
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

…i per molts
anys més!
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Sigues curiós
Sumari

ural ceràmic que es pot veure a la fa-
çana d’una casa situada a la plaça dels
Indians. Si afineu la vista, veureu que
qui signa l’obra és en Domènec Fita i

quevaser fetael1969.Segonsenshaninformat,ori-
ginàriament es podia trobar a l’interior d’una enti-
tatbancària iquanaquestaesvareformar (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. Envanumerar les rajoles i anysmés
tard, el va reubicar a la façana d’un bloc que va
construir. Si sou bons observadors detectareu que
hi hauna rajola posada al revés.

Casualment, en elmoment de recollir totes aques-
tesdades, ensvaarribar informaciód’unaaltraobra
d’en Domènec Fita, la mare de Déu d’Esclanyà. La
podeu observar a l’interior de l’Església de Sant Es-
teved’Esclanyà. Fauns 95 centímetres d’alçada i és
de terra cuita, d’una tonalitat que sembla de pedra,
i va ser feta l’any1979.AquestamaredeDéuvaser
unadonació deMaria FerrerReixach, que als anys
seixanta jahavia fetunes altres donacions a lama-
teixa església (dos reclinatoris, dues cadires, una
banqueta, una taula de fusta i un crucifix de talla
original, d’unmetre imig).

(ArxiuMunicipal de Begur)
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Ajudeu-nos a millorar la distribució. Si sou
ciutadà/nadeBegur oEsclanyà i per qualse-
vol motiu no rebeu aquesta revista munici-
pal a casa vostra, o la rebeu en mal estat,
feu-nos-hosaber trucantal972624020 (Al-
caldia) o enviant unmissatge de correu elec-
trònic a: cultura@begur.cat.

Els conceptes i les opinions sostinguts en els
articles signats que apareixen a Es Pedrís
Llarg no representen necessàriament l’opi-
nió d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg
sónobertesa tothom.Qualsevolpersonaque
vulgui emetre la seva opinió o col·laborar en
la revista ha de lliurar els originals a la re-
dacció, fent-hi constar les sevesdadesperso-
nals 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
reguladorade lesbasesderègimlocal, lesvos-
tresdadeshanestatextretesde l’arxiude l’A-
juntament de Begur. Per deixar de rebre
informació,noméscalquehodigueua lasec-
ció de Registre d’entrada i informació de l’A-
juntamentoenvieuuncorreuelectrònica la
nostra bústia: cultura@begur.cat.

Textos d’opinió i articles de la revista
municipal Es Pedrís Llarg

La secció d’OPINIÓ d’aquesta revista està
oberta a qualsevol veí de Begur i Esclanyà.
Cal que ens envieu els vostres escrits a cul-
tura@begur.cat amb unmàxim de 1.000 ca-
ràcters.
Es Pedrís Llarg es reserva el dret de publicar
aquells escrits que creguimés oportuns.
Perque faals articlesde temacultural, histò-
ric, etc. s’hauran de consensuar prèviament
amb la revista, sempre en funció de l’interès
i l’espai disponible.

Telèfons serveis públics

Ajuntament deBegur
Pl. de l’Església, 8
17255BEGUR
Telèfon972624020
Fax972623 588
Web:www.begur.cat
Mail: begur@begur.cat
Horari: de dilluns adivendres de 8.30 a 14.30h
Dimarts de 16 a20h
Dissabtede 9 a 14h
Àrea deCultura
C/BonaventuraCarreras, 11 (EscolesVelles)
17255BEGUR
Telèfon972624 155
Àrea de Promoció econòmica i turisme –Ofi-
cinadeTurisme
Av.Onzede setembre, 5
17255BEGUR
Telèfon972624520
Àrea de Promoció econòmica i turisme –
Borsa de treball
Av.Onzede setembre, 5 ·17255Begur
Telèfon972624520
Àrea de Serveis Socials /Assistent Social
Pl. de l’Església, 8
17255Begur
Telèfon972624020–Ext. 117
PoliciaMunicipal
CarrerFrancescForgas, 1 · 17255Begur
Telèfon972624200 · Fax972623 588
Correu electrònic: policialocal@begur.cat

Jutjat de Pau
Av.Onzede setembre (GaleriesCasaGran)
17255Begur
Telèfon972624060
ArxiuHistòricMunicipal
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon: 972624305
Biblioteca SalvadorRaurich
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon972624305
CinemaCasinoCultural
CarrerCasino, 1
17255Begur
Telèfon972622959
DeixalleriaMunicipal
Camíde les Pedreres, 6
17255Begur
Telèfon606542384
EmissoraMunicipal – Ràdio Begur
CarrerBonaventuraCarreras, 11
17255Begur
Telèfon972624303
PavellóMunicipal
CarrerPavelló, 1 - 17255Begur
Telèfon972623484
Casal de la Gent Gran
Av.Onzede setembre, 3
17255Begur
Telèfon972626002

Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
c. Perdiu, 1-3
17213Esclanyà
Telèfon972300795
Recaptació (Consell Comarcal)
c.Ventura Sabater, 6 (GaleriesCasaGran)
17255Begur
Telèfon972624030
C.E.I. Ses Falugues
(Llar d’infantsmunicipal)
CarrerCorriol EscolesVelles
17255 Begur
Telèfon972624304
Escola PúblicaDr.Arruga
CarrerPavelló, 1
17255Begur
Telèfon972624 114
Escola Pública L’OlivarVell d’Esclanyà
c. FontMartina, 3
17213Esclanyà
Telèfon972611 990
Mossos d’Esquadra
Telèfon 112; 972304494
Bombers
CarreteraC-31 (Palafrugell-Pals)
17200Palafrugell
Telèfon 112; 972304494
ConsultoriMèdic
Pl. Pella i Forgas
17255Begur
Telèfon972622025

