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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: espedris@begur.cat.

laca que estava previst col·locar el 24
d’agost de 1924, en un acte d’homenatge
a Josep Pella i Forgas (Begur 1852-Barcelona 1918). L’acte, que havia de consistir a celebrar un ofici solemne, la descoberta de la
placa, una ballada de sardanes, un dinar i
un castell de focs artificials, no va obtenir
el permís oficial. Tot i això, es va entregar la
placa a la família per Santa Reparada i es va
repartir pel poble el llibret que s’havia preparat per a l’homenatge, amb els discursos
i textos sobre Pella i Forgas. La placa es va
pagar mitjançant una subscripció popular i
la meitat dels diners recollits va anar destinada als pobres del poble. Aquest octubre
ha fet cent anys de la mort de Josep Pella i
Forgas. (arxiumunicipal@begur.cat)

P

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 eme- tre la seva opinió o col·laborar en la
revista ha de lliurar els originals a la redacció,
fent-hi constat les se- ves dades personals i el
seu telèfon, sense que això comporti cap compromís de publicació dels articles.

P

ista: lloc de silenci i record.

972 624 302/03
radio@begur.cat

E

n el Sigués Curiós del número 131 d’Es Pedrís Llarg demanàvem informació sobre unes escultures que hi ha a Sa Tuna. Moltes gràcies per les respostes aportades. La finca on es troba
l’escultura pertanyia a la família Bona. Un dels membres de la família era el prestigiós arquitecte Eusebi Bona Puig, que va arranjar l’entorn de la finca i hi va col·locar diferents escultures
i elements arquitectònics, alguns dels quals encara es poden veure a la
zona -n’hi ha que han patit danys, amb el pas dels anys-. Pel que fa a com
era l’escultura, n’hem rebut versions diferents, però ens quedem amb la
que ens han proporcionat descendents de la família: l’escultura representaria dos nens que juguen amb una cabra.

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur

Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme
Oficina de Turisme
Av. Onze de setembre, 5 1
Telèfon 972 624 520
turismebegur@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11
Telèfon: 972 624155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
Telèfon: 972 624 305
arxiumunicipal@begur.cat

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155
•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1
Telèfon 972 622 959 / 676029866
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient

Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat
•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat
•Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3
Telèfon 972 626 002

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà
Telèfon 872 219 282 / 680 115274
•Recaptació (Consell Comarcal)
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa
Gran). Telèfon 972 624 030
•Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6
Telèfon 606 54 23 84
•C.E.I. Ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304
•Escola Dr. Arruga
Carrer Pavelló, 1
Telèfon 972 624 114
•Escola L’Olivar Vell d’Esclanyà
c. Font Martina, 3
Telèfon 972 611 990
•Policia Municipal
Carrer Francesc Forgas, 1
Telèfon 972 624 200
Mail: policialocal@begur.cat
•Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa
Gran) Telèfon 972 624 060

•Mossos d’Esquadra

Telèfon 112 / 972 30118 (Palafrugell)
-972 541188 (La Bisbal d’Empordà)
•Bombers
Telèfon 112 / 972 30540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 10607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609222 (programació);
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa
Gran). Telèfon 972 623545
De dilluns a divendres, de 10.45 a
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h

ALCALDIA

3

Un bon balanç d’activitats
Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà

Venim d’uns mesos de molta activitat en el nostre municipi: la Fira d’Indians, festes majors, actes culturals i lúdics,
festivals de música i cinema... El balanç no pot ser més positiu, tant pel que fa al desenvolupament de cadascuna de les
activitats que s’han dut a terme com a la implicació en totes
elles de les entitats del municipi, i dels veïns i veïnes. Des de
l’Ajuntament, agraïm molt aquesta implicació i l’empenta
que des de diferents nuclis del municipi es dóna a les activitats que s’hi programen. No podríem fer el mateix si no hi
hagués inquietuds ciutadanes i voluntat de col·laborar.
La XV Fira d’Indians, la de més contingut cultural que
s’ha celebrat fins ara, ha estat tot un èxit, tant d’assistència
de públic com d’organització des de les diferents àrees de
l’Ajuntament. Sens dubte, la fira és un esdeveniment plenament consolidat i un referent per a altres activitats d’aquest
tipus relacionades amb el món indià que s’organitzen a les
comarques gironines
L’estiu s’ha acabat, però no per això s’acaben les activitats,
malgrat que la tardor imposi altres ritmes. Continuarem preparant propostes culturals, esportives i lúdiques, per aconseguir que el poble no pari i els ciutadans puguin escollir entre
un ventall prou divers d’activitats.
Mentrestant, des de l’Ajuntament encarem la recta final
d’aquest 2018 amb la mateixa voluntat de servei que hem
mostrat des del principi del nostre mandat. Una voluntat
de servei que posa en primer lloc, sempre, els ciutadans i
ciutadanes, perquè són, en definitiva, els que s’han de beneficiar de l’acció de govern. Així, tal com vam prometre a
principi d’aquest mandat, no hem apujat els impostos i en
alguns casos, els hem reduït. Era un compromís ferm i l’hem
complert. Per al 2019, tornem, doncs, a congelar impostos i
apliquem reduccions en el cas d’alguns serveis, com ara en
el d’escombraries, per a tots aquells usuaris que s’addereixin
al sistema de recollida porta a porta, implantat en tot el municipi -excepte, de moment, les zones de Ses Costes i Casa de
Campo, per motius logístics-.
I així, treballant per al municipi, continuarem avançant durant aquests mesos que queden per a les pròximes eleccions
municipals. El nostre objectiu no és actuar de cara a la galeria per poder guanyar els comicis, sinó aprofitar al màxim
aquest temps que queda de mandat per aconseguir posar
en marxa més serveis i activitats que millorin la qualitat de
vida dels begurencs i begurenques. Després, les urnes ja reflexaran la valoració dels habitants del municipi.
Que passeu una bona tardor!

Aquesta edició d’Es Pedrís Llarg ha estat tancada el 12 d’octubre de 2018. La informació sobre qualsevol activitat posterior a aquesta data
es publicarà en el pròxim número de la revista (febrer-març de 2019). D’altra banda, també a causa de la data de tancament, necessària
per poder completar el procés d’impressió a temps, la informació sobre activitats esportives locals no ha tingut cabuda en aquesta edició,
però serà publicada amb detall en el següent número.
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BEGUR PER LA DEMOCRÀCIA!

Homenatge al compromís del municipi de Begur amb el Referèndum de l’1-O
Un any després, l’Ajuntament instal·la una placa a les Escoles Velles per recordar la jornada de la votació

Una placa commemorativa, instal·lada

a l’entrada de les Escoles Velles de Begur, recorda el referèndum sobre la independència de Catalunya celebrat l’1
d’octubre de 2017. I sobretot, homenatja
el compromís i la valentia que nombrosos veïns i veïnes del municipi van
mostrar aquell dia, sota l’amenaça de
l’arribada de les forces policials de l’Estat
espanyol i d’un temut atac a les llibertats democràtiques. La placa inclou una
frase del poeta Miquel Martí i Pol: «Posem-nos dempeus altra vegada i que se
senti la veu de tots.» Els encarregats de
descobrir la placa commemorativa van
ser Antoni Bonfill i Joan Figueras, de
l’equip de voluntaris que van estar pendents de l’organització de la jornada de
votacions. Figueras va llegir el Manifest
de la Plataforma 1 d’Octubre.
Abans de la inauguració de la placa,
que va acabar amb el Cant dels Segadors, l’alcalde, Joan Loureiro, va dirigir
una concentració davant l’edifici de
l’Ajuntament, durant la qual va llegir
la moció que el ple aprovaria un dia
després i que condemava la violència
policial, reclamava un referèndum pactat i demanava la llibertat dels presos
polítics. Alcalde i assistents van enfilar
després cap a les Escoles Velles, en una
comitiva presidida per una de les urnes
que es van utilitzar l’1 d’octubre. El resultat de les votacions aquell dia, entre
Begur i Esclanyà, va ser de 1.583 vots
emesos, 1.443 dels quals van ser a favor
de la independència.

A dalt, Joan Figueras i Joan Loureiro, transportant l’urna des de l’Ajuntament a les Escoles Velles, seguits de veïns del poble. A baix, assistents a l’acte, a les Escoles Velles, i Antoni Bonfill i Joan Figueras,
fent l’acte simbòlic de descobrir la placa commemorativa. Fotos: Ajuntament

Una Diada per al record dels presos polítics i els dirigents exiliats

Imatge dels participants en la marxa de torxes de la nit i matinada del 10 a l’11 de setembre. Prop de 300 persones van participar en la marxa, que va
sortir de la plaça de la Vila, encapçalada per l’alcalde, Joan Loureiro, i es va dirigir cap al Castell -pels carrers Pi i Ralló, Sant Ramon i Doctor Pericot-,
on va ser hissada la senyera. Dalt del Castell, es va guardar un minut de silenci en memòria dels presos polítics i dels exiliats. Foto: Ajuntament
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L’Ajuntament torna a congelar impostos en general i aplica algunes rebaixes
La taxa d’escombraries es reduïrà de 200 a 180 euros anuals per als veïns que utilitzin el porta a porta

L’Ajuntament de Begur ha aprovat les ordenances municipals per

a l’any 2019, amb una congelació d’impostos en general. Segons
remarca l’alcalde, Joan Loureiro, l’equip de govern compleix amb
el seu compromís del principi del mandat pel que fa a no apujar
els impostos i rebaixar-ne algun. Així, s’aplicarà una reducció en la
taxa d’escombraries a aquells veïns que utilitzin el sistema de porta
a porta per a la recollida de deixalles. La taxa s’havia incrementat
anteriorment de 180 a 200 euros l’any. Ara es tornarà a pagar 180
euros anuals pel servei.
L’alcalde va justificar aquesta mesura pel fet que s’ha registrat un
major volum de recollida selectiva, amb el consegüent estalvi de
costos d’abocador. Qui no utilitzi el porta a porta, però, passarà a
pagar 250 euros anuals. Una mesura que, segons l’alcalde, intenta
incentivar l’adopció del sistema. Queden fora de la rebaixa de 20
euros, perquè encara no es poden adherir al porta a porta, els domicilis situats a les urbanitzacions Ses Costes i Casa de Campo. També
en matèria d’escombraries, l’Ajuntament aplicarà una bonificació
del 25 per cent sobre la taxa a aquells veïns que utilitzin un sistema
de compostatge de deixalles orgàniques.
Altres tributs que queden congelats amb les noves ordenances
són, per exemple, l’impost de béns immobles, l’IBI -principal font
d’ingressos dels ens locals-, els aparcaments o les quotes del Casal,
el Casalet, el Casal esportiu i el Casal de futbol i anglès. En el cas
de l’IBI, si l’Estat espanyol actualitzés els valors cadastrals a l’alça,
l’Ajuntament de Begur apostaria per rebaixar el tipus de gravamen, de manera que no es produís cap puja en aquest tribut.

