrit i la fotografia que s’havia extraviat. Em fa molta il·lusió poder-lo transcriure a Es Pedrís llarg. ja que té molta gràcia i està escrit en català antic:

Q

¿QUI’M DONA VENDA?
«Sense necessitat de llegisladors, en cada poble se fan lleys
per regular certs cerveys públichs qu’adquirexen per l’ús
y la tradició una forsa que no romperien ni les bayonetes.
Ja voldriém veure una companyía de bigotuts coracers
volent privar d’omplanar el canti a la Miquela quan li
arriba de venda. Ay ! pobre del capità que se li encarés pera
ferli perdre’l torn a ben segur que’l bescantaria, no dexantli ni un del seus antepassats, tronchs y branques d’un
honorable arbre genealògich, ab honra ni en el dit més
Bonaventura Sabater
petit del peu esquerre.
Per si li tocava d’omplenar ò per si no li tocava, l’altre dia se’n digueren un cabàs
plè amb la Marieta, una altra que tal, que no fa embuts pera dirne de fresques y de
calentes. Y vaja si se’n digueren !
Y’l mal gènit se justifica. Pera arribar a tenir venda costa un trumfo, un verdader sacrifici, sobretot durant l’any de gràcia que disfrutem, qu’es una calda continuada y interminable, tant, que fins el sol se complau en fernos sa visita quotidiana
més llarga que’ls demés anys, sense que’l veli ni un petit nuvolet esponjós, lo que
contribuheix a l’escassès de l’aygua, que per aquesta rahó es més cabdiciada.
En el lloch que no es de la Manxa, d’allà ahont treyem exos apunts, no hi hà més
qu’una font escanyolida, assentada en un racó de la plassa, y ja a la vesprada comensen a arribarhi dònes ad un parell de cantis cada una.
__Qui’m dona venda ? crida la qu’arriba ?
__ Jo, __ li respon un altra.
Y aquesta altre se’n va a n’els seus quefers. quedantse l’ultima arribada pera a
donar tanda a la que vindrà després; y axis fins l’endemà a les sis del mati que l’agutzil obre l’axeta. Tota la nit segueix reproduhinse l’escena de donar y pendre
venda, y moltes vegades allà a la mitja nit hi hem conptat fins a cent cantis, que
quan la lluna no es lo suficient clara per dibuxar distintament els obgectes a la retina, guaytant a la font, se reb l’impressió de veure una gran llocada d’oques ab
l’oca grossa féntloshi de guardiana.
Al sentdemà s’omplen els cantis per ordre rigurós de venda, y metres la primera
omple, ja la segona està preparantse pera entrar en tanda, y axís successivament,
sense interrupció, tot el sant dematí y la xefogosa tarde; però arriba un moment
en que la Pepa, que tenía venda després de la Quimeta, no’s troba a la font al acabar d’omplir aquesta, y seguexen omplenant les altres sense alteració ni interrupció.
Mes després ve la Pepa, y ja d’un tros lluny comensa a cridar per ferse respectar
son dret, diferit mes no perdut, y les dònes que fan parada a la font li endressen alguna brometa coenta.
_ Tenía feyna que no podia dexar !
_ Feyna, una bagamonda com tu ? Deu sap lo que feyes que’t dexesses passar la
tanda!
Però aquest diàlech es senzillament humoristich y entretingut; la confusió ve després, quan la Pepa te’ls cantis plens, per que la Treseta, que segueix de torn, es una
noya pacífica a qui no agraden els crits ni l’estar fòra de casa gayre estona, y les remoleres s’aprofiten de la mansuetut d’aquesta pera espantarla ab crits y males paraules, y pretenen imposar el motonisme femení, molt més ferotge que’l mascle.
Be ho saben que toca a la Treseta parar el canti; però convé armar gresca per veure
si poden, en la confusió, saltar la venda aquelles eternes cridaneres.
Llavors se formen bandos y’ls improperis van pujant de to, seguexen amenaces,
se treuen tots els drapets al sol, y quan la boca no troba per escupir l’insult apropiat pera axafar a la rival, se busca una eyna pera ferir, y con allà no hi hà més que
cantis, agafa la Fidela’l que primer li ve a la mà y la Riteta ab un canti pren la defensiva, com si fos un escut de lèpoca del acer, ve’l topament… y xap ! trencadissa.»
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Què ens diu el presbiteri de
l’església de Sant Pere de Begur?