CAPPalafrugell
(CentreAtencióPrimària)
C/ÀngelGuimerà, 6
17200Palafrugell
Telèfon972600003;
972610607;
902077972
Hospital de Palamós
Telèfon902077972
972600 160; 972600620
CreuRoja
Telèfon972301 909
Enher avaries
Telèfon900770077
GasNatural
Telèfon902 117662
Aigües de Catalunya
Telèfon: 972623430 (Oficina);
900 194998 (Avaries)
Web:www.aiguesdecatalunya.com
E-mail: oficinavirtual@aiguesdecatalunya.com
Begur:
Horari: Dedilluns adivendres (menysdimarts),
de 9ha 13:30h
Av.Onzede setembre S/N
Galeries CasaGran
17255Begur
Esclanyà:
Horari: Dimarts de 9ha 13:30h
CentrePolivalent
17213Esclanyà
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ALCALDIA 3

oincidint amb el 30è aniversari de la publicació de la re-
vista 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 re-

ducció de costos i de sostenibilitat mediambiental en els materials
empleats per a la seva edició. Seguirem apostant pel color i el dis-
seny gràficmés entenedor i de fàcil lectura. Esperem que us agradi
i seguiu gaudint d’aquest mitjà d’informació local.

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 responsa-
bilitats 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 GovernMu-
nicipal que han cregut en aquesta publicació i que l’han mantin-
guda 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 vegadamés alt
cost de distribució de la revista a través de Correos. A partir
d’aquest número, la revistamunicipal tindrà quatre punts de reco-
llida, 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 notifi-
car-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 re-
trobar-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 au-
tèntica 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 unmoment 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 demanera democràtica i pacífica el nostre futur. Com aAl-
calde prenc tot el compromís per tirar endavant el procés. Col·la-
borarem amb el Govern de la Generalitat en tot allò que se’ns
demani per fer complir unmandat democràtic que neix en els ciu-
tadans 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 con-
sistori, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, i Bloc Munici-
pal, 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 com-
promisos es facin realitat tal i com ens vàrem comprometre amb
els ciutadans i ciutadanes de Begur. Convençut d’actuar demanera
democràtica, us demano que exerciu el vostre dret a ser consultats,
us demano que reflexioneumés 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 tar-
dor serena i feliç.

JoanManel Loureiro Vall - Alcalde de Begur

Ja tenim nou Es Pedrís Llarg!

C
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GrupMunicipal Junts xBegur-Esclanyà-ERC

La tardor (i el Referèndum) ja
ens espera

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 multitudi-

nari. I que a Begur haurem celebrat fent la pujada tradicional al Cas-
tell.

Aquest estiu ha estat una vegada més ple d’activitats diverses (es-
portives, lúdiques, culturals, etc...) per a tots els gustos i públics. No
volemdeixar demencionar que el 40èAniversari del Festival deMú-
sica de Begur ha estat tot un èxit de participació. La qual cosa ens fa
sentir especialment orgullosos ja que sent un dels festivals més an-
tics de la Costa Brava, és de justícia que tingui la qualitat que li per-
toca per antiguitat, sense deixar enrere una de les característiques
que el fa especial, i no és altra que la de voler continuar sent un Fes-
tival 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 me-
ravellós on vivim és que cada racó té la seva pròpia identitat. Vamco-
mençar 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 per-
fecta que conforma el nostre municipi.

Aquest respecte per la diversitat i la independència en la formade fer
és un tret distintiu que trobemque 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 rei-
vindicar 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 estànciesmunicipals 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 vega-
des força pronunciades, sabem actuar amb independència i alhora
sabem trobar la determinació perquè cadascuna d’aquestes actua-
cions 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 efi-
cients, 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-Es-
clanyà.

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.

Q
Bloc Municipal - Marià Renart

Estiu intens, tardor il·lusionant,
millor futur

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 me-
teorològics 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·lu-
sionant plena de projectes per seguir treballant per a un
Begur millor. A tall d’exemple, al llarg d’aquesta tardor es-
perem 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 con-
verses amb Gas Natural per a una futura arribada del servei
al poble.

Estem a punt d’iniciar negociacions amb les entitats finance-
res per tal d’estudiar la possibilitat de la cessió d’algunes pro-
pietats 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, ac-
cessibilitat 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 fe-
brer 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 as-
sumim 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’a-
quí, agrair l’esforç que han fet i fan els veïns per tal de con-
vertir 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 perso-
nes més necessitades. Així, aquest estiu s’ha constituït Càri-
tes 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!

C
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GrupMunicipal del PSC de Begur i Esclanyà

Felicitats

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 ciu-

tadanes 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 pas-
sat (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’a-
rribar 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. Concre-
tament, volem obtenir la Q de Qualitat Turística. Aquesta és una cer-
tificació molt prestigiosa, atorgada després de passar per una
rigorosa auditoria que garanteix que el destí o organització que dis-
posa de la Q garanteix un servei de qualitat, seguretat i professiona-
litat. 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
balançmés 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 for-
ces polítiques per exercir el governmunicipal deixaven fora qualse-
vol 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 ac-
tuació que comprometi recursos municipals i posi en situacions di-
fícils 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 ga-
ranties 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 des-
prés 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 nos-
tres propostes per al diàleg que tard o d’hora vindrà us remetem a:
http://www.socialistes.cat/files/fitxers/download/ab373365bbf3391
331caa4b538989008

A
GrupMunicipal de Convergència

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

n el programa de la Festa Major d´Esclanyà d´en-
guany hi constava, per diumenge al matí, com sem-
pre ha estat des de l´any 1978, quan es va recuperar
la Festa, laMissa Solemne i seguidament 3 sardanes.

Doncs ves per on, després de 39 anys de tradició de l´acte ins-
titucional, la missa no es va poder celebrar per manca de
mossèn oficiant.

Desconeixem si algú de l´equip de govern, regidor de Festes
i/o alcalde, varen fer anticipadament quelcomper evitar l´es-
trepitós 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 lamà deDéu’!

Anant a qüestions més terrenals, observem que l´actual go-
vern descuidamolt sovint les seves responsabilitats institu-
cionals. Darrerament en tenim alguns exemples :

El retard de gairebé 2mesos en l´edició del darrer Es Pe-
drís (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 ins-
tal·lar una carpa publicitària de partit és una irrespon-
sabilitat institucional greu (les formes en política són
molt importants).

