
Coincidint amb el vint-i-cinquè 
aniversari d’RCR Arquitectes i de la 
cinquena edició del workshop d’estiu, 
la Fundació Bunka va organitzar aquest 
mes d’agost, a Olot, el curs internaci-
onal Arquitectura i Paisatge, amb la 
voluntat d’establir un punt d’activitat 
independent allunyat dels centres tra-
dicionals de les grans ciutats i d’oferir 
als participants viure una experiència 
intensa i emocionant, i alhora conèi-
xer el lloc privilegiat on s’ha desenvo-
lupat principalment l’obra d’RCR. 

L’edició del workshop d’aquest any 
es va centrar en el paper dinamitzador 
que pot tenir el volcà del Montsacopa 
per a la ciutat i per al Parc Natural. Hi 
van participar cinquanta arquitectes i 
estudiants de setze països d’Amèrica, 
Austràlia i Europa, i hi van intervenir 
geòlegs, ecòlegs i paisatgistes. També 
hi van col·laborar, en les sessions de 
correcció dels projectes, persones vin-
culades a institucions de la comarca, 
com l’Ajuntament d’Olot, el Parc Na-
tural de la Zona Volcànica de la Gar-
rotxa i el Consorci de Medi Ambient i 
Salut Pública de la Garrotxa.

Els objectius del curs eren els se-
güents: 1. Convertir el volcà del Mont-
sacopa en el punt de rebuda i d’atrac-
ció dels visitants del Parc Natural per 
distribuir i regular els fluxos cap als 
diferents punts d’interès. 2. Potenciar 
les característiques naturals i geològi-
ques del volcà i la seva idoneïtat com 
a punt didàctic i pedagògic. 3. Estudi-
ar la continuïtat de l’espai natural del 
Montsacopa cap al centre de la ciutat i 
ordenar-ne els límits i espais de transi-
ció; i 4. Reforçar la connectivitat del 
Montsacopa amb la resta del Parc Na-
tural i evitar que es converteixi en una 
illa verda urbana, així com proposar 
solucions per als espais de transició i 
restaurar paisatgísticament el volcà en 
tot el seu conjunt. 

L’estudi previ va permetre detectar 
un conjunt de problemes a la zona: 1. 
Actualment, el circuit turístic de la co-
marca segueix majoritàriament la ruta 
de Besalú, Castellfollit de la Roca, 
Santa Pau i el Parc Natural, amb es-

cassa incidència a Olot, on s’atura una 
petita part dels visitants. 2. La ciutat 
viu d’esquena al volcà, sense connexi-
ons físiques i visuals que l’identifiquin 
com una reserva natural d’ús per a la 
ciutat. No hi ha espais de transició en-
tre la ciutat i el volcà, i les agressions 
que n’afecten la morfologia i el pai-
satge són múltiples. 3. La planificació 
urbanística no té presents els valors 
paisatgístics i concep Olot com una 
illa urbana dins del Parc Natural. 4. El 
gran creixement que ha experimentat 
Olot ha provocat un continuum urbà 
que s’estén des de les Preses fins a la 
Vall de Bianya i Sant Joan les Fonts i 
que amenaça la connectivitat biològica 
i paisatgística d’espais protegits com el 
volcà del Montsacopa i el de la Gar-
rinada. Aquesta tendència porta as-
sociada un procés de suburbanització 
perifèrica amb la implantació d’usos, 
sobretot industrials i comercials, que 
provoquen una ocupació del sòl ele-
vada i difosa. Les entrades i sortides 
al nucli urbà d’Olot emergeixen com 
espais banals i sense coherència pai-
satgística, convertides en vies d’apara-
dors comercials i d’ofertes de serveis. 
5. Les grans infraestructures, sobretot 
les viàries, que tenen una accentuada 
incidència sobre el paisatge –tant pels 
impactes físics directes que ocasionen 
com per d’altres d’induïts que poden 
afectar a curt o mitjà termini– estan 
ocasionant un ràpid procés de trans-
formació i desestructuració en els pai-
satges, especialment en els principals 
fons de vall.