EL NOSTRE MUNICIPI.
Repassant la Història
Ponç Feliu

Núria Tortras

E

l dia que arribo d’hora a l’església, esperant que comenci la missa, m’agrada observar els símbols i les pintures que hi ha
en el presbiteri i mirar d’entendre-les.
Hi ha frescos, gravats i referències escrites en llatí
i català, que contribueixen a formar un conjunt
molt bonic i especial, tot comparant-lo amb altres esglésies. ( FIG 1)
Quan estic de ruta, les visito i m’interesso per la
seva història i arribo a la conclusió que l’església
de Sant Pere és una de les més boniques.
Ara intentaré interpretar les pintures els gravats
i els escrits, per fer-vos-els més entenedors.

Q
1

2

1. Pintures: (FIG 2)
- Murals laterals, pel grans que són, segur que ja
les haureu identificat:
A la dreta, la traïció de Judes i la crucifixió de
Sant Pere; a l’esquerra, el miracle de la pesca i l’entrega de les claus a Sant Pere, i a sobre de cada
3
lateral, la representació de Tots els Sants.
- A sobre de l’escultura de Sant Pere: (FIG 3)
Hi ha la representació de la Santíssima Trinitat, que s’interpreta molt bé; al voltant, veiem
els símbols dels apòstols, que sabrà identificar
qui tingui bona memòria i, per si a algú li falla
com a mi, aquí va la interpretació: Sant Mateu és l’Àliga; Sant Marc, el
Lleó; Sant Lluc, el Toro, i Sant Joan, l’Àngel.
2. Gravats:
- Als laterals de Sant Pere:
Tres a cada banda; són de marbre i d’una mida reduïda, i representen diverses escenes de la vida de Jesús. La seva disposició és la següent: A l’esquerra, de dalt a baix: la Transfiguració de Jesús, la Confessió de Pere, i la
Guarició de la sogra de Pere.
A la dreta, de dalt a baix: Jesús, rentant els peus als Apòstols; Jesús, salvant Pere d’enfonsar-se en el mar, i Pere, sortint de la presó.
3. Escrits:
- Al frontal de l’arc d’entrada al presbiteri, en llatí, es pot llegir:
tv es petrus et super hanc petram aedificavo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam.
(TU ETS PERE I SOBRE AQUESTA PEDRA CONSTRUIRÉ LA MEVA
ESGLÉSIA I LES PORTES DE L’INFERN NO PREVALDRAN CONTRA ELLA)
- Per sobre dels murals laterals, amb una cal·ligrafia molt especial, en
català, es pot llegir:
CARISSIMS, SIGUEU TOTS UNANIMES, CONDOLENS, AMADORS
DE LA FRATERNITAT, MISERICORDIOSOS, MODESTOS, HUMILS.
NO TORNEU MAL PER BÉ, NI BLASME PER BLASME SINO AL REVES,
VENIU CAR AIXO FOREU CRIDATS
- Per sota els murals laterals, d’esquerra a dreta, en llatí, es pot
llegir:
tv pastor qvivm princeps apostolorum tibi traditae sunt claves regni caeloeum.
(TU PASTOR PRÍNCEP DELS APÒSTOLS SE T’HAN LLIURAT LES
CLAUS DEL REGNE DEL CEL)
I fins aquí l’escrit, amb el desig que us ajudi a rebre els missatges de l’autor de l’obra.
Heu de tenir en compte que hi ha molts detalls que no us els he anomenat i que donarien per un altre article.
Fins aviat.

uè és la història?:
«Història és la narració ordenada i verídica sobre el conjunt dels
fets memorables del passat humà»