El fet que des d´un telèfon mòbil pagat per l´Ajunta-
ment, el 1r. tinent d´alcalde faci operacions immobilià-
ries privades no és precisament un bon exemple en l´ús
dels recursos públics i en la imatge d´una administra-
ció.

Per exigència del calendari d´edició d´aquesta revista muni-
cipal 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 granmagnitud de la
desgràcia hi ha hagut una excel·lent resposta dels serveis pú-
blics del país, de la societat civil i la ciutadania; i és de justí-
cia 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.

E
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La festa de Sant Joan, per segon any consecutiu a Sa Riera

er segon any consecutiu, el 23 de juny es va celebrar la
festa de Sant Joan a Sa Riera, després que va ser recupe-
rada 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.

P

Concert, fira, tobogan d’aigua i correbou infantil,
per la Festa Major de Sant Pere

esdel23de junyfinsal2de juliol,Begurvacelebrar la
seva Festa Major, en honor del seu patró, Sant Pere.
Van ser uns dies on el poble va poder gaudir de con-
certs, activitats esportives, mercats i entreteniments

per a totes les edats.

En van destacar la clàssica Marxa popular Puja i Baixa, orga-
nitzadapelClubExcursionistaelsPerdutsdeBegur.Tambévan
destacar lafirad’atraccionsa laplaçaEsteva iCruañas, el concert
del grupde folkloreCuldeSac, elCorrebou infantil i elTobogan
Urbàd’Aigua, entrealtresactivitats.HihaviaprogramatunCo-
rrefoc que es vahaver de suspendre per la pluja i es va tornar a
programar per la Festivitat de SantaReparada.

D

Fotos: Ajuntament de Begur

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

l capdesetmanadel5d’agostesvacelebrar
laFestaMajordeSaRiera,queesvaobrirel
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 Em-
pordà i diverses activitats infantils i juvenils. La
festa,que tambéva incloure la2aMoonlight swim,
vaserorganitzadaper l’AssociaciódeVeïns iAmics
de SaRiera.

E

QuimMasferrer, plat fort de la Festa Major d’Esclanyà

l capdesetmanadel4al6d’agostesvacelebrar laFesta
Major d’Esclanyà, organitzada per segon any conse-
cutiu per la nova Comissió de Festes d’Esclanyà. La
Festaesvaencetarel29de juliol, ambla tradicionalCa-

minadaNocturna, que va reunir una vuitantena de persones
d’edats diverses.

Els plats forts d’enguanyvan serQuimMasferrer, que va ofe-
rir el seumonòlegTemps el divendres 5 a lanit, iDr. Prats, que
ens van fer ballar el dissabte a la nit, juntament ambFestucs i
elDjKharloss Selektah. Entre les activitats, tambéhivahaver
la festade l’espuma, laballadade sardanes i la inauguraciódel
nou camp de bitlles d’Es-
clanyà.

La festa va acabar el diu-
menge 6 d’agost, amb el tra-
dicional concert de Festa
Major i elBall deNit, a càrrec
de laOrquestraMontgrins.

E

Fotos: Ajuntament de Begur
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L’actor Jordi Martínez, pregoner de la Festa Major de Sa Tuna

el 10 al 13 d’agost es va celebrar la Festa
Major de SaTuna. El pregó de l’actor Jordi
Martínez va donar el tret de sortida de la
festa el divendres 11 al vespre. La festa, or-

ganitzada per la Comissió de Festes de Veïns i
Amics de Sa Tuna, també va comptar amb el tradi-
cional sopar popular i música a càrrec de Lucien.

Enelprograma,destacaven laFestadeDisfressesdel
dissabtea lanit, laxocolatadaamb jocs gegants i l’ac-
tuaciódeQuimiPortet.Tambévanserdestacatsenel
cartell la projecció de la pel·lículaAperfect day i les
actuacions d’El Ternura & Kike Segalés i Ngnxts. La
festa esvaacabar el diumenge 13d’agost, ambel tra-
dicionalpartitde futbol, al campmunicipaldeBegur.

D

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 ju-
liol amb la mostra de Josep Plaja,
formada principalment per pintu-

res a l’oli i que es va poder veure fins el 22
de juliol.

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.

Per acabar la temporada, del 9 al 22 d’a-
gost, 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 Ofi-
cis Indians, creada per Joan M. Llodrà, i
que es va poder visitar fins el 10 de se-
tembre.

L

El Festival de Música commemorava els 40 anys d’actuacions

nguany, elFestivaldeMúsicadeBegurvaarribaral
seu40èaniversari. Enaquestaedició, esvaregistrar
unamajor qualitat de les actuacions contractades i
s’hi va afegir unnou espai coma escenari, SaRiera.

Durant aquest cicle de concerts, quevadurardel 28de juliol
finsal 14d’agost, vamgaudirde les actuacionsdeBalkanPa-
radiseOrchestra,TheGospelVIUChoir,CèliaPallí&Francois
Klark, Rosalia&Refree,Albert Pla&DiegoCortés, elsmítics
Manel i The Excitements. També es va programar un con-
cert amb Boston
Youth Jazz Or-
chestra al nou
espai de SaRiera,
però es va haver
d’anularper cau-
ses alienes a l’or-
ganització.

E

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

Fotos: Ajuntament de Begur

Inauguració de l’exposició de Josep Plaja

Inauguració de l’exposició Take it like awoman, de
JosepM. Palou
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Joan Pi i Ventós

ES TEU POBLE
Un passeig a Sa Riera

’estiu és, per a lesnostres platges, la taulaparadaper
paladejarelsalimentsque,ambtantadedicació,algú
ha preparat per a nosaltres. Sa Riera és una consta-
tació del quepassa arreu.

Uns camions de sorra sortiren a temps per mitigar la gran
sedimentació arenosa que la nostra platja pateix des de fa
unsanys. És evidentque lanecessitat demantenirunequi-
libriestablehadeser lafitadetots.L’estimadelnostrebéna-
tural enshodemanaambels braços oberts.