Imatge del ple de principis d’octubre Foto: Ajuntament

Reserva de la Biosfera

El ple de l’Ajuntament del juliol va acordar donar suport a
la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la Unesco, adherint-se
així a una campanya de la Diputació de Girona, destinada
a preparar la candidatura perquè la zona sigui mereixedora
d‘estar protegida per aquesta
figura internacional.

La cala d’en Malaret

L’Ajuntament

ha aprovat la
construcció del camí de ronda
de la cala d’en Malaret, amb
l’objectiu de donar continuïtat
al traçat en zona pública entre
Aiguablava i Fornells. El projecte preveu construir trams
d’escales des del final de l’accés
a la cala fins a enllaçar amb les
ja existents que van cap al port
d’Esclanyà i Aiguablava.

El president Torra visita Begur per conèixer els indrets de la Ruta Vinyoli

Personatges indians, amb el president. A la dreta, Torra amb l’alcalde Loureiro, repassant material de Vinyoli. A baix, un moment de la ruta. Fotos: Ajunt.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar Begur l’agost

passat, amb l’objectiu principal de seguir la Ruta Poètica Joan Vinyoli
pels carrers del poble. Torra, acompanyat per la seva família i les autoritats municipals, va completar la ruta guiat per l’escriptor Miquel
Martin, coneixedor de l’obra de Vinyoli. Abans, Torra va visitar la Casa
de la Vila i va signar en el Llibre d’Honor. Durant la ruta, el president
del govern català va ‘topar’ amb uns personatges indians -escenificats
per membres del grup de teatre Mutis- i va saludar veïns que li van
voler fer arribar les seves mostres de suport. A la plaça de la Vila, amb
l’acompanyament espontani d’un músic de carrer, els presents van
entonar el Cant dels Segadors. Torra va aprofitar també la vinguda a
Begur per anar a Esclanyà i visitar l’escriptora Teresa Juvé a casa seva.
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El safareig públic d’Esquinça

R

evisant la vida vilatana de Begur, es veu com ha esdevingut una falsa posició per a uns pocs i nous residents, manifestar-se com a experts i entesos en la població. Aquesta petita minoria que per protagonisme ha deixat de seguir les
tradicions, ha intentat imposar nous costums i nous noms en lloc
dels existents, creats a Begur fa moltes generacions.
Podem dir que des de l’Oficina d’informació, tant vilatans com
nouvinguts tenim l’oportunitat d’assabentar-nos correctament
del respecte que mereix la nostra història; aquesta acció és un
elogi merescut vers les persones que en fan un bon ús.
Pel que fa a la costa de Begur, on totes les roques i accidents naturals estan denominats des de l’antiguitat, ningú s’atreveix a fer
cap suplantació alterant-ne els noms. No obstant, hem suportat
els capricis de les persones que ens han desposseït del toc de les
campanes del campanar durant la nit; d’això, haurem de parlarne. A part d’aquest acatament, i amb una tolerància fora de context, sovint trobem persones que pròpiament han imposat sense
respecte un nou nom on millor els ha complagut. Posem alguns
dels noms imposats per protagonisme, dignes de ser corregits. Un
paratge amb el nom oficialitzat des de sempre, com el de Ses Vinyes d’en Matilde, s’ha imposat amb un nou nom de ‘Mas Trencat’.
Un altre dels casos és el del Mas Pinc, anomenat per alguna persona com a Carmen Amaya, imposant la seva vanitat davant la
història. En aquest cas, sempre solem traspassar als residents del
mas el sobrenom usant-lo com a cognom, com per exemple, en ‘Siset Pinc’, o en ‘Joan Pinc’. Un altre indret amb la mateixa ofensa és
on teníem antigament el safareig públic, que va donar el seu nom
al paratge que l’envolta, o sigui ‘Esquinça’. Segons hem comprovat,
el nom prové de l’ús continuat de rebregar la roba en rentar-la i
que finalment acabava esquinçada. El malnom d’Es Quinze, certament equivocat, està apartat de la realitat i queda reduït a un
adjectiu numeral, sense que el recolzi cap referència històrica a
Begur.
Furgant la història a la recerca de testimonis, hem trobat dos
d’una màxima garantia:

COL·LABORADORS

Ponç Feliu
1º. Com a testimoni i per partida doble,
ja que aclareix tant el nom d’’Esquinça’
com el del Mas Pinc o el de Ses Vinyes
d’en Matilde i molts altres, hem retrobat un antic plànol oficial del terme
municipal de Begur, elaborat entre els
anys 1914-1918, amb més de cent anys
d’antiguitat. Aquest document redactat oficialment i amb la col·laboració
del begurenc Pere Mató, que, per error,
era cregut desaparegut, fou rescatat per
Pancho Gispert en un estat molt lamentable, dins d’un antic calaix de calaixera.
2º L’opinió de l’historiador Salvador
Raurich, explicada en aquelles conferències d’història que regularment donava a l’escola dirigida per l’admirable mestre Lluís
Esteva i Cruañas, avala sobradament el que deixà escrit sobre la
qüestió, dient el següent: «En el lugar llamado S’esquinza, situado en
el antiguo camino que conduce a Aigua Freda, existe otro manantial
utilizado solamente para el llenado del gran lavadero público, cuya
agua procede del seno de un monte que hay en la parte oriental. Su
abundancia en todo tiempo permite el riego de las fincas que hay en
la parte inferior. Desde el punto de vista popular, este gran lavadero merece ser señalado porqué, siendo punto de reunión de muchas
mujeres lavadoras, tiene fama de ser un gran mentidero por el que
pasan todas las murmuraciones y críticas contra los vecinos, engendrando disputas que a veces acaban con un remojón o golpe de pala.»
En fer la consulta d’aquest mapa o en veure l’escrit que ens ha
deixat Salvador Raurich, sabem que la llengua catalana encara no
estava regularitzada, i trobarem molt sovint en el lloc de la lletra ‘ç’
les lletres ‘c’, ‘s’ o ‘z’. l requereixo al Consistori, amb la seguretat de
no alterar el pressupost municipal, una reproducció d’aquest mapa,
amb dimensions superiors, perquè pugui ser consultat en llocs públics, com ara l’Oficina d’Informació, la biblioteca o el vestíbul de
l’Ajuntament.

La Festa de la Mare de Déu del Carme

E

nguany, al meu parer, ha estat encisadora la celebració de la
festa de la Mare de Déu del Carme. És realment més que una
tradició, és tot un símbol, tant pels pescadors de la contrada
com pels qui ens agrada i estimem la mar, i naveguem per aquest
meravellós entorn. La celebració, organitzada pels pescadors de Sa
Tuna, l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna i el Club Marítim Sa
Tuna, amb la col·laboració del Club Nàutic Sa Riera i l’Associació de
Veïns i Amics de Sa Riera, va tenir lloc el 14 de juliol, dissabte, a fi
de facilitar la participació de tothom, tant a Sa Tuna com a Sa Riera.
I així, doncs, la festa va ser completament lluïda, ajudats pel temps,
sens dubte. Un any més el batlle de Begur i regidors de l’Ajuntament
s’han bolcat i participat plenament perquè la celebració fos un èxit.
Paga la pena destacar l’interès de Mossèn Josep Taberner, rector de
Begur, qui es va sentir íntimament vinculat a la festa des del primer
moment en que se li va demanar que pogués atendre la celebració
litúrgica i les pregàries a la Capella de Sa Tuna. I va lamentar no
poder embarcar-se a la goleta d’en Llorenç, acompanyant la Mare
de Déu en l’ofrena floral a es Foraió de Fitor, i posterior recorregut fins a l’entrada a Sa Riera, doncs una altra celebració a l’església
de Begur el reclamava a aquella hora. Però sí que es va embarcar
Mossèn Joan Tarter, qui havia arribat de Mallorca per passar uns
dies de descans en companyia de Mossèn Josep. Ambdós oficiaren
la cerimònia a la capella de Sa Tuna, amb un recordatori per a les
persones de l’entorn de Sa Tuna i Sa Riera traspassades des de l’any
passat, i així com per les que estan passant per moments delicats
de salut. En arribar a Sa Riera, Mossèn Joan va fer l’ofrena floral