Begur, amb imatge de modest poble i petit municipi, reuneix una
humil història a la qual, a l’entendre dels begurencs, val la pena
donar-li un migrat repàs, recordant algunes coses que ja s’havien
dispersat de la nostra memòria.
Actualment disposem del testament de dos il·lustres begurencs,
els quals, per la seva estima a la població, ens han obsequiat amb
un llegat atapeït de la majoria de successos i dades que, a través
dels temps, han ocorregut a la nostra vila. Aquests benefactors
són Josep Pella i Forgas, i Salvador Raurich i Ferriol.
La majoria dels esdeveniments que s’han aplegat dins la història
es poden considerar una benedicció, davant la importància que
els que ens considerem begurencs podem donar-li.
Amb el títol de Fill il·lustre de Begur, podem presentar la història
de Josep Pella i Forgas, persona incansable a l’hora d’esbrinar episodis ocorreguts en qualsevol punt de la història, sobretot si són
de l’Empordà. La seva obstinació el portava a buscar detalls i dates
per completar aquella notícia que el temps havia difuminat. La
seva definida i gran obra dins la història, la tenim amb la Historia
del Ampurdán, on podem trobar-hi un gran nombre de notícies
de Begur.
Per altra banda, i una mica més vora nostra, tenim una altra persona que encara que veié la primera llum a la ciutat de Londres,
bastant lluny de nosaltres, amb molts estudis adquirits, va aplegar
una cultura admirable. De tots els coneixements aconseguits, dos
eren els seus preferits: la música i la història. També aprofundia en
els estudis d’astronomia amb notable intensitat. Aquest begurenc
d’adopció és Salvador Raurich i Ferriol. Ell ens ha demostrat ser un
vilatà de cor i ànima, que ocasionalment podia passar una llarga
part de l’any vivint a Begur. Des del seu domicili al carrer del Mar,
tenia la satisfacció de poder contemplar el castell envoltat per les
cases que, des del mirador de Sant Ramon fins als carrers de Vera
i Sant Antoni, formant un semicercle, es presenten com si oferissin vassallatge a la magnitud del nostre castell, el seu guardià.
De Salvador Raurich i sobretot del que ell havia recollit de la nostra història, en podem dir moltes coses. Jo crec que valdrà la pena
que de mica en mica airegem part del que ell va deixar-nos de la
història de Begur i de tot el que es referia a aquesta vila. Jo tinc la
sort que en la meva època col·legial vaig assistir a les conferències que sobre la història de Begur donava a l’escola i que tant plenament interpretava. Va dedicar una bona part de la seva vida a
recollir tots els esdeveniments que era possible captar, a fi d’ordenar-los i arribar a formar la completa història de Begur.
Si comencem pel principi de la història de Begur, tenim a l’abast de
la mà, doncs, dues personalitats que, en els coneixements d’aquesta historia, són màximes autoritats; ens han explicat els esdeveniments ocorreguts, començant pels orígens, amb la seva
prehistòria. Si continuem, el castell pot ser un tema que hem de
conèixer, junt amb les seves destruccions. Un altre tema interessant pot ser el patiment de la pirateria, afegit a la construcció de
les torres de defensa. També els diferents recursos existents per
subsistir, la pesca del corall i més tard la indústria tapera tenen la
seva importància.
També, una època molt curta, que aportà beneficis econòmics a la
població, fou l’emigració a les Antilles o el ‘fer fortuna’ dels Indians.
En alguna ocasió, en les humils i personals participacions a les pàgines d’Es Pedrís Llarg, procuro tractar el tema de la història de
Begur. M’ha envaït aquesta il·lusió, de la qual estic plenament convençut. Pròximament procuraré estendre-m’hi.
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REFLEXIONS ENTORN DE L’HAVANERA
A propòsit de la presentació del llibre de’n Ricard i la Tània Balil
Josep M. Fullola