Les sessions de treball dutes a terme 
durant el curs van tenir com a resultat 
la realització de set projectes d’arqui-
tectura i paisatge que, amb una visió 
creativa, realista i serena, van oferir 
respostes als problemes plantejats. En-
tre les propostes sorgides destaquen la 
creació del Parc Mirador del Riudaura, 
que ordeni i potenciï l’articulació físi-
ca i visual entre el Montsacopa i la vall 
del Riudaura, atenent els valors paisat-
gístics del sector i integrant-ne els ele-
ments naturals, amb un accés directe 
des del futur vial de circumval·lació 

al volcà del Montsacopa i, en conse-
qüència, al centre de la ciutat; la crea-
ció d’un Centre dels Volcans, un petit 
equipament al peu del volcà que aculli 
els visitants del Parc Natural i que, al 
mateix temps sigui un actiu per a tota 
la zona volcànica i comarca i actuï de 
dinamitzador de tot el centre de la ciu-
tat d’Olot; el planejament d’una nova 
xarxa de camins a les vessants que po-
tenciï la relació dels espais del volcà 
amb totes les parts de la ciutat, amb 
la intenció que la ciutat i el volcà es-
devinguin una unitat; la conformació 
en el cràter d’un recorregut perimetral 
amb visions concretes cap al paisatge 
exterior i d’un recorregut cap a l’inte-
rior del volcà amb la creació d’un espai 
que s’endinsi a la terra on captivar la 
persona i fer sentir molt intensament 
el fet volcànic; la creació d’un espai 
volcànic urbà que, prenent la plaça de 
braus com a ròtula, connecti el Centre 
dels Volcans i el volcà del Montsaco-
pa amb el centre de la ciutat, i l’orde-
nació al seu davant d’un parc amb la 
construcció d’un tanatori amb espais 
agradables i funcionals en el nivell in-
ferior, amb propostes per condicionar 
paisatgísticament els espais del cemen-
tiri i per minimitzar la barrera física i 
visual que l’edifici de l’Arxiu ha pro-
vocat i que permetin connectar amb la 
futura intervenció de l’espai del Firal; 
i, finalment, la creació d’un espai en-
tre volcans, que propiciï la unitat dels 
volcans del Montsacopa i de la Garri-
nada, amb una via paisatgística, desti-
nada a vianants i ciclistes, que uneixi 
la vall del Riudaura i la vall de Bianya, 
i la conformació d’una zona verda i es-
portiva com a suport al barri de Sant 
Miquel.

Aquests treballs ens mostren que 
encara estem a temps –a partir de la 
suma de petites intervencions i d’ob-
jectius clars– d’aconseguir que la ciu-
tat d’Olot sigui molt singular i única 
pel fet d’estar envoltada d’un paisatge 
tan característic com la zona volcànica 
de la Garrotxa.
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L’agricultura i la ramaderia del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa, Olot: Parc Natural de 
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2011, 37 p.
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2011, 56 p.
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Contemporánea, 2012, [16] p.
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res, Andrés Hispano i Antonio Ortega.

CAÑO, David,
PostMortem; I del no-res tot, Man-
resa: Tigre de paper, 2012, 96 p.

CAPDEFERRO, Josep,
Ciència i experiència. El jurista 
Fontanella (1575-1649) i les seves 
cartes, Barcelona: Fundació No-
guera, 2012, 680 p. (Estudis, 61)

FERRÉS, Pilar (dir.),
Robert Manera, 1953-2010. L’art 
de ser honest, l’instint de recerca, 
[S.l.]: Comissió organitzadora de 
l’homenatge a Robert Manera i 
Oller, 2012, 234 p.

GÓMEZ, Pere et al.,
La carpeta de l’oncle: correspon-
dència d’exili de Joan Roura-Pare-
lla, Girona: Universitat de Girona i 
Ajuntament de Tortellà, 2012, 290 
p. (Diversitas, 75)

MAGNET, Josep,
Can Grau, La Vall de Bianya: Amics 
de la Vall de Bianya, 2012, 4 p. 
(Masies de Vall de Bianya, 21).

MARQUÈS, Salomó i MORENO, 
José,
El magisteri gironí d’esquerra a 
l’exili de 1939, Barcelona: Funda-
ció Josep Irla, 2012.
Conté informació sobre el mestre de Sant 
Privat d’en Bas Ramon Calm Clota.