Diríemquelanostramenjafoubona,peròmillorable.Lami-
lloraéssempreunbédesitjable iunafitaa laqualmainos’hi
arriba, ja que semprehi ha quelcomque ensmotiva per se-
guir endavant.

I és en aquest seguir endavant quepodríemanar pensant a
prepararunespostresapropiadesperalanostraplatja.Al’en-
tradad’EsPasseigdesRacóhihaunespaidetastetselecte.És
el llocqueestrobadesprésdelarampadelabaixadaopujada
de les barques. L’Antonio Molina, l’escultor de Sa Riera, ha
creatunraconetd’encant.Lessevesescultures fetesdetron-
quets i canyes, que el mar va abocant a la platja en dies de
temporal, sónunmotiud’embelliment i d’ungust elogiable.
Calnomésobservarels seus ‘peix, cavalletdemar ipescador
ambpipa, gorra i sarró’ per raonar la necessitat que ‘Es Pas-
seig’ tingui lasevaestructurasingular id’embellimentorigi-
nal. Crear aquest espai urbà mitjançant un disseny ben
estudiathauriade serunestímulperaconseguirunpasseig
dedebò.

Hompot imaginarun,depasseig,quedonipersonalitatprò-
pia a Sa Riera. No seria res més que la superació d’unes es-
tructuresurbanístiques,queesdissenyarendesd’undespatx
llunyà del nostre poble, sense capmena de criteri d’entorn
paisatgístic. Parlem d’unes ‘grades d’amfiteatre’ sense cap
sentit demar.

El disseny del nostre passeig hauria de comptar amb la res-
posta social (política, econòmica i tècnica) de l’Ajuntament
de Begur, la qual cosa no és gens descabellada de creure. A
més, s’hauriadepotenciara travésde totsels estamentsque
actuenenelmarcdeSaRiera, l’AssociaciódeVeïns iAmics,
i el ClubNàutic, o de les aportacions que es poguessin fer de
cairepersonal. És sabutqueen l’àmbitdeBegurhihaperso-
nes quepodrienaportarmolts suggeriments.

Seriauna formadeparticipació ciutadana sensebarreresni
límits. Només una constatació: el concurs infantil de dibui-
xos per a les samarretes, que potencia l’Associació des de fa
temps, té un èxit de participaciómolt imolt important. I no
caldirqueelspares i familiarsestanencantatsambla il·lusió
participativa dels seus fills. Copiem-ho creant també en el
nostre passeig un espai demotivació infantil. Segur que als
mestres del col·legi els encantaria poder-ho realitzar com a
eina formativaper als seus alumnes.
I unmotiumés. Ésobviqueaquestamogudad’embelliment
iprestigidonariapeuaunengrescamentqueprovocariaun
boca a boca d’efectes molt positius: socials, humans, cultu-
rals, econòmics, ... .

Renoi,quantsdesomnishandespertat lesesculturestanori-
ginals del primer racódel nostrePasseig!

L

Marià Frigola

Qui’m dona venda?

uan joviviaambelsmeusparesalCentreArtístic, recordoquea la sala
de cafèhihaviaunquadrepenjat a laparet ambuna fotografia iunes-
critdeBonaventuraSabater,gerentde laFàbricaForgas.Unescritmolt
ben documentat explicant les aventures i peripècies de les dones que

anavenalafontdePlaçaaemplenarelsseuscàntirsd’aiguapotablequanhihavia
tanta escassesa. He buscat aquest quadre per tot arreu i no he pogut recuperar-
lo.Però,miraperon, fentel trapasserper lamevapetitabibliotecahe trobatel lli-
bre Empordà. Àlbum, en el qual, entre altres escriptors, hi ha el senyor Sabater,
ambl’escrit i la fotografiaques’haviaextraviat.Emfamolta il·lusiópoder-lotrans-
criure aEsPedrís llarg. ja que témolta gràcia i està escrit en català antic:

¿QUI’M DONA VENDA?
«Sensenecessitatdellegisladors,encadapoblesefanlleys
per regular certs cerveys públichs qu’adquirexen per l’ús
y la tradicióuna forsaquenoromperienni lesbayonetes.
Ja voldriémveure una companyía de bigotuts coracers
volent privar d’omplanar el canti a la Miquela quan li
arribadevenda.Ay!pobredelcapitàquese liencaréspera
ferli perdre’l torn a ben segur que’l bescantaria, no de-
xantliniundel seusantepassats, tronchsybranquesd’un
honorable arbre genealògich, ab honra ni en el dit més
petit del peuesquerre.
Per si li tocavad’omplenar òper si no li tocava, l’altre dia se’ndiguerenuncabàs
plèamblaMarieta,unaaltraquetal,quenofaembutsperadirnedefresquesyde
calentes. Yvaja si se’n digueren !
Y’lmal gènit se justifica. Pera arribar a tenir venda costa un trumfo, un verda-
der sacrifici, sobretot durant l’anyde gràcia quedisfrutem, qu’es una calda conti-
nuadayinterminable, tant,quefinselsolsecomplauenfernossavisitaquotidiana
més llargaque’ls demésanys, senseque’l veli ni unpetit nuvolet esponjós, lo que
contribuheix a l’escassès de l’aygua, queper aquesta rahó esmés cabdiciada.
Enel llochquenoesde laManxa,d’allàahont treyemexosapunts,nohihàmés
qu’una font escanyolida, assentada en un racó de la plassa, y ja a la vesprada co-
mensenaarribarhi dònes adunparell de cantis cadauna.
__Qui’mdonavenda ? crida la qu’arriba ?
__ Jo, __ li responunaltra.
Y aquesta altre se’n va an’els seus quefers. quedantse l’ultima arribada pera a