E

l text que segueix és el que vaig llegir com a presentació de l’obra Recull d’havaneres i cançons de taverna de l’Empordà, d’en
Ricard i de la Tània Balil, i d’en Toni Guillén, el dia 12 d’agost
del 2017, a la biblioteca Salvador Raurich de Begur. A més de
la glosa del llibre, vam intentar donar una visió bacanarda del món
de l’havanera i, seguint l’esperit d’en Ricard, fer una sèrie de reflexions que estimem pertinents sobre el passat, el present i el futur del
món de l’havanera. Vull agrair, de manera especial, l’interès que ha
tingut l’Ajuntament de Begur per fer possible la publicació d’aquest
text.
No cauré en el tòpic de dir que és un honor per a mi fer aquesta presentació (que ho és); més aviat us he de confessar que és una responsabilitat que potser vaig acceptar amb massa alegria fa tres mesos. El 16 de
maig d’enguany, una de les autoritats de l’havanera a casa nostra, el bon
amic Xavier Febrés, ens va reunir amb el mític Ricard Balil al voltant
d’un bon àpat. En Ricard acabava d’anar a la impremta a recollir els tres
primers exemplars del seu llibre i ens els va donar, encara calents, amb
una alegria encomanadissa, com si fos la primera cosa que escrivia, com
si fos la seva primera contribució al món de l’havanera.
Qualsevol persona que s’hagi acostat a aquest convuls i canviant món,
amb ànim de conèixer les seves arrels, ha d’haver passat per en Ricard,
ja sigui en persona, a través de les cançons recollides en el seu llibre del
1979 o simplement d’oïda. Begur va tenir i té un paper cabdal al llarg de
tota la historia de l’havanera, i en Ricard n’és la baula que uneix el passat amb el present.
El passat begurenc passa per figures mítiques com en Joan Deulofeu, el
Ninyo del trio ‘Abelardo, Ninyo, Hermós’, en Tuixa i en Manera i les cantades a ca na Rosària, o el mestre Sirés; el present és la part begurenca
d’en Fonso Carreras, en Pere Molina o en Ramon Ponsatí. En Ricard, a
partir de mitjans dels 50, ens entronca directament amb aquells cantants del passat, dels que va aprendre cançons que s’haurien perdut si ell
no les hagués transcrit. És un procés paral·lel al que, potser una mica
abans, des de mitjans dels 40, es va emprendre a Calella i Tamariu, amb
gravacions de cantades a bars com can Patxei o a cases particulars, com
la cantada de Tots Sants de can Baca-Pericot, que també ens salvaren
les músiques de ritme antillà, d’indians enyoradissos i d’evocacions idealitzades que quedaven, com una resta arqueològica, en unes poques
cales i pobles de la nostra zona.
Els nostres amics calellencs van tenir, al contrari que a Begur, unes certes estructures, com l’Associació d’Amics de Calella, que els hi van servir per consolidar la nova visibilitat pública de l’havanera. Personatges
com en Francesc Alsius, en Frederic Martí, en Joan Pericot, l’Ernest Morató o el ja esmentat bacanard Frederic Sirés van acabar materialitzant
una primera cantada el 1966, en commemoració de l’edició del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres. Joan Pericot hi posà els deliciosos dibuixos i el meravellós text introductori, tota una lliçó d’història local, i
en Sirés i en Morató, les transcripcions; i a la reimpressió del 2016, la
Tota Pericot hi ha afegit un CD amb la gravació d’aquesta cantada ‘zero’
del 66, una finestra impagable al passat. L’obra es desmarcava de l’academicisme de l’Àlbum de Habaneras de Xavier Montsalvatge (1948) i iniciava una curta sèrie d’obres del mateix caire, amb lletres i partitures.
Ben aviat seguí aquest camí en Ricard amb les seves 50 habaneras, del
1979 (també, amb Las más bellas habaneras, del 1995), i es tancà la sèrie
amb El quadern d’havaneres de l’Enric Sabater, el 1983. Des de llavors
fins ara la via discogràfica ha estat l’escollida per uns pocs grups (PortBo, Peix Fregit, l’efímer Duet d’en Fonso i en Càstor, L’Empordanet i
algun més que em dec deixar, perdoneu) per anar traient del forat negre
del temps algunes havaneres mig oblidades, al costat de la nova producció bilingüe contemporània.