MURLÀ, Josep,
L’església parroquial de Sant Esteve, 
d’Olot, Olot: Edicions el Bassego-
da, 2011-2012, 83 p.
Fotografies de Joan Mulí.

NOGUÉ, Joan et al. (eds.),
Franges. Els paisatges de la perifè-
ria, Olot: Observatori del Paisatge 
de Catalunya, 2012, 350 p. (Plecs 
de Paisatge. Reflexions, 3).

RCR Arquitectes, 2007-2012, San Lo-
renzo de El Escorial: El Croquis, 
2012, 283 p. [El Croquis, núm. 
162]

ALCALDE, Gabriel et al.,
“Identificaciones patrimoniales en 
conflicto: un análisis a partir de 
tres casos en Cataluña”, Revista 
Andaluza de Antropología, núm. 2, 
2012, p. 114-131.

AULINES, Albert,
“Vulcanisme i neandertals a Do-
meny”, Revista de Girona, núm. 
273, juliol-agost 2012, p. 58-61.

BACH, Anna i MARTÍ, Laia,
“La Clapera”, Puigsacalm, núm. 
114, juliol-setembre 2012, p. 6-9.

BARBARÀ, Joan,
“Mike Ribas, un músic olotí”, Re-
vista de Girona, núm. 273, juliol-
agost 2012, p. 36-41.

BASCOMPTE, Jordi et al.,
“Approaching a state shift in Earth’s 
biosphere”, Nature, núm. 486, 7 
juny 2012, p. 52-58.

BASSOLS, Martí,
“El derecho a la vivienda ante la 
crisis económica y el cambio climá-
tico: intervención de las adminis-
traciones públicas ante situaciones 
de vulnerabilidad social y urbanís-
tica”, Revista general de legislación 
y jurisprudencia, núm. 1, 2011, p. 
13-42. 

BOSCH, Narcís,
“L’Escola Municipal de Música”, 
Alimara, núm. 119, primavera 
2012, p. 4-5.

CANAL, Jordi,
“Voluntarios españoles en guer-
ras ajenas: todo por la causa”, La 
Aventura de la Historia, núm. 161, 
2012, p. 58-59.

CANAL, Jordi,
“Liberales y papistas. Frente al es-
pejo de Italia”, La Aventura de la 
Historia, núm. 161, 2012, p. 60-63.

CANALS, Josep M.,
“Cuiners. Carles Sanahuja i Ventu-
ra (Barcelona, 1921-Olot, 1990)”, 
La Comarca d’Olot, núm. 1.650, 
12 juliol 2012, p. 31.

CAPDEVILA, Remei,
“En busca de tres ratones ciegos”,  
Daimon. Revista Internacional de 
Filosofía (Múrcia), núm. 55, gener-
març 2012, p. 189-194.

CASTAÑER, Margarida et al.,
“Els canvis territorials a l’àrea de 
Vic: una interpretació a partir de 
l’anàlisi de les fotografies aèries de 
1956 i 2008. De l’equilibri rural-
urbà a la ciutat difusa”, Ausa, núm. 
168, 2011, p. 303-321.

CODERCH, Marcel,
“La economía política de la soste-
nibilidad energética”, Ambienta. La 
revista del Ministerio de Medio Am-
biente, núm. 96, 2011, p. 70-78.

DONAT, Lídia,
“Traducció catalana de la quetu-
bà d’Astruga i Mair Vidal (Besalú, 
s. XIV)”, Temps i espais de la Giro-
na jueva, Girona: Patronat Call de 
Girona, 2011, p. 365-274.

GARCIA, Miquel,
“Isidre Gelis i Sala, un alcalde en 
temps difícils”, Puigsacalm, núm. 
114, juliol-setembre 2012, p. 14-
15.

GINEBRA, Rafel,
“Campanes i rellotges de campanar 
abans i després de la Guerra Civil”, 
Els cingles de Collsacabra, núm. 
67, estiu-tardor 2012, p. 2-8.
Conté informació de Sant Pere de Falgars 
(la Vall d’en Bas).

GIRONA, Ramon i XIFRA, Jordi,
“Frank Capra’s Why We Fight and 
film documentary discourse in 
public relations”, Public Relations 
Review, núm. 38, maig 2012, p. 
40-45.