Pere Rodríguez
i les pregàries a la majòlica de la Mare de Déu
del Carme de can Galí i can Bellés. I en tot moment, tant la celebració a la capella de Sa Tuna,
com l’ofrena floral a es Foraió i l’ofrena floral a
Sa Riera, varen estar acompanyades pel bell so
d’una tenora que va fer les delícies de tots plegats. Com estava previst, sortint de la capella de
Sa Tuna, la imatge de la Mare de Déu del Carme
fou embarcada en la bella goleta d’en Llorenç, la
Dadmitri-II, joia d’embarcació construïda a les
drassanes de Barcelona l’any 1922, de dos pals
i 7,5 metres d’eslora, que inicià la processó cap a
es Foraió de Fitor per fer l’ofrena floral, seguida
i envoltada per les embarcacions engalanades de Sa Tuna i Sa Riera
que es van sumar a la festa. La processó va seguir cap a Sa Riera per
a la següent ofrena floral a la majòlica de la Mare de Déu del Carme.
Cal fer esment en aquest resum de la festa, on es va presentar un poema amb arrel begurenca, en el qual es manifesta el sentiment i la devoció de la costa de Begur envers la Mare de Déu del Carme, ple de
gratitud i rendint-li homenatge, tots junts, Sa Tuna i Sa Riera, «per tot
el que ha vetllat no tingui la nostra gent, en la mar cap mena d’ensurt».
La celebració va culminar amb una trobada agermanada al local social
del Club Nàutic Sa Riera, tot prenent un aperitiu, xerrant i comentant
com s’havia desenvolupat la festa, la travessa, i del bon temps que es
va gaudir i que va permetre la lluïdesa de la mateixa, encoratjant-nos
a intentar que el proper any fos encara més esplendorosa.
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Petita història de Begur, Esclanyà i platges (i 3)

T

ots els que escrivim a la revista Es Pedrís Llarg sempre hem
parlat d’històries, vivències i anècdotes de Begur, però poc
d’Esclanyà i de les nostres cales. Esclanyà és especialment
interessant pel seu tranquil nucli romàntic i també hi ha notables
mostres medievals: l’Església de Sant Esteve i l’edifici del Castell, del
qual es conserva la torre rectangular. Tradicionalment, l’economia
es fonamentà en el cultiu de vinyes, olivars i hortes, i les pageses
venien a vendre les hortalisses a la plaça de Begur. Constava d’unes
famílies que vivien en masies conegudes, com el mas del Rellotge,
el de la Torre, can Carbó, can Català, ca l’Aldrich, can Gich i can Vilà,
entre algunes altres. Abans de la guerra hi havia algunes rajoleries
de caire familiar i també forns de cals. Durant l’època franquista
hi va haver un barri conflictiu, La Calera, que ja ha desaparegut.
Avui, Esclanyà s’ha convertit en la població dormitori de molta
gent de Palafrugell i d’altres pobles veïns, amb uns 800 habitants.
El poble pot estar joiós de tenir enterrat en el seu cementiri el mestre escriptor, pedagog i polític català Josep Pallach.
Les cales de Fornells: Aiguablava i Platja Fonda
En aquestes platges, abans només hi vivien d’una manera senzilla i feliços mitja dotzena de pescadors amb les seves respectives
famílies, i tothom era amic de tothom. També hi van passar temporades el famós pintor Gimeno i l’escriptor Josep Pla, en una petita barraca propietat de l’indià Sr. Font. Els pocs pescadors eren:
en Xicu ‘Blanes’, en Miliu ‘Rata’, en Xicu ‘Caló’, en Paretes i algun
altre, amb les botigues d’es Port d’Esclanyà, can Malaret, Ses Orats i
ca n’Estasia. També, els barquers dels senyors benestants: en Benet
Riera i en Roman. Les primeres famílies d’estiuejants foren els Forgas, Sabater, Pujades, Ventosa, Balil, Xicoi, López, Mirandes, Arruga, Baladia i Llach, que jo recordi. La família Plaja de Cas Carreter
va posar el primer hotelet a Fornells; la Clareta, que regentava la
Fonda Estrella de Palafrugell, va inaugurar l’Hotel Aiguablava, i
en Garreta, el Bar a sa platja d’Aiguablava. Amb el pas del temps,
moltes altres famílies del país i estrangeres s’hi construïren cases
de segona residència, com la vídua Duran i els Riera, Cruylles, Coll,
Alsius, Roqué, Julià, Duran i Lleida, etc. S’hi inauguraren els hotels
Dos Cales i Bonaigua, i els hostals Sa Barraca i Ondina, a més dels
restaurants Les Acàcies i l’antic Garreta, i per descomptat, El Parador Nacional. També, el Club Nàutic i el Càmping Begur. L’acollidora
platja d’Aiguablava, amb les seves aigües cristal·lines, de poca fondària, i la sorra fina i clara. La Platja Fonda està situada al peu de
l’imponent Cap de Begur i resta verge. Conserva una puresa primitiva que rarament es troba en altres llocs de la costa.
Sa Tuna, Aiguafreda i Cap sa Sal
Els primers descobridors d’aquestes cales foren les famílies Bona,
Fiol, Terrades, Pi de Cas Sastre, Silvestre i altres de Begur. El matrimoni Marquès-Serrat inaugurà el primer hostal a sa platja. Més
tard, arribaren el Dr. Douglas Clyne, el cantautor hispano-francés

Un referent de la serralleria a Begur

A

Avui llegireu una part de la vida del senyor Jaume Andreu i Sudrià. Nasqué a Ventalló i als dos o tres anys,
va anar a viure a Girona amb la família. Allà va cursar
els estudis bàsics i els posteriors de l’ofici de serraller. Ja era l’any
1954 quan se’n va anar a viure a Palafrugell, per fer les pràctiques
en una serralleria que li varen recomanar. Alhora també hi treballava, fins arribar a ser-ne l’encarregat. Es va casar amb Agustina
Domínguez i Marjanedes. L’any 1963 va marxar de Palafrugell
per establir-se a Begur i fundar una serralleria professional, en
un espai que li va cedir el senyor Màxim Agudo. Al cap d’un any,
el senyor Gual, que aleshores era l’alcalde, li llogà un local més
gran de la seva propietat, a l’antiga fàbrica Forgas. Va ser quan va
rebre com a ajudant el seu cosí Jordi Andreu. Més endavant, es va
veure obligat a contractar més treballadors, ja que la seva professionalitat era reconeguda i l’Ajuntament li feia confiança. També
era demanat per fer els treballs de l’església i de l’Hotel Aiguablava. De fet, va absorbir tota la feina de serraller de la vila. Així, va

Marià Frigola

Lluís Mariano, l’advocat Goday, el Dr. Costa, Triadú, Riera Rojas, Latasa, Sabater Queixal... Els pescadors eren en Pere Sais (amb els fills
Espidion i Ernest), en Joan Caló, en Josep Frigola ‘Pinyonero’.., i a
Aiguafreda, Es Miner. Els Ferriol, àlies ‘Xeru’, i altra gent de Begur
que hi tenien botiga, baixaven a pescar volantí i fer s’arròs de marisc. L`únic pescador que queda a la cala és en Llorenç Sais, ja que en
Gervasi s’ha jubilat. Avui, l’Hotel Sa Tuna i el restaurant Furió gaudeixen de gran prestigi. També, l’Adela Cuadrado hi regenta un bar
i un petit supermercat. A Aiguafreda, els primers propietaris foren
els Tayà i en Josè Antonio Pella. No podem oblidar l‘Hotel Cap Sa Sal,
establiment que a la seva època esplendorosa fou un dels millors de
l’Estat. Entre Sa Tuna i Aiguafreda també s’hi han construït grans
xalets i cal destacar els hotels restaurants Sa Rascassa i Vintage.
Sa Riera i sa platja des Racó
Recordem aquells antics pescadors: l’avi Florian Pi, el seus germans
Badó i Xicu ‘Got’, en Pere Deulofeu ‘Lill’, en Ramon Roca ‘Arosi’, la família Pilsà, en Badó Caner ‘Xapa’, en Miliu Padrina, en Tià i en Josep
Romaní ‘Blanes’, els Mont de can ‘Nan’, en Tianet Pet... Tots vivien
en botigues envellides pel sol i les tempestes de l’hivern. Davant hi
havia trossos de xarxa, nanses, restes seques de peix amb plomes de
gavines, troncs i fustes portats pel temporal. Les famílies benestants
que hi estiuejaven eren, la majoria, descendents de begurencs: els
Pella de Saragossa, Belles, Pella Haitz, Prats, Alzamora d’Olot, Pella
Guasch, Bacquelaine, Carreras, Paradell, els de can ‘Mosca’... Les primeres tavernes foren la de Florian Pi i la dels Pilsà. Pels anys trenta
s’obrí el Bar de Can Mariano, on s’hi cantaven havaneres i s’hi feien
ballades amb un gramòfon i un piano de manubri. El primer que va
tenir gent allotjada, en tendes de campanya, fou en Francesc Pi ‘Xicu
de l’oli’. En temps franquista, al Convent de Santa Reparada, avui
Hotel Convent, s’hi hostatjaven les noies del SEU (Sindicato Español
Universitario). Els especuladors del sòl ompliren de cases les pinedes
de can Nen i d’en Xarrativa fins arribar a la platja de Pals. En la postguerra, s’emplenà d’altres famílies benestants: Cantarell, Dr. Bachs,
Rovira, Franco, Santllehy, Dr. Rosó, Ramió, Subirana, Valls, Puxet,
Tixier de Betancourt... Més endavant, la família Cullell inaugurà
l’hotel Sant Cristóbal, Costa Brava, amb el bar Miramar, i els germans Deulofeu ‘Lill’, l’Hotel Sa Riera. El 1973 es fundà el Club Nàutic .
A sa platja des Racó, en Pere Coll, un dels primers indians, s’hi va
construir el xalet Ava Sènia. En Desideri Ros de Pals tenia una casa
al bell mig de sa platja, avui enderrocada. Abans, a les cales no hi
havia botigues. Cada dia, uns traginers els baixaven els queviures.
A Fornells, el recader era en Benet Guillem, un personatge molt
graciós amb una tartana, que deia El Rapit de Fornells, i una botzina
d’auto per fer apartar la gent. A Sa Tuna, l’encarregat era en Carles del Mas des Sot, batejat per l’avi Joaning amb el sobrenom d‘’en
Fresques’, perquè la gent esperava la llet per esmorzar i ell arribava
a l’hora de dinar. A Sa Riera, era l’Angelet, amb un carro i un burret.