donar tandaa la quevindràdesprés; y axis fins l’endemàa les sis delmati que l’a-
gutzil obre l’axeta. Tota la nit segueix reproduhinse l’escena de donar y pendre
venda, ymoltes vegades allà a lamitja nit hi hem conptat fins a cent cantis, que
quanla llunanoes lo suficientclaraperdibuxardistintamentelsobgectesa lare-
tina, guaytant a la font, se reb l’impressió de veure una gran llocada d’oques ab
l’oca grossa féntloshi de guardiana.
Al sentdemàs’omplenels cantisperordrerigurósdevenda,ymetres laprimera
omple, ja la segonaestàpreparantseperaentrarentanda,yaxís successivament,
sense interrupció, tot el sant dematí y la xefogosa tarde; però arriba unmoment
enque laPepa, que teníavendadesprés de laQuimeta, no’s troba a la font al aca-
bar d’omplir aquesta, y seguexen omplenant les altres sense alteració ni inte-
rrupció.
Mesdesprésve laPepa, y jad’un tros llunycomensaa cridarper ferse respectar
sondret,diferitmesnoperdut,y lesdònesquefanparadaa lafont liendressenal-
gunabrometa coenta.
_Tenía feynaquenopodia dexar !
_ Feyna, unabagamondacomtu ?Deu sap loque feyesque’t dexesses passar la
tanda!
Peròaquestdiàlechessenzillamenthumoristichyentretingut; laconfusióvedes-
prés, quan laPepate’ls cantisplens,perque laTreseta,quesegueixde torn, esuna
noyapacíficaaquinoagradenelscritsni l’estar fòradecasagayreestona,y lesre-
moleress’aprofitende lamansuetutd’aquestaperaespantarlaabcritsymalespa-
raules, y pretenen imposar elmotonisme femení,moltmés ferotge que’lmascle.
BehosabenquetocaalaTresetapararelcanti;peròconvéarmargrescaperveure
si poden, en la confusió, saltar la vendaaquelles eternes cridaneres.
Llavors se formenbandos 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 apro-
piatperaaxafara larival, sebuscaunaeynaperaferir,yconallànohihà mésque
cantis, agafa la Fidela’l que primer li ve a lamày laRiteta ab un canti pren la de-
fensiva, comsi fosunescutde lèpocadelacer,ve’l topament…yxap ! trencadissa.»

Q

Bonaventura Sabater
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Núria Tortras

Què ens diu el presbiteri de
l’església de Sant Pere de Begur?

l dia que arribo d’hora a l’església, espe-
rantquecomenci lamissa,m’agradaob-
servarelssímbols i lespinturesquehiha
enel presbiteri imirard’entendre-les.

Hihafrescos,gravats ireferènciesescritesenllatí
i català, que contribueixen a formar un conjunt
molt bonic i especial, tot comparant-lo amb al-
tres esglésies. ( FIG 1)

Quan estic de ruta, les visito im’interesso per la
sevahistòria i arribo a la conclusió que l’església
deSantPere ésunade lesmésboniques.
Araintentaréinterpretar lespintureselsgravats
i els escrits, per fer-vos-elsmés entenedors.

1. Pintures: (FIG2)
-Murals laterals,pelgransquesón, segurque ja
leshaureu identificat:
A la dreta, la traïció de Judes i la crucifixió de
SantPere;al’esquerra,elmiracledelapescai l’en-
tregadelesclausaSantPere, iasobredecada
lateral, la representaciódeTots els Sants.
-Asobre de l’escultura de Sant Pere: (FIG3)
Hiha la representacióde laSantíssimaTrini-
tat,ques’interpretamoltbé;alvoltant,veiem
elssímbolsdelsapòstols,quesabràidentificar
quitinguibonamemòria i,persiaalgúli falla
com ami, aquí va la interpretació: SantMateu és l’Àliga; SantMarc, el
Lleó; SantLluc, el Toro, i Sant Joan, l’Àngel.

2. Gravats:
-Als laterals de Sant Pere:
Tresacadabanda; sóndemarbre id’unamidareduïda, i representendi-
versesescenesdelavidadeJesús.Lasevadisposicióés lasegüent:Al’es-
querra,dedaltabaix: laTransfiguraciódeJesús, laConfessiódePere, i la
Guaricióde la sogradePere.
A la dreta, de dalt a baix: Jesús, rentant els peus alsApòstols; Jesús, sal-
vantPered’enfonsar-se enelmar, i Pere, sortintde lapresó.

3. Escrits:
- Al frontal de l’arcd’entradaal presbiteri, en llatí, es pot llegir:
tv espetrus et superhancpetramaedificavoecclesiammeametportae in-
feri nonpraevalebuntadversus eam.
(TUETS PERE I SOBREAQUESTAPEDRACONSTRUIRÉ LAMEVA
ESGLÉSIA I LES PORTES DE L’INFERN NO PREVALDRAN CON-
TRA ELLA)
- Per sobre dels murals laterals, amb una cal·ligrafiamolt especial, en
català, es pot llegir:
CARISSIMS, SIGUEU TOTS UNANIMES, CONDOLENS, AMADORS
DE LA FRATERNITAT,MISERICORDIOSOS,MODESTOS, HUMILS.
NOTORNEUMALPERBÉ,NIBLASMEPERBLASMESINOALREVES,
VENIUCARAIXOFOREUCRIDATS
- Per sota els murals laterals, d’esquerra a dreta, en llatí, es pot
llegir:
tvpastorqvivmprincepsapostolorumtibi traditae sunt claves regni cae-
loeum.
(TU PASTOR PRÍNCEP DELS APÒSTOLS SE T’HAN LLIURAT LES
CLAUSDELREGNEDELCEL)
I fins aquí l’escrit, ambel desig queus ajudi a rebre elsmissatges de l’au-
torde l’obra.
Heude tenir encomptequehihamoltsdetalls quenouselsheanome-
nat i quedonarienperunaltre article.
Fins aviat.