LLORACH, Jordi,
“La societat rural catalana postre-
mença”, La Comarca d’Olot, núm. 
1.655, 30 agost 2012, p. 65-68.
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  Fins al 14 d’octubre, es pot veure 
a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa l’exposició Apocalíp-
tica. Els rastres de la mort a través de 
la història, segles XVI-XVIII. L’exposi-
ció, promoguda per l’Arxiu Històric 
de Girona, proposa un recorregut 
per diversos aspectes de la mort, com 
a fet biològic i com a fet social, du-
rant els segles XVI a XVIII a partir 
d’una visió de diferents camps de la 
ciència. A través de catorze plafons 
explicatius, Apocalíptica mostra com 
documents i ossos ens parlen d’una 
mateixa realitat històrica: la recerca 
des del camp de l’antropologia físi-
ca, que estudia les restes òssies, i la 
que es duu a terme des del camp de 
la història, que treballa a partir de les 
fonts documentals (especialment, els 
riquíssims fons notarials), ens pro-
porcionen aquesta doble perspectiva 
que ens permet conèixer com, quan i 
de què es moria la gent de les nostres 
terres en aquella època remota. 

•••

Del 18 d’octubre al 30 de no-
vembre, a la sala d’actes de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa, es podrà 
veure l’exposició La casa de pagès 
al Parc Natural de la Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa. Fotografies de Pep 
Sau. La mostra té l’origen en el llibre 
publicat el mes d’abril d’aquest any 
Les cases que no criden. La casa de 
pagès al Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa, una anàlisi de 
45 conjunts d’edificacions rurals que 
pertanyen a vuit dels onze municipis 
que integren el Parc Natural, realit-
zat per l’equip RCR Aranda Pigem 
Vilalta Arquitectes. Les fotografies 
del llibre, que recullen imatges gene-
rals i de detall d’aquests habitatges, 
han estat a cura de Pep Sau Vilarrasa 
(Olot, 1963), un fotògraf que des de 
l’any 1993 ha mostrat la seva obra en 
exposicions individuals i col·lectives 
i que darrerament ha col·laborat en 
diferents publicacions, com Santa 
Pau, paisatge amb història (2011). La 
present exposició recull una selecció 
de les imatges incloses en el llibre La 
casa de pagès i d’altres d’inèdites que, 
per manca d’espai, no s’hi van poder 
incorporar.

BREVIARIMERINO, Imma,
“La poesia, el misteri i la Història 
[Theo Angelopoulos]”, L’Avenç, 
núm. 380, juny 2012, p. 61-63.

MONELLS, Carme,
“L’església de Sant Esteve d’Olot 
i els mestres de capella”, Alimara, 
núm. 119, primavera 2012, p. 7-8.

MONTURIOL, Joan,
“Orquestres, conjunts i sales de 
ball”, Alimara, núm. 119, primave-
ra 2012, p. 15-16.

MURLÀ, Josep,
“Els ventalls de Corpus en la tra-
dició olotina”, La Comarca d’Olot, 
núm. 1.645, 7 juny 2012, p. 25-
28.

MURLÀ, Josep,
“La capella del Remei del poble de 
Beget. Notes històriques relaciona-
des amb la seva construcció (segle 
XVIII)”, La Comarca d’Olot, núm. 
1.651, 19 juliol 2012, p. 21-24.

MURLÀ, Josep,
“L’aiguat de 1617 a Olot i comar-
ca”, La Comarca d’Olot, núm. 
1.655, 30 agost 2012, p. 41-46.

MURLÀ, Josep,
“Esparriots i capgrossos d’Olot, Vic 
i Figueres”, La Comarca d’Olot, 
núm. 1.655, 30 agost 2012, p. 62-
63.

NOGUÉ, Joan,
“La création des nouveaux paysa-
ges de référence: la transformation 
récente des paysages européens“, 
dins Aline BERGÉ, Michel CO-
LLOT, Jean MOTTET (dir.), Pay-
sages européens et mondialisation, 
Seyssel: Camp Vallon, 2012, p. 63-
75.