Núria Tortras
anar incrementant el nombre de treballadors, fins arribar a vuit
o nou, veient-se augmentat durant la temporada d’estiu. Es va jubilar l’any 1999 i va tancar la serralleria. Però, vet aquí que, al cap
d’un temps, va tornar a obrir. Els seus fills van
agafar-ne el relleu.
Seguint parlant amb el senyor Andreu,
m’explica que l’ofici de serraller té dues vessants: la industrial i l’artesanal o artística. No
era habitual trobar serrallers dominant les
dues especialitats. Però ell, degut als seus estudis tan amplis -va cursar cinc anys de dibuix
tècnic i artístic-, era capaç de desenvolupar les dues vessants. Era
tal el renom de la seva professionalitat i el respecte que ell mostrava per l’estil arquitectònic de la vila, que els professionals de la
construcció no dubtaven a fer-li confiança per als seus projectes.
Sempre ha prioritzat la feina ben feta al poder adquisitiu i està
orgullós que aquest tarannà li hagi deixat molts amics.
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ES TEU POBLE
Can Florian

Bona resposta a la campanya ‘Les
tardes a Begur són + autèntiques’
Joan Pi i Ventós

F

a no gaire temps, el nom
de Sa Riera, com a lloc per
gaudir del mar, portava
implícit el nom dels seus habitants habituals i únics, els de
Can Florian. La nissaga d’ells era
el testimoni d’una presència, la
qual es transportava a un passat
amb circumstàncies recordades
com a vivències, grates de rememorar. Els Florian eren el segell
dels pescadors, no solament de
Sa Riera, sinó que eren coneguts
i valorats arreu de les nostres En Pepet Florian i el seu fill, desembolicant xarxes, a Can Florian. 1984
contrades de prop del mar.
Foto: Josep Carreras
Crec que comentar algunes particularitats de diferents generacions de la família, amb alguna
curiositat anecdòtica, pot servir per fer una petita pinzellada a la
història des nostre poble.
‘L’avi Florian’, Florian Pi i Busquets, havia dedicat la seva vida, per
complet, a anar a pescar. Feina feixuga, però que permetia superar
la pobresa d’un Begur mancat de recursos, sobretot, després de la
fallida de la Fàbrica Forgas, a principis del passat segle XX. Ell havia tingut l’encert de comercialitzar un producte del mar, l’anxova,
abundant aleshores al ‘Golfet de la plata’, superfície marina de davant de Sa Riera i fins a la Meda, i amb abundor de peix blau. En
un local de l’ara passeig d’Es Racó, hi tenia un salí, on s’hi salaven,
confitaven i guardaven les anxoves, en pots de vidre. Bona pensada
i bon negoci! Quan el seu fill, Pepet Pi i Amat, va tenir edat -molt
jovenet- per anar sol a mar, ell, amb poc més de 40 anys, es jubilà.
I «a viure que són dos dies!» És veritat que, des de la ‘terrassa’ de
casa ‘seu’, atiava els mariners de Begur i el seu patró, en Pepet, amb
un estimulant: «Avareu i aneu-hi!!!» El crit es deixava sentir. L’ordre
s’obeïa amb tota naturalitat i sense sorpresa.
En Pepet fou un ‘pencaire’ que va tenir la sort de trobar en el seu
fill, un altre Florian, qui s’emportava la major part de la feina de
‘bordo’ i de ‘terra’. També, preparava, en rigorosa exclusiva, les peces i tots els altres ormeigs. Dues anècdotes d’ell. En certa ocasió,
dues senyores de Barcelona li preguntaren: «Senyor Pepet, quin
temps farà aquesta tarda?» Ràpida resposta: «El mateix que aquest
matí, si no canvia.» I un dia de molt mal temps, quan en Florian
estava a la barca feinejant, li etzibà: «Florian, de pressa, que s’ha
de sortir!» Estranyat, el seu fill li contest: «Que no veieu el temps?»
Resposta enèrgica: «Què t’ha de fer el temps!!»
No cal dir que en Florian Pi i Ferriol era de la pasta del món. Senzill,
tranquil i gran amic. Conèixer-lo i compartir barca amb ell ha estat
una més que engrescadora vivència.
El germà petit d’en Pepet, en ‘Xico Florian’, fou l’antítesi del seu germà, en caràcter. Si un era tancat i poc donat a les bromes i acudits,
l’altre era un xerraire agut, ‘collonador’ i de converses d’estones i
estones a ca na ‘Rosària’, primer, i després a ‘El Farolillo’, mentre feia
el gotet de vi. Quantes i quantes coses s’expliquen, pel Begur tradicional, d’en ‘Xico Florian’! Només una per acabar. Ell era un gran
caçador. La pesca a l’hivern no era sempre recompensada per fer
algun ‘calé’ per viure. Un dia va dir a la seva dona Maria: «Demanaré feina de manobre a en Nando.» Fet i dit. Començà a treballar
un matí, en una finca de Sa Riera. Al cap de menys d’una hora va
sentir bordar uns gossos de cacera. Deixà el que estava fent i comentà amb el paleta, que treballava amb ell: «Digues a en Nando
que he plegat. No cal que em pagui l’hora de treball.» Tot un ‘rècord
Guiness’ de durada en un treball de construcció!
La tradició dels Florian, pescadors, ha continuat amb els bessons,
fills d’en Xico, en Florian i en Paco. I segueix amb el fill d’aquest, en
Francesc.
Can Florian i Sa Riera sempre aniran maridats en la història
viscuda d’un Begur de sempre!

La nova campanya de l’àrea de Promoció Econòmica Les tardes

a Begur són + autèntiques va tenir una bona resposta per part
d’habitants i visitants del municipi. Les activitats de la campanya, destinades a un públic familiar, es van desenvolupar en diferents punts del nucli, amb l’objectiu de dinamitzar la vida al
carrer durant l’estiu -del 16 de juliol al 31 d’agost-. A dalt, dues
imatges d’activitats programades. Fotos: Ajuntament

Port-Bo i Arjau van amenitzar la
XXXIX Cantada de Begur

Els integrants del Port-Bo i d’Arjau, en la interpretació final de la peça
‘La Bella Lola’. Foto: Ajuntament

Els grups Port-Bo i Arjau van actuar en la Cantada d’Havaneres

de Begur, que va arribar a la 39a edició i que, per primera vegada, es va fer a la plaça Esteve i Cruañas, en lloc del pati de les
Escoles Velles. La cantada va atraure un nombrós públic, que
va gaudir amb el repertori dels dos grups palafrugellencs, i va
servir també perquè Càritas Begur recaptés 463 euros, destinats
a ajudar famílies sense recursos.
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Aquesta imatge de la plaça Esteve i Cruañas i de la porta indiana mostra clarament la gran afluència de visitants a la fira. Foto: Mati Carreras

El paper de la dona en l’aventura indiana, protagonista de la quinzena fira
Es calcula que més de 50.000 persones van assistir a les activitats culturals i lúdiques programades

El paper que les dones van tenir en l’aventura a les ‘Amèriques’

va centrar les activitats de la XV Fira d’Indians, que es va celebrar els dies 7, 8 i 9 de setembre, amb un balanç final de visitants
de més de 50.000 persones. La fira va ser inaugurada oficialment
per la consellera de la Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi,
que va ser l’encarregada de fer el toc de botzina de vaixell que
tradicionalment enceta les activitats. Artadi, que va felicitar el
poble de Begur per la seva implicació en la fira, va comparar
l’esperit indià amb el dels polítics: «Ells van anar a Amèrica per a
una vida millor, i el compromís de tots els polítics és facilitar una
vida millor.» Abans de la inauguració oficial, que per primera vegada en quinze anys es va fer a la plaça Esteve i Cruañas, el grup
de teatre Mutis va fer una obertura ‘falsa’ de la fira. Enguany, el
grup Mutis va ser l’encarregat també d’organitzar visites teatralitzades pel nucli antic de Begur, una novetat que substituïa les
tradicionals visites guiades.
El programa de la fira va incloure nombrosos actes culturals i
lúdics, enmig de moltes parades temàtiques i l’ambientació del
nucli antic. Conferències, exposicions, presentació de llibres i cinema temàtic van ser algunes de les activitats culturals incloses.
Pel que fa a les actuacions musicals, entre les més destacades hi
va haver les de Lucrecia, Neus Mar Quintet, Son de la Rambla,
Ajiako Cubano, Salsa de Reyes, Santiago Son, Sabor a Troba i
Three Cuban Jazz. Per facilitar l’accés a la fira, l’Ajuntament va
posar a disposició dels visitants un trenet llançadora que feia el
servei gratuït des de l’esplanada de davant les sorreres, entrant
per Regencós, fins al giratori de l’entrada al nucli.