E
Ponç Feliu

EL NOSTREMUNICIPI.
Repassant la Història

uèés lahistòria?:

«Històriaés lanarracióordenadaiverídicasobreelconjuntdels
fetsmemorables del passat humà»

Begur, amb imatge demodest poble i petit municipi, reuneix una
humil història a la qual, a l’entendre dels begurencs, val la pena
donar-li unmigrat 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 epi-
sodis 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 laHistoria
del Ampurdán, on podem trobar-hi un gran nombre de notícies
de Begur.
Per altra banda, i unamicamés vora nostra, tenim una altra per-
sona que encara que veié la primera llum a la ciutat de Londres,
bastant lluny de nosaltres, ambmolts estudis adquirits, va aplegar
una cultura admirable. De tots els coneixements aconseguits, dos
eren els seus preferits: lamúsica i la història. També aprofundia en
els estudis d’astronomia ambnotable intensitat. Aquest begurenc
d’adopció és SalvadorRaurich 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 delMar,
tenia la satisfacció de poder contemplar el castell envoltat per les
cases que, des delmirador de Sant Ramon fins als carrers de Vera
i Sant Antoni, formant un semicercle, es presenten com si oferis-
sin vassallatge a la magnitud del nostre castell, el seu guardià.
De Salvador Raurich i sobretot del que ell havia recollit de la nos-
tra història, en podemdirmoltes 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 conferèn-
cies que sobre la història de Begur donava a l’escola i que tant ple-
nament interpretava. Va dedicar una bona part de la seva vida a
recollir tots els esdeveniments que era possible captar, a fi d’orde-
nar-los i arribar a formar la completa història de Begur.
Si comencempel principi de la història de Begur, tenim a l’abast de
la mà, doncs, dues personalitats que, en els coneixements d’a-
questa historia, són màximes autoritats; ens han explicat els es-
deveniments 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 interes-
sant 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 èpocamolt curta, que aportà beneficis econòmics a la
població, fou l’emigració a les Antilles o el ‘fer fortuna’ dels In-
dians.
En alguna ocasió, en les humils i personals participacions a les pà-
gines d’Es Pedrís Llarg, procuro tractar el tema de la història de
Begur.M’ha envaït aquesta il·lusió, de la qual estic plenament con-
vençut. Pròximament procuraré estendre-m’hi.

Q
1

2

3
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JosepM. Fullola

REFLEXIONS ENTORN DE L’HAVANERA
A propòsit de la presentació del llibre de’n Ricard i la Tània Balil

l text que segueix és el quevaig llegir comapresentació de l’o-
braRecull 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 SalvadorRaurich deBegur. Amés 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 refle-
xions que estimempertinents 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 pre-
sentació (que ho és); més aviat us he de confessar que és una responsa-
bilitatquepotservaigacceptarambmassaalegria fa tresmesos.El 16de
maigd’enguany,unade lesautoritatsde l’havaneraacasanostra, elbon
amic Xavier Febrés, ens va reunir amb el mític Ricard Balil al voltant
d’unbonàpat.EnRicardacabavad’anara la impremtaarecollir els tres
primers exemplars del seu llibre i ens els va donar, encara calents, amb
unaalegriaencomanadissa, comsi fos laprimeracosaqueescrivia, com
si fos la seva primera contribució almónde l’havanera.

Qualsevol persona que s’hagi acostat a aquest convuls i canviantmón,
ambànimde conèixer les seves arrels, ha d’haver passat per enRicard,
ja sigui enpersona, a través de les cançons recollides enel seu llibre del
1979o simplementd’oïda.Begurva tenir i téunpaper cabdal al llargde
tota la historia de l’havanera, i enRicard n’és la baula que uneix el pas-
sat amb el present.

El passatbegurencpassaperfiguresmítiques comenJoanDeulofeu, el
Ninyodel trio ‘Abelardo,Ninyo,Hermós’, enTuixa ienManera i lescan-
tades a ca na Rosària, o el mestre Sirés; el present és la part begurenca
d’en Fonso Carreras, en PereMolina o en Ramon Ponsatí. En Ricard, a
partir de mitjans dels 50, ens entronca directament amb aquells can-
tantsdelpassat,delsquevaaprendrecançonsques’haurienperdutsi ell
no les hagués transcrit. És un procés paral·lel al que, potser una mica
abans, desdemitjansdels 40, esvaemprendre aCalella i Tamariu, amb
gravacionsdecantadesabars comcanPatxei oa casesparticulars, com
la cantada de Tots Sants de can Baca-Pericot, que també ens salvaren
lesmúsiquesderitmeantillà, d’indiansenyoradissos id’evocacions ide-
alitzades que quedaven, com una resta arqueològica, en unes poques
cales i pobles de la nostra zona.

Elsnostres amics calellencsvan tenir, al contrari queaBegur, unes cer-
tes estructures, com l’Associació d’Amics de Calella, que els hi van ser-
virper consolidar lanovavisibilitatpúblicade l’havanera. Personatges
comenFrancescAlsius, enFredericMartí, enJoanPericot, l’ErnestMo-
rató o el ja esmentat bacanardFrederic Sirésvanacabarmaterialitzant
unaprimeracantadael 1966, encommemoracióde l’ediciódel llibreCa-
lella de Palafrugell i les havaneres. Joan Pericot hi posà els deliciosos di-
buixos 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
TotaPericothihaafegitunCDamb lagravaciód’aquesta cantada ‘zero’
del 66, una finestra impagable al passat. L’obra es desmarcava de l’aca-
demicismede l’ÀlbumdeHabanerasdeXavierMontsalvatge (1948) i ini-
ciava 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 Lasmás 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 (Port-
Bo, Peix Fregit, l’efímer Duet d’en Fonso i en Càstor, L’Empordanet i
algunmésqueemdecdeixar,perdoneu)peranar traientdel foratnegre
del temps algunes havaneres mig oblidades, al costat de la nova pro-
ducció 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,
enRicardnotansolshafet transcriure lespartituresa laTània, sinóque
hagravat les duesveus dels dosCDqueacompanyenel llibre.Maino li
agrairemprou aquest fet, que servarà per sempre els ritmes, els ad libi-
tum i el salanc queno podenfixar-se enuna 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 somprofessionals que reconstruïm
el passat i el fem entenedor al públic en general; en Ricard busca
aquestmateix objectiu en el llibre que presentem, i l’aconsegueix cla-
morosament a través dels textos, les lletres, les partitures i els CD.