NOGUÉ, Joan,
“Neo-ruralism in the European 
context. Origins and evolution”, 
dins Joan Ramon RESINA i Willi-
am R. VIESTENZ (eds.), The new 
ruralism. An epistemology of trans-
formed space, Madrid: Iberoameri-
cana; Frankfurt am Main: Vervuert, 
2012, p. 27-39.

PAGÈS, Joaquim,
“Tortellà, terra de músics”, Alima-
ra, núm. 119, primavera 2012, p. 
13-14.

PALLÀS, Xavier,
“Les campanes de Tortellà”, El 
Comú, núm. 12, agost 2012, p. 37-
39.

PUIG, Miquel,
“Notícia de l’Escola de Dibuix 
d’Olot en els seus primers anys 
de funcionament”, La Comarca 
d’Olot, núm. 1.655, 30 agost 2012, 
p. 47-51.

PUIGVERT, Joaquim M.,
“Las redes sociales entre España y 
América en la conformación del es-
pacio laboral de las profesiones li-
berales. El ejemplo de los arquitec-
tos (1900-1940)”, dins Elda Evan-
gelina GONZÁLEZ i Núria SALA 
(eds.), Lejos y cerca. Gentes, ideas 
y procesos históricos entre España y 
América, Girona: Documenta Uni-
versitaria, 2011, p. 57-82.
Referències a Josep Danés i Torras.

RIERA, Pilar,
“Grups i conjunts d’Olot i comar-
ca”, Alimara, núm. 119, primavera 
2012, p. 17-18.

RUBIÓ, Jordi E.,
“Presoners de la República ‘ex cau-
tivos de España’. Una aproximació 
als excaptius durant la postguerra a 
partir de la documentació de l’Ar-
xiu Municipal de Figueres”, Revis-
ta de Girona, núm. 272, maig-juny 
2012, p. 68-70.

SALA, Joan,
“Quim Domene, del cartellisme 
a l’espai tridimensional”, Revista 
de Girona, núm. 273, juliol-agost 
2012, p. 118-121.

SALA, Joan,
“Dibuix (1901). Josep Berga i 
Boix”, Md’A. Butlletí, núm. 81, 
2012, p. 20-21.

SELLES, Narcís,
“El llegat de Virgilio Batlle, ‘Virgi-
lio’”, Revista de Girona, núm. 274, 
setembre-octubre 2012, p. 40-43.

SOLER, Santi,
“Carles Alemany de Bellpuig, un 
bandoler del segle XVII”, El Comú, 
núm. 12, agost 2012, p. 34-36.

TORRALBA, Lluís,
“El cant coral a Olot”, Alimara, 
núm. 119, primavera 2012, p. 
9-10.

MASTERS, Edgar Lee,
Antologia de Spoon River, Girona: 
Llibres del Segle, 2012, 572 p.
Traducció de Jaume Bosquet i Miquel Àn-
gel Llauger.
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EL CUL DE LA TURA / AFIRMA PEREIRA

Dins de l’efervescència que viu el món cultural català, un 
dels àmbits que més destaca pel seu dinamisme i per la seva 
evolució és el teatre, i sobretot la dramatúrgia. Una sèrie 
d’escriptors han aconseguit regularitzar una situació que fins 
fa poc era anòmala. Avui és normal que un autor català es-
crigui una obra dramàtica, que la pugui estrenar en una sala 
pública o privada i que a més obtingui l’aplaudiment dels es-
pectadors i l’elogi de la crítica. La presència d’obres d’autors 
catalans vius a la cartellera teatral de Barcelona és habitual i, 
en alguns casos, garantia d’èxit. Noms com Jordi Galceran 
o Carol López atrauen un públic nombrós. L’Institut del Te-
atre, la Sala Beckett, el projecte T6 del Teatre Nacional, les 
sales alternatives de dimensions reduïdes, la incorporació de 
nous espectadors més receptius i de programadors més arris-
cats... han generat progressivament unes condicions òptimes 
i favorables que han permès aquesta consolidació i visibilitat 
de la nova dramatúrgia catalana. Joves autors com Jordi Fau-
ra, Pau Miró, Victòria Szpunberg, Josep Maria Miró, Marta 
Buchaca o d’altres de més experimentats com Mercè Sarrias, 
Carles Batlle, Lluïsa Cunillé, Sergi Pompermayer o David 
Plana formen part d’aquest ric, variat i actiu panorama de 
l’escena catalana actual. Com a culminació d’aquest feliç 
moment que passa la dramatúrgia a casa nostra, Sergi Belbel 
en la seva darrera temporada com a director del Teatre Na-
cional de Catalunya ha decidit programar quatre d’aquests 
joves autors (Albert Espinosa, Marc Rosich, Jordi Casanova i 
Pere Riera) que estrenaran i dirigiran una obra seva a la Sala 
Gran. Un fet excepcional, ja que en quinze anys d’història a 
la Sala Gran només s’hi ha pogut veure un únic autor català 