La consellera Artadi, amb l’alcalde Loureiro, en la inauguració. Foto: M. C.

Arribada i comiat de l’indià Frederic Sirés

El grup de teatre Es Quinze va ser l’encarregat, un any més,

d’escenificar l’arribada i el comiat de l’indià. En aquesta ocasió,
l’indià representava el compositor Frederic Sirés -encarnat per
l’actor Pere Carreras-, que va emigrar a Cuba ben jove ara fa cent
anys i va tornar al cap de poc temps. L’indià, que va desembarcar a Sa Riera, va arribar a Begur acompanyat per l’alcalde, Joan
Loureiro, i pels capgrossos Reparada, Perico i Lupita -aquest últim, creació dels alumnes de l’escola Dr. Arruga-.

El grup Mutis, amb la consellera i els capgrossos. Foto: M. Carreras
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Exposicions, conferències, presentacions de llibres i cinema temàtic
Les activitats culturals van tenir un protagonisme destacat en

aquesta fira, amb l’organització de dues exposicions, conferències, la presentació de dos llibres i la projecció de cinema temàtic.
L’exposició principal, L’aventura indiana. Un relat en femení, comissariada per Joan Miquel Llodrà, a la sala d’exposicions, va
ser visitada per unes 4.000 persones. La mostra feia un repàs
dels diferents àmbits de l’aventura indiana en què les dones van
tenir algun paper, tant si es tractava de fer el salt transatlàntic
com de quedar-se aquí, tot esperant la tornada dels aventurers.
Llodrà va fer també una conferència sobre el tema. La segona
exposició, La Vall dels Ingenis, al Casino Cultural, mostrava obres
de dos pintors cubans, Abel Pérez Mainegra i Douglas Darnís Pérez Castro, provinents de col·leccions privades.
A més de Llodrà, els altres conferenciants d’aquesta fira van ser
Jordi Maluquer de Motes, professor emèrit de la UAB, que va
parlar sobre la intervenció femenina en l’aventura indiana, i el
periodista Josep Bofill, que va fer un repàs a la vida i obra del
compositor de La Gaviota, Frederic Sirés, amb la conferència Sirés, un indià atípic, al Casino Cultural.
L’escriptora Mercè Falcó va presentar el seu llibre L’illa de Bembé,
amb el qual va guanyar el premi Autor Revelació del 2017, una
història sobre una catalana valenta que se’n va a Cuba a finals
del segle XIX. I l’historiador i crític de gastronomia Jaume Fàbrega va presentar La cuina modernista. Obrers, menestrals, burgesos
i indians, amb una àmplia explicació sobre productes i receptes
de finals del segle XIX i principis del XX. Les activitats culturals
es van completar amb les projeccions de José Martí. El ojo del canario, un film sobre un dels principals líders de la guerra que va
portar a la independeica de Cuba, l’any 1898.

Inauguració de l’exposició sobre la dona en el món indià, amb l’alcalde,
Joan Loureiro, i el comissari de la mostra, Joan Miquel Llodrà. Foto: Ajunt.

Imatge de l’exposició ‘L’aventura indiana. Un relat en femení’. Foto: Ajunt.

Maluquer de Motes, amb la regidora Mònica Martínez, durant la
conferència ‘La intervenció femenina en l’aventura indiana’. Foto: Ajunt.

Imatge de l’exposició ‘La Vall dels Ingenis’, dels pintors cubans Douglas
Darnís Pérez Castro i Abel Pérez Mainegra, al Casino. Foto: Ajuntament

L’escriptora Mercè Falcó, entrevistada per Ràdio Begur; Josep Bofill, durant la conferència sobre Frederic Sirés, al Casino, i el crític de gastronomia Jaume Fàbrega, presentant el seu llibre sobre cuina modernista, a la sala de plens. Fotos: Ajuntament
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Decoració impecable als carrers i activitats per a tots els gustos

L’indià Sirés, acompanyat de l’alcalde i de Les Cubanites. Foto: M. Carreras

Dues imatges de decoracions dels carrers durant la fira. Foto: M. Carreras

L’indià Sirés, ‘família’ i autoritats, en arribar a Sa Riera. Foto: M. Carreras

Presentació de les jornades gastronòmiques de la cuina indiana. Foto: M.C.

La consellera Artadi i autoritats locals, amb Les Cubanites. Foto:M. C.

Taller de percussió per a mainada, a la plaça de la Vila. Foto: M. Carreras
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El teatre, protagonista indiscutible de l’ambientació indiana

Quatre escenes teatralitzades pel grup local Mutis, pels carrers i racons del nucli antic, durant la fira. Foto: M. Carreras

Representació de ‘L’indiaNU se’n va a dormir’, amb Es Quinze. Foto: M. Carreras

Decoració, al carrer Pi i Ralló. A la dreta, l’actor Pep Cruz, convidat per Es Quinze a la representació de ‘L’indiaNU se’n va a dormir’. Fotos: M. C.
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Sons de grups cubans i catalans van acompanyar tota la fira

Actuació de Lucrecia, amb el seu grup, a la plaça de la Vila. A la dreta, concert de música cubana, al Parc de l’Arbreda. Foto: M. Carreras

Havaneres ‘d’anada i tornada’, amb Neus Mar Quintet, a la plaça Forgas. Foto: M. C.

Actors del grup Mutis, a Ràdio Begur. Foto: Ajuntamen

Actuació de Son de la Rambla, a la plaça de la Vila. Foto: M. Carreras

El veí de Begur Marià Frigola, amb l’obra pictòrica de creació pròpia que va
penjar al balcó de casa seva, durant la fira. Foto: M. Carreras

Animació salsera pels carrers del nucli antic. Foto: M. Carreras
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MEDI AMBIENT / FESTES

Medi Ambient crea una ruta de miradors

Unes 120 motos, en el III
Aplec Scooterista de Begur

Unes 120 motocicletes -el doble que en l’edició anterior- de les marques Vespa i Lambretta van participar,
el 29 de setembre, en el III Aplec Scooterista de Begur,
organitzat per l’Scooter Club Begur, en col·laboració
amb l’Ajuntament. Els participants provenien de clubs
de Catalunya, de la Catalunya Nord i d’Andorra. El
club nord-català Fagada, de Torrelles, es va endur el
Trofeu Domus a l’entitat amb més participants -a la
imatge-. El premi de l’Ajuntament al participant que
venia de més lluny va ser per a Stephane Martin, de
Cadalen (Migdia-Pirineus). I el premi de l’Aiguaclara
per a la moto més ‘xula’ va ser per a la Vespa del begurenc Jordi Carreras. Fotos: Ajuntament

Missa i sardanes per celebrar
la festa de Sant Ramon

1. Castell (261 m)
2. Sant Ramon (212,4 m)
3. Torre Mas d’en Pinc (200,8 m)
4. Passeig Carmen Amaya (198 m)
5. Joan Vinyoli (212,6 m)
6. Carmen Amaya (218,6 m)

7. Lluís Miró i Plaja (227,4 m)
8. Son Moles (298,5 m)
9. Font de la Salut (273,5 m)
10. Puig de sa Guàrdia (247,2 m)
11. Sa Riera (7 m)
12. Puig Rodó (183 m)

13. Sa Tuna (30 m)
14. Sant Josep (91,5 m)
15. Puig d’en Malaret (228,7 m)
16. Fornells i Aiguablava (106,4 m)
17. Puig des Cornal
d’Aiguablava (139,5 m)

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur ha creat una ruta de 17

miradors, amb el doble objectiu de donar a conèixer el territori i de contribuir a la promoció turística del municipi. Cadascun dels punts serà senyalitzat amb una banderola i s’hi instal·laran altres elements, com ara marcs
d’enquadrament fotogràfic, perfils topogràfics i bancs. Molts d’aquests miradors ja són utilitzats, però altres seran adequats per primera vegada.

El poble de Begur va celebrar, el 31 d’agost, la festa de

Sant Ramon, amb una missa a l’ermita dedicada al sant,
oficiada pel rector del poble, Mossèn Josep Taberner, i
una ballada de sardanes a l’esplanada de davant de la
capella, a càrrec de la Cobla Baix Empordà. L’ermita,
que va ser construïda l’any 1951 -gràcies a una donació
de Maria Lladó, vídua de l’indià Josep Pi i Carreras-, va
quedar oberta durant unes hores, al matí i a la tarda,
perquè pogués ser visitada per tothom. Foto: Ajuntament
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FESTES

La visita al convent i els carretons, protagonistes de la Festa de Santa Reparada

Los Picapiedra, en plena baixada de carretons. A la dreta, actuació de la Coral de Begur, a la capella del convent.

Fotos: Ajuntament

La visita a l’antic convent de Santa Reparada, reconvertit actualment en hotel, va encetar els actes de la festa major dedicada a aquesta

santa. La visita va començar a la capella, amb un concert de la Coral de Begur. L’altre esdeveniment més destacat de la festa va ser la
baixada de carretons, ‘aparells mòbils sense motor, de fabricació casolana’, que arribava a la sisena edició -organitzat per l’associació begurenca 40’s-. Els guanyadors de la baixada va ser Los Picapiedra, però també van ser guardonats els Gamusins, el BarMòbil, els Bacanars,
Marc Cuadrado i Pere Carreras ‘Perete’. L’ofici solemne, el dinar popular, classes de ioga, una exhibició canina policial i una altra de gossos
d’atura, i la presentació del CD sobre Frederic Sirés, de la Cobla Ciutat de Girona, van ser altres activitats programades enguany.