El llibre que avui presentem em temo que tanca aquesta via, per l’edat
de l’autor i per l’oblit definitiu de cançons que no són en aquest recull.
La virtut de l’obra és que, amb un esforç i una paciència encomiables,
en Ricard no tan sols ha fet transcriure les partitures a la Tània, sinó que
ha gravat les dues veus dels dos CD que acompanyen el llibre. Mai no li
agrairem prou aquest fet, que servarà per sempre els ritmes, els ad libitum i el salanc que no poden fixar-se en una partitura.
Permeteu-me que us digui que encomanar a un arqueòleg com jo la
presentació d’una obra volgudament arqueològica com la que ens
ocupa és un perill. Els arqueòlegs som professionals que reconstruïm
el passat i el fem entenedor al públic en general; en Ricard busca
aquest mateix objectiu en el llibre que presentem, i l’aconsegueix clamorosament a través dels textos, les lletres, les partitures i els CD.
He parlat fa un moment d’acostar-se al món de l’havanera amb ànim de
conèixer les seves arrels, i això avui hi ha poca gent que ho faci. No es
tracta només de servar la memòria, hem de saber d’on venim per poder
establir cap on volem anar; i això avui som quatre gats els que ho mantenim, els que hi donem importància, des d’institucions com la Fundació Ernest Morató fins a persones com en Xavier Febrés, en Ricard Balil,
en Josep Bastons o el plorat Càstor Pérez.
És obvi que ningú no pot oposar-se a l’evolució dels temps. Però els
joves ‘milennials de l’havanera’ que s’han incorporat a aquesta religió
en el segle XXI creuen que sempre el ‘barco de la Rosina’ havia estat de
Palamós i no de ‘Nueva York’; que aquella que tenia unes ‘trenzas que
no tienen fin’ era una mulata i no una catalana ‘que adoro yo’; o que
allò de ‘pasan las mismas cosas, vidita mia, que aquí en España’ passen
ara en un altre lloc (pura història, agafeu els llibres i us en convencereu…).
Fem havaneres en català des dels 60, a part de les poquíssimes que ens
venien d’abans; fem havaneres manieristes, a la manera antiga, com el
deliciós exercici d’en Josep Bastons del Negro Abelardo; recuperem sardanes, cançons de taverna (en aquest llibre n’hi ha, de tot això, i és molt
positiu) i cançons picantones. Però aquesta part de la nostra història no
la podem canviar o reescriure a la nostra manera, l’hem de conservar tal
i com la vam rebre, sense tergiversar-la. Coses noves, les que vulgueu,
però sabent d’on venim i tenint clares les arrels inicials de les tradicions
que nosaltres anem fent evolucionar.
I aquest llibre la clava. Els textos, curts però escrits amb el cor i el coneixement, ens perfilen una època que, de ben segur, no tornarà, però que
hem de conèixer. No estem demanant una fossilització eterna de les havaneres antigues, però sí un respecte, un coneixement mínim de les
arrels per poder anar endavant. La cantada de Calella d’aquest any 2017
em temo que ja va anar marcant el futur immediat: el Port-Bo com a
fòssils fundadors obligats (el dia que ja no hi siguin, tot s’haurà acabat),
Els Cremats com a innovadors ja clàssics, i dues innovacions recents
més. Recordo que el meu oncle-avi, en Joan Pericot, deia que si les havaneres havien d’acabar com ell les va acabar veient, massificades i dalt
d’un escenari (i va morir a mitjans dels 80), potser més valdria no haverles salvat; no ho comparteixo, però ja m’enteneu què hi havia al darrere
d’aquesta afirmació, potser massa contundent.
I vull anar acabant amb un agraïment personal a en Ricard per fer ressuscitar meravelles tan colpidores i romàntiques com A contar las estrellas, que no tenen res a envejar a les millors expressions d’amor cantat,
com el Ne me quitte pas de Jacques Brel, les Paraules d’amor d’en Serrat i
el Yesterday dels Beatles, per citar coses recents i no anar enrere cap a
alguns ‘tangassos’ d’en Gardel (El dia que me quieras, sense anar més
lluny) o algunes àries d’òpera, especialment de les italianes. L’amor es-
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quinçat, perdut, llunyà d’El desterrado, La mancornadora o La veguera,
entre molts d’altres que teniu al llibre, haurien de fer que correguéssiu
a comprar-lo i a posar-vos el dos CD per gaudir fins a uns límits que
només els bojos de les havaneres podem resistir; si ho feu, si resistiu
d’una ‘sentada’ les 50 cançons, i encara teniu ganes de tornar-les a sentir, sereu dels nostres, dels que coneixem en profunditat arrels, tronc i
branques, passat, present i futur de l’havanera. Si deixeu morir les arrels
com les que tenim en aquest llibre, les branques del futur s’aniran marcint i caldrà acabar empeltant l’arbre perquè doni coses diferents, men-