Heparlat faunmomentd’acostar-sealmónde l’havaneraambànimde
conèixer les seves arrels, i això avui hi ha poca gent que ho faci. No es
tractanomésdeservar lamemòria,hemdesaberd’onvenimperpoder
establir cap onvolemanar; i això avui somquatre gats els quehoman-
tenim, els que hi donem importància, des d’institucions com la Funda-
cióErnestMoratófinsapersonescomenXavierFebrés, enRicardBalil,
en JosepBastons 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
enel segleXXI creuenque sempreel ‘barcode laRosina’ havia estat de
Palamós i no de ‘NuevaYork’; 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 lasmismas cosas, viditamia, que aquí enEspaña’ passen
ara en un altre lloc (pura història, agafeu els llibres i us en convence-
reu…).

Femhavaneres en català des dels 60, a part de les poquíssimes que ens
veniend’abans; femhavaneresmanieristes, a lamanera antiga, comel
deliciós exercici d’en JosepBastonsdelNegroAbelardo; recuperemsar-
danes, cançonsde taverna (en aquest llibren’hi ha, de tot això, i ésmolt
positiu) i cançonspicantones. Però aquestapart de lanostrahistòriano
lapodemcanviaroreescriurea lanostramanera, l’hemdeconservar tal
i com la vam rebre, sense tergiversar-la. Coses noves, les que vulgueu,
però sabentd’onvenimi tenint clares lesarrels inicialsde les tradicions
quenosaltres anem fent evolucionar.

I aquest llibre la clava. Els textos, curts però escrits ambel cor i el conei-
xement, ensperfilenunaèpocaque, deben segur, no tornarà, peròque
hemdeconèixer.Noestemdemanantunafossilitzacióeternade lesha-
vaneres antigues, però sí un respecte, un coneixement mínim de les
arrelsperpoderanarendavant.LacantadadeCalellad’aquestany2017
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 ha-
vanereshaviend’acabarcomell lesvaacabarveient,massificades idalt
d’unescenari (ivamoriramitjansdels80), potsermésvaldrianohaver-
les salvat;nohocomparteixo, però jam’enteneuquèhihaviaaldarrere
d’aquesta afirmació, potsermassa contundent.

I vull anar acabant ambunagraïmentpersonal a enRicardper fer res-
suscitar meravelles tan colpidores i romàntiques comA contar las es-
trellas, quenotenenresaenvejara lesmillorsexpressionsd’amorcantat,
comelNemequitte pasde JacquesBrel, lesParaules d’amord’enSerrat 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-

E
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quinçat, perdut, llunyà d’El desterrado, Lamancornadora o La veguera,
entremolts 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 sen-
tir, sereu dels nostres, dels que coneixem en profunditat arrels, tronc i
branques,passat, present i futurde l’havanera. Sideixeumorir lesarrels
comlesque tenimenaquest llibre, lesbranquesdel futur s’aniranmar-
cint i caldràacabarempeltant l’arbreperquèdoni cosesdiferents,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 permolts anys.

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

l capdesetmanadel21al23de juliol esvacelebraraBegur la3a
edició de la Costa Brava FashionWeek. Aquest esdeveniment,
que esvadur a termeal parc de l’Arbreda, va ser organitzat per
l’AssociacióModaCatalunyaiBalears,presididaperMíriamVic-

toria.

Apartdelapassarel·laperalesdesfilades, l’esdevenimentcomptavaamb
lazonavillageperaexpositors ipatrocinadors, i la zonaflowspacepera
relaxació.

Alesdesfilades,hivanparticiparmarquescomDoloresCortés,Pertegaz,
Valentino,SwimAgainst,Chel-
sea Van Denberg, Accessorios
M66, Mapy del Rio i núvies
FrancescaMarlop, entre altres.
Tambéhivahaverdesfiladade
pentinats,ambAlbertoCerdan.

Es va escollir el parc de l’Ar-
bredacomaescenariperdonar
rellevànciaaaquestaobrade la
firma RCR d’Olot, guanyadors
delpremiPritzkerd’aquestany.

E

Fotos: Ajuntament de Begur
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Un centenar de nedadors van participar en la Moonlight swimm

l passat 5 d’agost es va celebrar la 2a edi-
ció delMoonlight swim, una prova en la
qual 101 nedadors catalans, tant practi-
cantsd’aquest esport comaficionats, van

nedar, denit, desdeSaRierafinsa l’IllaRoja ivan
tornar; en total, uns 1.200metres.

Aquesta activitat, organitzada per l’Associació
Begur Aigües Obertes, estava inclosa en el pro-
grama de la FestaMajor de Sa Riera. El guanya-
dorde lacategoriamasculinavaserMarcLuque,
i la guanyadorade la femenina, SílviaPagès.

E

Celebrada la 7a edició de la Marxa Puja i Baixa

l 25 de juny va tenir lloc laMarxa Puja i
Baixa,queenguanyvaarribara la7aedi-
ció. La sortidava ser a les 8hdelmatí des
de la Plaça de la Vila, i els participants

vanrecórrer14quilòmetres,per tornaralmateix
lloc. La ruta, que com cada any era diferent de
l’anterioredició, vamostrar lescales ielspicsmés
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, esva celebrar el concursdedibuix, adreçat
alsmés petits.

E

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

l diumenge 16 de juliol va tenir
lloc la travessa popular S’Eixuga-
dor-Aiguafreda, que enguany va
arribar a la 19a edició. La prova,

organitzada per l’Àrea municipal d’Es-
ports, va reunir 349 nedadors i nedado-
res 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 gau-
dir d’un esmorzar.

E

Fotos: Associació BegurAigüesObertes

Fotos: Ajuntament de Begur

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

’AjuntamentdeBegurhaduta termeenelsúltimsmesosdiverses
milloresurbanístiques ideserveisendiferentspuntsdelmunicipi.