Diversitat de carretons, en la sisena baixada de Santa Reparada. A la dreta, exhibició de gossos d’atura, amb Jordi Muxach. Fotos: Ajuntament

Jocs infantils, esports, festa jove, sardanes i ball, a la Festa Major d’Esclanyà

Imatges de diferents activitats programades a Esclanyà: la festa de l’escuma, la ballada de sardanes, la missa solemne i zumba. Fotos:Ajuntament

Esclanyà va celebrar, el primer cap de setmana d’agost, la seva festa major, organitzada per la Comissió de Festes, amb el patrocini de

l’Ajuntament i el Consell Municipal d’Esclanyà. La festa va començar amb l’espectacle Planeta i-Neptú, de l’humorista Pey, i va continuar
amb activitats diverses: festa infantil amb escuma, jornada esportiva de cycling i zumba, festa jove, missa solemne, i audició de sardanes,
concert i ball de fi de festa amb l’orquestra Els Montgrins. Fotos: Ajuntament

16
Un dels pobles
més dinàmics
del territori
Grup Municipal Junts x Begur-Esclanyà–ERC

T

enim la sort de viure en una vila plena d’activitats i esdeveniments que la fan dinàmica, alegre i plena de vida. Hem
viscut les activitats d’estiu, que tenen la seva culminació
amb la Fira d’Indians, la Diada i la Festa Major de Santa Reparada,
totes elles amb gran èxit de participació i amb la col·laboració de
diverses entitats del poble. El repte de seguir amb aquest dinamisme a la tardor és gran. Quan aquesta revista surti a la llum,
s’haurà celebrat una trobada de scooters, el Festival de Cinema
i estarà a punt la Fira de la Castanyera. Tots aquests esdeveniments i altres que s’organitzen al llarg de l’any fan de Begur un
dels pobles més dinàmics del territori. Un dels punts importants
dins del programa electoral era la dinamització dels equipaments
municipals i el suport a les associacions i entitats del municipi.
Aprofitem per agrair la feina feta i felicitar a tots ells per la seva
aportació per aconseguir que Begur sigui un poble viu.
Però també hem de parlar de temes que ens preocupen molt i que
són de difícil solució. Parlem d’urbanisme i, en concret, de la cala
d’Aiguafreda. La nostra formació municipal vol apostar per la
conservació de l’entorn natural i un creixement urbanístic sostenible. Si ens fixem una mica, ens adonarem que aquest problema
o similar el tenen quasi bé tots els pobles del nostre litoral. És una
problemàtica que escapa moltes vegades a la capacitat de gestió
dels ajuntaments. Des del govern municipal, conjuntament amb
altres municipis, estem fent passos per aconseguir que la Generalitat impulsi acords urbanístics que afectin tot el territori, amb
l’objectiu de preservar espais naturals i propiciar un creixement
urbanístic sostenible.
Ara encetarem una fase on s’han d’acabar tots els projectes pendents de la legislatura: les obres de la plaça del carrer Sant Pere, la
peatonalització del carrer Francesc Xiquet Sabater, l’arranjament
de les voreres de Sa Fontansa, els horts socials del Sot d’en Ferrer
i la nova viabilitat del barri Sant Josep, amb el nou parc infantil
i el pàrquing. L’objectiu és millorar els entorns per guanyar en
qualitat de vida.
També volem recordar que la situació del país no ha canviat pràcticament en res els últims dies. Precisament s’han celebrat diversos actes per recordar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017,
amb la repressió policial, política i judicial que ha comportat, i
que encara està vigent. La indecència que significa tenir empresonats polítics i activistes socials sense judici, mentre els polítics
exiliats, que es troben en països amb veritables democràcies, es
poden moure amb tota llibertat per Europa, demostra la feblesa
democràtica de l’Estat espanyol. No pararem de denunciar aquesta situació vergonyant i reivindiquem els drets fonamentals que
tots els ciutadans tenim de pensament, de paraula i de manifestació. Jordi’s, Oriol, Carme, Dolors, Quim, Raül, Rull, Turull, us
volem a casa!
Salut a tots!

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

De la castanya
al torró

Bloc Municipal Begur-Esclanyà

U

n cop més, els membres de Bloc Municipal tornem a
aprofitar aquest espai d’Es Pedrís Llarg (que en el seu
dia vàrem posar a la disposició dels partits polítics que
formen el consistori de Begur) per fer-vos arribar opinions, reflexions, intencions i informacions que creiem que poden ser del
vostre interès.
Aquest Pedrís us arribarà en plena tardor. Tardor que alguns van
pronosticar, quan encara érem en ple estiu, que seria calenta. La
situació continua essent complicada, amb dirigents polítics a la
presó o a l’estranger, judicis pendents, mocions de censura, canvis de govern, baralles entre partits, baralles dins els propis partits, polarització de la política cap els extremismes...
Els membres de Bloc Municipal vàrem presentar-nos a les eleccions del 2015 i vàrem formar govern, després de ser la segona
força mes votada, amb ànim de treballar i concentrar-nos en la
política local i municipal. Som un grup d’independents als quals
ens preocupa i ens ocupa millorar la vida dels nostres conciutadans a través d’una política municipal coherent, austera, rigorosa
i sobretot, fruit d’escoltar els problemes i anhels dels ciutadans.
Tot i aquesta voluntat municipalista, no podem deixar d’observar
que aquests fets esmentats anteriorment afecten i incideixen
també en el nostre municipi i els seus vilatans. Ens preocupa la
proliferació de pintades en el mobiliari urbà, siguin en el sentit
que siguin. De fet, la pràctica de pintades en un sentit, que són
repintades en un altre, és habitual que ens acompanyi aquests
últims temps tant a Begur com als pobles del voltant.
Creiem que expressar opinions malbaratant el mobiliari de tots
no és la forma d’expressar inquietuds, anhels o protestes. Els polítics responsables hauríem de tenir cura de no incitar, amb les
nostres paraules, discursos o fets, aquestes pràctiques que no ens
porten a res més que a una autodestrucció del nostre poble en
tots els sentits. Incloent la convivència i el respecte als altres.
Esperem i desitgem que els que vaticinaven una tardor calenta
siguin capaços de redreçar la situació i crear un clima de convivència i respecte adequats per a una vida ciutadana tranquil·la
i pròspera, sense necessitat de renunciar a les idees de cadascú.
Calenta també ha vingut la tardor amb la polèmica d’Aiguafreda.
Es difícil encaixar acusacions gratuïtes sobre falsos interessos
que ens atribueixen als membres del govern municipal pel que fa
a les urbanitzacions del nostre municipi i concretament, la urbanització d’Aiguafreda.
Els membres de Bloc Municipal, estarem amatents a no donar
suport a cap iniciativa que no s’ajusti a llei i tindrem cura de que
aquesta llei sigui interpretada sempre amb el màxim rigor de sostenibilitat. Sabem que som hereus d’unes urbanitzacions que són
regides per un POUM que, segurament, s’hauria d’actualitzar.
Estem treballant per tal de veure la viabilitat d’aquesta actualització en un futur no llunyà. Estem convençuts que Begur pot i ha
de créixer, però no de qualsevol manera ni a qualsevol preu. La
preservació del medi ambient ha de ser una premissa de qualsevol govern amb seny.
Ja falta menys pel Nadal. I amb ell, totes les activitats pròpies de
les dates, ja s’estan preparant des de les diferents regidories. El
Gran Recapte; els lots de Nadal; el pessebre vivent, que enguany
farà la seva segona edició; l’encesa de les llums de Nadal; les fires
i actes per la mainada, amb el caga tió i l’arribada dels Tres Reis
com a actes principals, son algunes de les activitats que estem
preparant per aquests propers dies.
No volem acabar aquest escrit sense abans desitjar-vos a tots un
molt bon Nadal i un feliç any nou!
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És hora de fer
balanç

La realitat oculta de
la baixada de la taxa
d’escombraries

Grup Municipal del PSC de Begur i Esclanyà

Grup Municipal de Convergència

E

L’

stem a menys d’un any de les properes eleccions. Aquest
mandat ha passat volant, però ha estat ple d’accions, treball i esdeveniments. Ja hem anat comentant en aquest
espai i en el transcurs dels diferents números el context polític
en què s’ha desenvolupat aquest període. Com hem dit en altres
edicions, no ha estat fàcil fer el seguiment d’una realitat tant «líquida» (com diu en Bauman). Voldríem des d’aquí, durant els propers números que ens puguin quedar fins a les eleccions del 2019,
fer dues coses: un balanç de la feina feta i el desenvolupament de
propostes programàtiques per al mandat 2019-2023.
Per fer això de manera correcta volem convocar dues sessions informatives obertes a tots els veïns per rendir comptes del que s’ha
fet en aquest mandat. Sobre aquest aspecte de gestió i de rendiment de comptes volem manifestar la nostra aportació a la governabilitat de l’Ajuntament. Hem completat la majoria de govern
i hem estat lleials i corresponsables de l’obra de govern. Òbviament, el nostre paper no ha estat el d’exercir la direcció d’aquesta
obra i, per tant, no hem estat responsables de l’orientació política
de la mateixa. Això vol dir que hi ha hagut decisions polítiques,
en general, allunyades dels problemes de Begur que no hem compartit, així com altres decisions que sí teníen a veure amb el poble
que hauríem afrontat d’una altra manera. Però els resultats electorals ens van donar la representació que hem tingut. A pesar
d’això, com dèiem, hem estat lleials a l’equip de govern. Ara, amb
vista a les properes eleccions, volem explicar quina hagués estat
la nostra alternativa en aquestes qüestions.
El que podem afirmar és que hem sigut responsables de les
parcel·les que hem gestionat: platges, brigada i obres. Cal esmentar que a mig mandat hem agregat àrees a les inicials per poder
avançar favorablement davant d’unes circumstàncies molt difícils. Per tot això, com dèiem, convocarem en les properes setmanes dues trobades amb veïns i veïnes, una al Casino i l’altra al
polivalent d’Esclanyà.
Dit això, també hem de dir que queda feina per fer i en aquest
temps hem d’esforçar-nos per deixar acabats o encarrilats una
sèrie de projectes que tenim previstos.