viu, el veterà Josep Maria Benet i Jornet.  
El mateix Benet i Jornet en el seu llibre de memòries 

Material d’enderroc afirma entusiasmat que estem vivint la 
millor situació teatral de la nostra història; no tant per la 
qualitat dels autors, això s’haurà de valorar en el futur, com 
pel context favorable que envolta la dramatúrgia catalana 
actual. Quan repassa la seva vida com a autor teatral, defi-
neix aquest prodigiós present com la “sempre provisional 
cristal·lització d’un somni”. D’uns anys foscos on es negava 
el teatre de text, on l’autor no mereixia cap reconeixement i 
es menyspreava la literatura dramàtica, s’ha passat a la recu-
peració de l’obra basada en el text i a la valoració de l’escrip-
tor dramàtic. Aquest optimisme no li impedeix mostrar-se 
prudent. Reconeix que és una situació que pot canviar i que, 
a causa de l’èxit, es pot caure en la trivialitat per manca de 
complexitat i d’ambició.

Però Benet i Jornet lamenta que en aquest feliç procés de 
cristal·lització alguns dels autors que van sorgir a finals dels 
anys vuitanta s’han perdut pel camí, sobretot per no gaudir 
d’unes condicions tan encoratjadores com les actuals. Retreu 
que la crítica va ser molt exigent i dura amb aquests creadors 
i que els va tractar de forma injusta sense tenir-ne en compte 
la joventut. Com a cas emblemàtic exposa el de l’olotí Fran-
cesc Pereira. “És que Francesc Pereira –el cito com un exem-
ple– no demostrava que tenia coses per dir i que hi havia en 
ell una considerable sensibilitat escènica? És que no era tan 
interessant com el director que el dirigia? Què està fent, ara, 
quan redacto aquestes notes?” Sinceres i afligides paraules 
de Benet i Jornet llançades a l’aire.

CARles BAtlle BosCh

DEL DINOU AL VINT-I-U / HIMNES I NACIONS

Només cal escoltar les narracions televisives dels Jocs 
Olímpics o donar un cop d’ull als balcons dels nostres po-
bles per constatar que l’Estat-nació està més viu i arrelat que 
mai. Contràriament al que preveien Francis Fukuyama a El 
final de la història i Samuel Huntington a Xoc de civilitzaci-
ons, ni la globalització econòmica ni les unions paraestatals 
ni les ideologies internacionalistes ni les religions universals 
han pogut desnacionalitzar els ciutadans. Avui, uneix més 
un himne i una bandera que no pas disposar d’una moneda 
comuna, consumir els mateixos productes, professar les ma-
teixes creences religioses, fruir dels mateixos drets polítics 
o patir els mateixos problemes socioeconòmics. Per tant, 
encara que no descarto que el procés globalitzador acabi 
triomfant, intueixo que en el millor dels casos serà un camí 
tan lent i dificultós com ho va ser la nacionalització dels 
súbdits del rei d’Espanya. 