gívoles, divertides, comercials, però que ja no vindran de les arrels del
passat ni del tronc del present. Penseu-vos-ho i decidiu-vos.
Però ara només podem donar les gràcies a en Ricard, a la Tània i a en
Toni, i sentir l’orgull de begurencs perquè uns convilatans han posat
aquesta fita cabdal en la trajectòria de l’havanera, i esperar a sentir-los
a la nostra cantada, ja consagrada com una data imprescindible de les
nits begurenques d’estiu, una cantada que conserva branques, tronc i
arrels, i que sigui per molts anys.

SOCIETAT

La 3a edició del Costa Brava Fashion Week, al parc de l’Arbreda

E

l cap de setmana del 21 al 23 de juliol es va celebrar a Begur la 3a
edició de la Costa Brava Fashion Week. Aquest esdeveniment,
que es va dur a terme al parc de l’Arbreda, va ser organitzat per
l’Associació Moda Catalunya i Balears, presidida per Míriam Vic-

toria.
A part de la passarel·la per a les desfilades, l’esdeveniment comptava amb
la zona village per a expositors i patrocinadors, i la zona flow space per a
relaxació.
A les desfilades, hi van participar marques com Dolores Cortés, Pertegaz,
Valentino, Swim Against, Chelsea Van Denberg, Accessorios
M66, Mapy del Rio i núvies
Francesca Marlop, entre altres.
També hi va haver desfilada de
pentinats, amb Alberto Cerdan.
Es va escollir el parc de l’Arbreda com a escenari per donar
rellevància a aquesta obra de la
firma RCR d’Olot, guanyadors
del premi Pritzker d’aquest any.
Fotos: Ajuntament de Begur
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Un centenar de nedadors van participar en la Moonlight swimm

E

l passat 5 d’agost es va celebrar la 2a edició del Moonlight swim, una prova en la
qual 101 nedadors catalans, tant practicants d’aquest esport com aficionats, van
nedar, de nit, des de Sa Riera fins a l’Illa Roja i van
tornar; en total, uns 1.200 metres.
Aquesta activitat, organitzada per l’Associació
Begur Aigües Obertes, estava inclosa en el programa de la Festa Major de Sa Riera. El guanyador de la categoria masculina va ser Marc Luque,
i la guanyadora de la femenina, Sílvia Pagès.
Fotos: Associació Begur Aigües Obertes

Celebrada la 7a edició de la Marxa Puja i Baixa

E

l 25 de juny va tenir lloc la Marxa Puja i
Baixa, que enguany va arribar a la 7a edició. La sortida va ser a les 8h del matí des
de la Plaça de la Vila, i els participants
van recórrer 14 quilòmetres, per tornar al mateix
lloc. La ruta, que com cada any era diferent de
l’anterior edició, va mostrar les cales i els pics més
bonics del nostre entorn.
Aquesta activitat va estar acompanyada d’una
gimcana, un concurs de dibuix i una xerrada, el
dia anterior. A la gimcana hi van participar 15
grups de begurencs d’entre 5 i 15 anys. Abans
però, es va celebrar el concurs de dibuix, adreçat
als més petits.