A continuació, us en presentemuna selecció:
L

Instal·lació de dutxes a la platja de sa Riera

Nova zona d’aparcament al carrer JosepNeras

Nova zona d’aparcament al carrer JosepNeras

Pavimentació de l’aparcament del Polivalent d’Esclanyà

Acondicionament de l’entrada de la urbanització Ses Costes

Acondicionament de l’entrada de la urbanització Ses Costes

Pavimentació de l’aparcament del Polivalent d’Esclanyà
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Xavi Fortuny, director d’RGBManagement, organitzadors del Festival deMúsica

Quantsanys faqueRGBvacomençaraor-
ganitzar el Festival deMúsica deBegur?

Aquestéselquartany,recollintel testimonide
36edicions, fetesméscomuncicledeconcerts
queun festival pròpiamentdit.

Quinadireccióhaseguit elFestivaldesd’a-
quellmoment?

Sempres’hadepartirenelprimermomentdel
que s’ha fet amb anterioritat, per veure’n les
fortaleses i lesdebilitats.Desde llavors, l’avan-
çament 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 Es-
coles Velles ha passat a tenir diferents es-
pais on el festival és present, alhora que
també, elnivell artístic i de convocatòriaha
anat augmentant.Al Pati de les Escoles se li
ha afegit, primer la plaça Esteve i Cruañas
comespai de concerts, desprès el casc antic
d’Esclanyà, i finalment s’han incorporat el
Mas d’en Pinc, el Castell i Sa Riera. Combi-
nant amb els concerts de pagament s’han
fet cada anydos o tres de caire gratuït. Esti-
lísticament,hemrecollit la ideade treballar
comaeixos fonamentals en la cançó, lamú-
sicanegra i el flamenc. Estilsmolt arrelats a
Begur per molts motius. Paral·lelament,
hemanatprogramantartistesdemés capa-
citat de convocatòria, per aconseguir una
major difusió del festival i un reconeixe-
ment del nostre entorn.

Aquest any se celebren 40 anys del Fes-
tival deMúsica.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 ar-
tistes de primer nivell. Donada la poca ca-
pacitat delPati de lesEscolesVelles, sempre
és complicatdimensionarels artistes segons
el catxet i l’aforament.Hemvolgut introduir
unespainouaSaRiera, i sobretothemaug-
mentat significativament l’esforç en publi-
citat i comunicació, consolidant elmodel 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 laprogramaciód’estiu, i aixòpermetanar
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, veiempossible ha-
bilitar un nou espai per poder fer algun
concert de major convocatòria i relleu, i
alhora seguir treballant en aquesta progra-
mació bàsicament de proximitat, per a un
festival que sense renunciar aatraurenous
visitants, sigui una oferta de nivell per a
Begur.

l Festival de Música de Begur ha celebrat el seu 40è aniversari. En Xavi Fortuny, director d’RGB Management, empresa organit-
zadora 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.

Joan Loureiro, alcalde i anteriorment, regidor de Cultura

Com has vist l’evolució del Festival de
Músicadesdequeeres regidordeCultura
fins ara?

Quan jovaigcomençarcomaregidordecul-
tura, el festival s’havia especialitzat en mú-
sica clàssica. Tenia molta qualitat artística,
ambintèrpretsdegranprestiginacional i in-
ternacional. Però la competència ambaltres
festivals de l’entorn i el tipus demúsica, que
segueix sent minoritària en el nostre país,
feia que el festival tingués poc públic. Crec
queva serunencert el canvi de rumbque ja
amb en Pere Feliu de regidor es va produir.
Es va buscar unamajor diversitat pel que fa
als estils musicals. Això va produir un aug-
mentsignificatiuenelnombred’espectadors.
Aquests dosúltims anyshanestat de conso-

lidació en aquesta línia.

Quaranta anys del Festival de Música.
Com has viscut aquest aniversari? Com
t’agradaria que fos el festival a partir
d’ara?

ElFestival deBegur ésundelsmésvells de la
Costa Brava. M’agradaria que fos conegut
per la seva excel·lència pel que fa a la quali-
tat 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 es-
pectadors. No podem competir amb els
grans festivals que tenim al nostre voltant,
en relació a pressupost i aforaments. Però si
quepot arribar a serun festival depetits for-
mats, amb diversitat en les propostes musi-
cals i, per tant, adreçat a tots els gustos
musicals i que, a més, sorprengui amb la
qualitat i bellesa de l’entorn.

Aquestsúltimsanys s’han introduïtnous
espais en el festival. Que et sembla
aquesta ampliació? S’està pensant a habi-
litar algun espai nou en pròximes edi-
cions?

És el que explicava en l’anterior pregunta.
Tenim un entorn paisatgístic i urbà molt ric

en llocsonunconcertpotesdevenirquelcom
més que una mostra musical. En l’anterior
ediciódel festivalvamintroduir elCastell de
Begur, la plaça de l’Església d’Esclanyà i el
Mas d’en Pinc com a escenaris per realitzar
concerts. L’experiència va sermolt positiva i
gratificant per a públic, artistes i organitza-
dors.Obrirel festivaldesdelCastelldeBegur,
undelsmillorsmiradorsde laCostaBrava, fa
que l’espectadoracompanyielmúsica través
d’unadobleproposta,musical ivisual.Calex-
plorar la possibilitat de fer un concert im-
portant en aquest indret. Esclanyà sempre
quedava exclòs de la programació. Disposa
d’unnuclianticmoltbonic iespecial.Laplaça
de l’Església és un lloc que incita a la calma i
la reflexió. Els concerts demés petit format i
íntims hi són adequats i els espectadors que
jahangauditd’ellsaixíhomanifesten.ElMas
d’en Pinc volem que sigui un espai d’home-
natge a CarmenAmaya, amés de recuperar
un llocemblemàticperaBegur.Enpròximes
edicions volem arribar a algunes de les nos-
tres cales. Són indrets on la música, el mar i
el paisatge han de tenir una comunió per-
fecta. Crec que el futur passa per explorar
aquests nous ‘escenaris’ amb propostes d’ar-
tistesnovells,peròdequalitatcontrastada,en
combinació amb grups o cantants ja consa-
gratsquepodendonarrenomiprestigialFes-
tival de Begur.

E

Pau Anglada
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