Feines previstes fins acabar la legislatura
1. Carrer Josep Pallach d’Esclanyà: consistent a fer una vorera en
un costat des de la carretera de la Diputació fins al pàrquing del
cementiri.
2. Urbanització Sa Fontansa: es fan totes les voreres amb
l’enllumenat nou i servei de telefonia.
3. Carrer Raval: l’actual pàrquing passa a ser zona verda, amb una
zona d’aparcament per a 5 cotxes.
4. Reforma de l’ambulatori: consistent a substituir les planxes
del fals sostre per unes noves, canviar l’enllumenat, refer tota la
instal·lació elèctrica per adequar-la a la normativa vigent i canviar les obertures de fusta per alumini.
5. Nova plaça del carrer Sant Pere; es treu el pàrquing existent i se
substitueix per una zona d’esbarjo.
6. Horts Urbans.
7. Al barri Sant Josep: s’obrirà un nou vial, que donarà sortida als
carrers per la banda del municipi de Palafrugell, i a més, es rehabilitarà la zona d’aparcaments i el parc infantil.
8. Es farà una exposició pública per presentar el projecte de
l’Avda 11 de Setembre, consistent a reformar des de l’entrada fins
davant l’Oficina de Turisme.

alcalde, en aquest últim ple, va comunicar amb molt d’orgull
que degut a que els números de les escombraries havien
sortit molt bé (es deu pensar que no sabem restar), es podia
baixar la taxa de les escombraries. L’alcalde i el seu equip ho han
comunicat al facebook, a l’instagram, al twitter, als diaris... falta ja
només que surti a Es Pedrís Llarg. Fins i tot sabem que algun regidor ho enviava per whatsapp als seus contactes. Durant aquest
any 2018 la recollida d’escombraries al municipi de Begur costarà
més de 2.000.000 €. Encara no ho podem dir exacte, perquè l’any
2018 encara no s’ha acabat, però creiem que estarà situat sobre els
2.200.000 €. Els ingressos d’aquesta taxa (és a dir, el que els begurencs pagarem per aquesta recollida) és de 1.100.000 €. Els números són ben fàcils de fer: hi haurà aproximadament 1.100.000 €
de dèficit (sí, no ens hem equivocat, MÉS DE UN MILIÓ D’EUROS).
Més d’un milió d’euros que s’hauran de treure d’algun lloc per poder pagar aquest servei tan important. L’alcalde es pensa que la
gent de Begur és curta o què? Com pot baixar una taxa que representa un 13’1% del pressupost municipal d’un any i que comporta
unes pèrdues d’un 6’57% d’aquest mateix pressupost. Com que el
tema de la recollida d’escombraries ha estat i continua estant molt
comentat per tots els begurencs i esclanyencs, l’alcalde i regidor
de medi ambient s’ha volgut posar una MEDALLA davant de tots
els vilatans. Però és la medalla de la mentida, DE LA FEINA MAL
FETA. Des del nostre grup ja li vàrem comunicar que aquesta manera de fer era, tal i com es diu en castellà: «PAN PARA HOY Y
HAMBRE PARA MAÑANA». És impossible poder aguantar aquest
ritme de pèrdues. PENSEU-HI i ho veureu tant clar com nosaltres.
És una herència que l’actual alcalde deixarà quan deixi de governar. Per cert, l’alcalde ens va dir que en menys de 15 dies tindríem
aquests números que han fet baixar les despeses de les escombraries. Sabeu què en pensem? Que no ens els donarà, perquè aquest
suposat estalvi és UNA GRAN MENTIDA. Ho sabem per experiència: ens promet coses i sempre ho INCOMPLEIX!
Per a la vostra informació, l’any 2015 (últim any del nostre govern),
les despeses per la recollida d’escombraries van pujar 1.258.000 €,
i els ingressos, 1.068.000 €. El dèficit va ser de 190.000 €. Aquest
import sí que és suportable; va representar l’1’70% del pressupost.
En fi, els números CANTEN per ells mateixos:

La diferència de l’1’70% fins arribar al 6’57% resulta “NOMÉS” un
increment del 386%.
Begurencs i esclanyencs, s’acosten les eleccions municipals i això
ha estat una MANIOBRA ELECTORALISTA! Tingueu-ho ben present, no hi ha cap estudi de viabilitat econòmica.
Fets de l’1 d’octubre de 2017
Amb motiu de la commemoració, fa unes setmanes, del primer
aniversari de l´1 d´octubre, el recordem amb orgull. Malgrat les dificultats, les amenaces i la violència policial, milions de persones
(2.286.217 electors, un 43 % del cens ) vam demostrar la ferma voluntat d´exercir un dret legítim: VOTAR. Catalunya va demostrar
al món, d´una forma exemplar, que som un poble que vol decidir el
seu futur, que supera les adversitats i lluita, de manera pacífica, per
defensar els nostres drets individuals i col.lectius. Reivindiquem
també l´èxit de l´aturada general del dia 3 d´octubre del 2017, convocada i participada per la indignació, el rebuig i la vergonya per
l´actuació policial del dia 1. Recordem i enyorem els presos polítics
i els exiliats. I un especial record per a en Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart! La nostra lluita continuarà, i no descansarem perquè
volem que, de forma immediata, els presos i exiliats siguin a casa.
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Unes 4.450 persones van assistir als
concerts del 41è Festival de Música

El Cor de l’Empordà portava el
‘Rèquiem’ de Mozart a Begur

Unes 4.450 persones van assistir als

concerts del 41è Festival de Música
de Begur, que es va celebrar entre el
27 de juliol i el 18 d’agost, en diferents
escenaris: les Escoles Velles, el Mas
d’en Pinc, el nucli antic d’Esclanyà, Sa
Riera i, per primera vegada, Sa Tuna.
L’acte inaugural va tenir lloc al Castell
de Begur, des d’on es va baixar cap al
centre del poble en cercavila, amenitzada pel grup Moby Dixie. La resta d’actuacions van ser d’artistes de
contrastada qualitat i projecció, com
el britànic Myles Sanko, Els Amics de
les Arts, Judith Nedderman, i Maria
Arnal i Marcel Bagés. El concert de
Duquende i Chicuelo, programat al
Mas d’en Pinc, es va haver de suspendre a causa de la pluja. El festival va
acabar amb una activitat complementària, l’Homenatge a Carmen Amaya,
organitzat per l’Associació de Comerç
i Turisme, a les Escoles Velles.

Actuació del Cor de l’Empordà a Begur. Foto: Ajuntament

El Cor de l’Empordà, sota la direcció del singular Carles

A la foto de dalt, Sanko, i a baix,
l’Homenatge a Carmen Amaya, a les
Escoles Velles. Fotos: Marta Pich / RGB

La Cobla Ciutat de Girona enregistra un
CD amb composicions de Frederic Sirés

Coll i acompanyat pel pianista Pere Puig, va actuar el 8
d’agost a l’església de Sant Pere de Begur, amb la interpretació del Rèquiem en re menor KV 626, de Wolfgang
Amadeus Mozart. El compositor va morir mentre escrivia aquesta obra, que va ser finalitzada per Franz
Xaver Süssmayr, alumne seu. El Cor de l’Empordà està
format per integrants de la Polifònica de Figueres, el
Cor Carreras i Dagas, i el Cor Quermançó.

Donen al municipi dues noves
escultures de Carmen Amaya

La

Cobla Ciutat de Girona ha enregistrat, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Begur, un CD amb
treballs del compositor begurenc Frederic Sirés, dins de la col·lecció de la
Fonoteca de Cobla. L’objectiu d’aquesta
col·lecció és divulgar i preservar la
música per a cobla d’una sèrie de compositors gironins no notoris avui, però
molt notables en el seu moment, i que
han deixat un ric llegat de patrimoni
musical. «La recuperació del patrimoni
d’un país és una feina indispensable
per tal de poder construir amb garanties el seu futur», afirmen els responsables de la Fonoteca de Cobla. Aquest volum dedicat a Frederic Sirés inclou
deu sardanes, les més representatives de la seva obra, i també ofereix, com
no podia ser d’una altra manera, una versió inèdita de la seva peça més coneguda, La Gavina, amb cobla i veu. De fet, la majoria de peces que inclou
aquest CD, que va ser presentat durant la Festa Major de Santa Reparada,
són inèdites. Precisament, un dels objectius de la creació de la Fonoteca de
Cobla és la recerca i divulgació d’obres no publicades. Foto: Cobla Ciutat de Girona

L’escultura del mirador de Sant Ramon. Foto: Ajuntament

Donació d’una imatge de
la cantant Tina Turner

El fotògraf Josep M. Palou va fer

donació a l’Ajuntament de Begur,
l’agost passat, d’una fotografia de
la cantant Tina Turner. Es tracta
d’una imatge que va formar part
de l’exposició Take it like a woman, que es va poder veure a les
Escoles Velles l’agost de 2017, dedicada a dones artistes del món
de la música.