Fotos: Ajuntament de Begur

Un total de 349 nedadors, en la travessa popular S’Eixugador-Aiguafreda

E

l diumenge 16 de juliol va tenir
lloc la travessa popular S’Eixugador-Aiguafreda, que enguany va
arribar a la 19a edició. La prova,
organitzada per l’Àrea municipal d’Esports, va reunir 349 nedadors i nedadores d’edats molt diverses. En aquesta
activitat es cobreixen nedant els 1000

metres que separen una cala de l’altra.
Hi ha set categories, i cadascuna d’elles
compta amb 3 premis per als 3 primers
classificats.
En acabar la prova, tots els participants
van rebre una camiseta i van poder gaudir d’un esmorzar.

Fotos: Ajuntament de Begur
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Millores urbanístiques i de serveis en
diferents punts del municipi

L

’Ajuntament de Begur ha dut a terme en els últims mesos diverses
millores urbanístiques i de serveis en diferents punts del municipi.
A continuació, us en presentem una selecció:

Nova zona d’aparcament al carrer Josep Neras

Acondicionament de l’entrada de la urbanització Ses Costes

Nova zona d’aparcament al carrer Josep Neras

Acondicionament de l’entrada de la urbanització Ses Costes
Pavimentació de l’aparcament del Polivalent d’Esclanyà

Instal·lació de dutxes a la platja de sa Riera

Pavimentació de l’aparcament del Polivalent d’Esclanyà
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Pau Anglada

l Festival de Música de Begur ha celebrat el seu 40è aniversari. En Xavi Fortuny, director d’RGB Management, empresa organitzadora del Festival de Música, i l’alcalde de Begur, Joan Loureiro, anteriorment regidor de Cultura, ens parlen del què representa
el festival per al municipi i de la seva evolució.

Xavi Fortuny, director d’RGB Management, organitzadors del Festival de Música

Quants anys fa que RGB va començar a organitzar el Festival de Música de Begur?
Aquest és el quart any, recollint el testimoni de
36 edicions, fetes més com un cicle de concerts
que un festival pròpiament dit.
Quina direcció ha seguit el Festival des d’aquell moment?
Sempre s’ha de partir en el primer moment del
que s’ha fet amb anterioritat, per veure’n les
fortaleses i les debilitats. Des de llavors, l’avançament cap a un festival més sòlid i amb pro-

jecció ha estat constant, creixent any rere
any.
Quins canvis importants has vist en
aquest temps?
De ser un cicle de concerts al Pati de les Escoles Velles ha passat a tenir diferents espais on el festival és present, alhora que
també, el nivell artístic i de convocatòria ha
anat augmentant. Al Pati de les Escoles se li
ha afegit, primer la plaça Esteve i Cruañas
com espai de concerts, desprès el casc antic
d’Esclanyà, i finalment s’han incorporat el
Mas d’en Pinc, el Castell i Sa Riera. Combinant amb els concerts de pagament s’han
fet cada any dos o tres de caire gratuït. Estilísticament, hem recollit la idea de treballar
com a eixos fonamentals en la cançó, la música negra i el flamenc. Estils molt arrelats a
Begur per molts motius. Paral·lelament,
hem anat programant artistes de més capacitat de convocatòria, per aconseguir una
major difusió del festival i un reconeixement del nostre entorn.
Aquest any se celebren 40 anys del Festival de Música. Què s’hi ha introduït de
nou?
Aquest any era una edició assenyalada i

hem optat per fer un salt important en la
programació, en relació a la inversió en artistes de primer nivell. Donada la poca capacitat del Pati de les Escoles Velles, sempre
és complicat dimensionar els artistes segons
el catxet i l’aforament. Hem volgut introduir
un espai nou a Sa Riera, i sobretot hem augmentat significativament l’esforç en publicitat i comunicació, consolidant el model en
tots els seus espais.
Teniu pensada alguna millora per l’any
vinent?
A poc a poc, el festival es consolida en la
seva dimensió més agosarada i és present
en la programació d’estiu, i això permet anar
pensant en noves propostes i millores. La
manca d’un espai amb instal·lacions més
adients per a la celebració de concerts ens
limita una mica a l’hora de poder ser més
ambiciosos. Malgrat tot, veiem possible habilitar un nou espai per poder fer algun
concert de major convocatòria i relleu, i
alhora seguir treballant en aquesta programació bàsicament de proximitat, per a un
festival que sense renunciar a atraure nous
visitants, sigui una oferta de nivell per a
Begur.

Joan Loureiro, alcalde i anteriorment, regidor de Cultura
lidació en aquesta línia.

Com has vist l’evolució del Festival de
Música des de que eres regidor de Cultura
fins ara?
Quan jo vaig començar com a regidor de cultura, el festival s’havia especialitzat en música clàssica. Tenia molta qualitat artística,
amb intèrprets de gran prestigi nacional i internacional. Però la competència amb altres
festivals de l’entorn i el tipus de música, que
segueix sent minoritària en el nostre país,
feia que el festival tingués poc públic. Crec
que va ser un encert el canvi de rumb que ja
amb en Pere Feliu de regidor es va produir.
Es va buscar una major diversitat pel que fa
als estils musicals. Això va produir un augment significatiu en el nombre d’espectadors.
Aquests dos últims anys han estat de conso-

Quaranta anys del Festival de Música.
Com has viscut aquest aniversari? Com
t’agradaria que fos el festival a partir
d’ara?
El Festival de Begur és un dels més vells de la
Costa Brava. M’agradaria que fos conegut
per la seva excel·lència pel que fa a la qualitat dels artistes i els llocs escollits per fer els
concerts. L’augment de públic cada any és
més gran i això indica que estem encertant
en la tria dels artistes. Crec que hi ha camp
per millorar en tot allò que fa referència a
descobrir nous indrets i sorprendre els espectadors. No podem competir amb els
grans festivals que tenim al nostre voltant,
en relació a pressupost i aforaments. Però si
que pot arribar a ser un festival de petits formats, amb diversitat en les propostes musicals i, per tant, adreçat a tots els gustos
musicals i que, a més, sorprengui amb la
qualitat i bellesa de l’entorn.
Aquests últims anys s’han introduït nous
espais en el festival. Que et sembla
aquesta ampliació? S’està pensant a habilitar algun espai nou en pròximes edicions?
És el que explicava en l’anterior pregunta.
Tenim un entorn paisatgístic i urbà molt ric

en llocs on un concert pot esdevenir quelcom
més que una mostra musical. En l’anterior
edició del festival vam introduir el Castell de
Begur, la plaça de l’Església d’Esclanyà i el
Mas d’en Pinc com a escenaris per realitzar
concerts. L’experiència va ser molt positiva i
gratificant per a públic, artistes i organitzadors. Obrir el festival des del Castell de Begur,
un dels millors miradors de la Costa Brava, fa
que l’espectador acompanyi el músic a través
d’una doble proposta, musical i visual. Cal explorar la possibilitat de fer un concert important en aquest indret. Esclanyà sempre
quedava exclòs de la programació. Disposa
d’un nucli antic molt bonic i especial. La plaça
de l’Església és un lloc que incita a la calma i
la reflexió. Els concerts de més petit format i
íntims hi són adequats i els espectadors que
ja han gaudit d’ells així ho manifesten. El Mas
d’en Pinc volem que sigui un espai d’homenatge a Carmen Amaya, a més de recuperar
un lloc emblemàtic per a Begur. En pròximes
edicions volem arribar a algunes de les nostres cales. Són indrets on la música, el mar i
el paisatge han de tenir una comunió perfecta. Crec que el futur passa per explorar
aquests nous ‘escenaris’ amb propostes d’artistes novells, però de qualitat contrastada, en
combinació amb grups o cantants ja consagrats que poden donar renom i prestigi al Festival de Begur.