L’escultura situada al Mas d’en Pinc. Foto: Ajuntament

L’escultor francès Jean Philippe Richard és l’autor de

Josep M. Palou, fent la donació de la foto a
l’alcalde, Joan Loureiro, i els regidors Martí Aldrich i Marià Renart. Foto: Ajuntament

les dues noves escultures dedicades a Carmen Amaya que, des de l’estiu passat, té el poble de Begur. Una
d’elles, situada al Mas d’en Pinc, és el motlle en fang de
la segona, de bronze, situada al mirador de Sant Ramon. L’escultura de bronze va ser donada a Begur per
la persona que la va comprar, Myles Jenkins, i el motlle
de pedra, pel mateix Jean Philippe Richard.
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La banyolina Gemma Agustí guanya el XXXIII Concurs d’Arts Plàstiques

D’esquerra a dreta, Martí Aldrich, Josep Plaja, Gemma Agustí, Patrick Beau, Mònica Martínez, Ferran Plaja, Miquel Sala, Albert Giménez,
Miquel S. Vilà i Víctor Dolz. A la dreta, l’obra guanyadora. Fotos: Ajuntament.

L’artista banyolina Gemma Agustí va guanyar el XXXIII Concurs d’Arts Plàstiques de Begur, amb una pintura de tècnica mixta titulada

Horse. El premi local va ser per a l’obra Tríptic (acrílic i tèniques mixtes), de l’artista Patrick Beau. El jurat, format pels pintors Josep Plaja
i Víctor Dolz, i l’escultor Miquel S. Vilà, va acordar escollir tres finalistes per al premi principal, que van ser Albert Giménez, de
Caldes de Malavella, amb la pintura Les Medes; Narcís Sala, de Lloret de Mar, autor de l’obra Amb el cap ben alt, i Miquel Sala, de Amb el suport de:
Vic, amb Tamariu 2018. També va ser finalista, però del premi local, Ferran Plaja, amb la pintura Baix Ter. A l’entrega de premis i la
inauguració de la mostra de treballs participants hi van assistir els regidors Mònica Martínez i Martí Aldrich.

Una exposició sobre Marylin Monroe
obre el Festival de Cinema de Begur

L’artista Víctor Dolz mostrava una
sèrie de rostres humans ‘en femení’

L’exposició Marylin Confidential va obrir el programa del IV Fes-

El pintor Víctor Dolz va exposar, a l’agost, el seu últim treball,

tival Internacional de Comèdia de Begur, que es va celebrar de
l’11 al 14 d’octubre. L’exposició va ser inaugurada per l’alcalde,
Joan Loureiro, i pels responsables del festival -a la fotografia-. Més
informació sobre el festival, a l’Es Pedrís Llarg 133. Foto: Ajuntament

a la sala de les Escoles Velles. La mostra (En femení) La vida en
tres fases estava formada per retrats de rostres humans, persones
properes, pintades amb l’expressiu i profund estil de l’artista begurenc, i enllaçades pel fil de l’evolució de la vida. Foto: Ajuntament

Begur es converteix en la segona Ciutat Gitanera dels Països Catalans

Uns 650 balladors de l’Agrupació de les Colles del Ball de Gitanes del Vallès van ser a Begur, el 22 i el 23 de setembre, per nomenar la segona
Ciutat Gitanera dels Països Catalans. La primera Ciutat Gitanera va ser Perpinyà, l’any passat. Cada any es promou el nomenament d’una ciutat
gitanera, per donar a conèixer arreu el ball de Gitanes i els seus personatges de faràndula -Capità Cavall, Diablot, Avis i Diablots-. Fotos: Ajuntament

L’ENTREVISTA

Puri Abarca

Begur té dos grups de teatre actius, que organitzen al llarg de l’any representacions i altres activitats relacionades amb diferents esdeveniments, com ara la Fira d’Indians. Representants de l’Associació Grup de Teatru Es Quinze i del Grup de Teatre Mutis ens expliquen, en
aquestes entrevistes, com viuen l’escena i quins són els seus propòsits per al futur.

Jaume Congost. President d’Es Quinze

Enric Caner. President del grup Mutis

«Ens agrada connectar amb el
públic i veure que s’ho passa bé»

«El teatre enforteix relacions i al
final, formes una família»

Jaume Congost, a la sala de vestuari del grup Es Quinze. Foto: P. Abarca

Enric Caner, davant la porta del Casino de Begur. Foto: P. Abarca

Com va sorgir la idea de fer un grup de teatre?
«Vam començar a donar les primeres passes amb la Fira d’Indians, el
2006, i anar fent... Al 2007, una colla de coneguts ens vam engrescar i
vam muntar una representació, a manera de gags, d’una obra adaptada per l’Olga Cercós -que va ser la primera directora del grup-, Lligues o
deslligues. Va sortir bé i en vam muntar una altra, també amb gags, La
taverna de les Loles, adaptada per nosaltres mateixos. L’Àngel Burgas
va començar a escriure obres i vam trobar gent que havia actuat en
Pastorets i activitats infantils, tot i que la majoria del grup no havia
fet res de teatre. Ara ja som prop d’una vintena. I tenim un músic professional, en Quique Tudela (Los Sírex, Los Gatos Negros), que ens ha
compost la cançó del grup: Som Es Quinze de Begur.»
I el nom...?
«Doncs, l’Enric Tarrés va començar a comptar i resulta que érem
quinze. Llavors, vam pensar que estaria bé combinar això amb el
nom de la zona del rentador. I així, va néixer Es Quinze.»
De la desena d’obres que porteu fetes, quina seria la teva preferida?
«Potser la que vam estrenar el 2017, Et vols casar amb mi? El guió base
era meu, però tots els integrants hi van posar el seu granet de sorra, i
això va convertir l’obra en una molt bona proposta.»
Quin diries que és el secret per mantenir viu el grup?
«Tenir una renovada il·lusió. Ens vam renovar fa dos anys. Entre els
que ens vam quedar, els més antics, i els que van entrar nous hi ha
molt bona entesa. I s’ha de ser seriós. No demanem que el teatre passi
per sobre de la teva vida, però sí que hi hagi un compromís.»
Què se sent interpretant? Per què us agrada tant?
«Dalt de l’escenari tens sensacions que en la vida quotidiana no trobes i crees uns vincles ‘teatrerus’ molts satisfactoris. Quan fas un paper, t’inhibeixes de tot i aparques els problemes diaris. I quan l’obra
surt bé, és molt gratificant per a tots, per als actors i també per als que
no surten mai, però fan molta feina al darrere. Nosaltres fem molta improvisació. Ens agrada crear i innovar, com ara en l’arribada de
l’indià o en la representacio de L’indiaNU se’n va a dormir -NU, perquè
es treu la roba i se’n va a descansar-, per a la qual aquest any hem
tingut la col·laboració de l’actor Pep Cruz.»
En quins projectes treballeu ara?
«Estem enfocats en la comèdia, tot i que ens agrada introduir altres
gèneres. No som molt ambiciosos; només volem mantenir l’interès
del poble, amb el nostre estil engrescador, fent participar el públic i
establint-hi una connexió, veient que s’ho passen bé.»

El grup Mutis va néixer el 2016. Com el defineixes?
«Som un grup amb bona entesa i ens agrada molt fer teatre. Tots som
aficionats, malgrat que tenim gent amb experiència en aquest món,
com el nostre director, en Joan Serrano, que fa teatre des que tenia set
anys. El teatre amateur enforteix relacions amb la gent i entre companys, que ja som cap a una vintena. Al final, formes una família i si
algú té un problema, el passem tots junts.»
En quin tipus de gènere us voleu especialitzar?
«Més aviat, ens agrada la comèdia; res dramàtic. De fet, fins ara, pel
que fa a obres de teatre, només en portem una, la comèdia Casats per
amor a la pasta, del dramaturg Lluís Coquard, que la vam estrenar
aquest estiu, al pati de les Escoles Velles. Va ser una novetat i en vam
quedar molt contents, tant, que pensem repetir el teatre a la fresca
l’estiu vinent.»
Una novetat de la XV Fira d’Indians que va anar a càrrec vostre van
ser les visites teatralitzades. Quina valoració en fas?
«La veritat és que va anar molt bé. En lloc de les visites guiades tradicionals amb representacions puntuals, creiem que la idea de fer
aquesta mena de ruta per diferents escenaris estratègics del poble
dóna bons resultats i la gent ho agraeix. Entre actors i acompanyants,
aquest any érem unes quaranta persones implicades en les representacions de les escenes.»
Per a les pròximes festes de Nadal, repetireu el pessebre vivent teatralitzat?
I tant, perquè l’any passat, la primera vegada que el vam fer, va tenir
molt d’èxit. I això que el vam muntar en només un parell de mesos.
Vam buscar els llocs per als quadres i la gent ens va deixar, molt amablement, els espais que necessitàvem. A més, l’Ajuntament ens va ajudar molt. Per a l’edició d’enguany, incrementem el nombre de quadres,
teatralitzats i estàtics, i de participants, cap a setanta persones -el 2017
érem unes cinquanta persones-. I tindrem alguna sorpresa, relacionada probablement amb en ‘Pere Botero’... Els dies de representació seran
el 22 i el 29 de desembre.»
Com veieu el vostre futur? Quins projectes teniu?
«La nostra idea és estrenar una obra cada any, potenciar molt el pessebre i consolidar les actuacions d’indians. Però també ens agradaria
sortir fora de Begur... De fet, tenim alguna sortida projectada. El futur
també depèn del fet que la gent ens continuï donant suport. Estem
molt agraïts a tota la gent que s’ofereix per col·laborar i volem deixar
clar que tothom és benvingut al nostre grup; no seleccionem ningú.»