Com recordo sovint en aquesta secció, als nostres avant-
passats els va costar Déu i ajuda poder ser ciutadans d’una 
nació. Les classes dominants del regne d’Espanya, les polí-
tiques i sobretot les eclesials, no varen cedir de bon grat el 
poder al poble sobirà. Els ciutadans lliures varen haver de 
conquerir cada dret i cada llibertat, amb lluita i sofriment. 
Per a desencís de molts, però, el projecte nacional espanyol 
sorgit de Cadis ara fa dos-cents anys va ser tan poc inclusiu 
que va acabar fracassant estrepitosament. La nova nació es-
panyola no va ser capaç ni tan sols de consensuar un himne 
i una bandera acceptables per tots els que se sentien nacio-
nals. Encara ara, uns desfilen al so de la Marxa Granadera 
lluint la rojigualda, mentre els altres fan voleiar la tricolor 

tot cantant l’Himne de Riego. 
Però per si això fos poc, les dissidències populars amb 

la nació espanyola anaven molt més enllà del model orga-
nitzatiu i representatiu. Durant bona part dels segles XIX i 
XX, àmplies capes de la població olotina es varen negar a 
sentir-se ciutadans espanyols (i anys després també catalans) 
i, per tant, a participar en el projecte de construcció naci-
onal. S’autoanomenaven internacionalistes i es reconeixien 
només com a ciutadans del món. La seva bandera era roja 
i negra i tenien per himne La Internacional. Ara estan en 
hores baixes, però cal recordar-los i retre’ls homenatge per-
què ells són els artífexs de bona part de la nostra qualitat 
de vida. 

Els anarquistes, que es així com ara els anomenem, no 
eren els únics que no acceptaven dòcilment la bandera na-
cional. Fins ben entrat el segle XX, els grups d’esquerra, els 
demòcrates i els republicans, tenien com a himne principal 
La Marsellesa. Que és l’himne nacional francès! No eren pas 
uns afrancesats, ni de bon tros!, només compartien els prin-
cipis de la Revolució Francesa de 1789: llibertat, igualtat i 
fraternitat. Per a ells, el projecte polític passava per davant 
de la nació. O n’anava en paral·lel, si parlem dels federals.

Quan els americans varen donar carta de naturalesa al 
fracàs definitiu de la nació espanyola, l’any 1898, va emer-
gir un nou projecte nacional: el catalanisme. Senyeres, i se-
gadors. Il·lusiona pensar que un milió i mig de nacionals al 
carrer potser el farà reeixir. Tot i que he de confessar que 
també em remou l’ànima sentir La Marsellesa i La Interna-
cional. Fins i tot, The Star-Spangled Banner.

JoAn BARnAdAs (joan.barnadas@gmail.com)
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BALADA D’OLOT / LA BALADA D’OLOT, DE JOSEP MARIA DE GARGANTA

Si tot va bé, d’ara endavant donarem algun cop d’ull a 
tot un seguit de poemes inspirats en la ciutat d’Olot i –quasi 
no cal dir-ho– els seus voltants, celebrats per Joan Maragall, 
que hi va trobar l’indret per excel·lència, la Fageda, clara i 
profunda. Hi ha, però, més autors amants d’Olot com, amb 
tota la raó, exclama l’anònim però tanmateix entusiasmat 
i orgullós responsable de “Des de Batet jo n’estic contem-
plant el meu país...”, tot assegurant que aquí no només te-
nim grans bisbes, escultors i compositors, sinó també “grans 
poetes”. Potser la ben intencionada lectora i també el ben 
intencionat lector puguin, en algun cas donat, relativitzar 
aquella grandesa; però per a nosaltres serà important que 
Olot és inspiradora i, a partir d’aquesta veritat comprova-
da, mirarem com els deixebles d’Euterpe han cantat la seva 
“Balada d’Olot”. Aquest és el títol de la columna d’aquesta 
temporada i amb tota la generositat (mai amb menyspreu) 
passarem per alt les definicions de la ciència literària, tot 
encabint-hi qualsevol gènere líric, simplement perquè “Ba-
lada d’Olot” amb la doble ela i la triple a sona tan bella, tan 
melodiosa.

“Balada d’Olot” és el cant, un “noble cant” (mireu la 
tercera estrofa) de Garganta a la seva ciutat; comença pre-
cisament amb un pronunciat “Olot” i segueix, dit en pa-
raules profanes, amb els essencials de la seva geografia: la 
vall, els prats, els camps de fajol, els arbres, el riu... Són els 
adjectius (aquí i en tot el poema) els que, amb un timbre 
d’elogi contingut, converteixen la ciutat en un lloc amè sota 
el sol. Percebem que és un lloc antic i gairebé etern, lluny 
dels tràfecs del temps, una mena d’idil·li on només se sent 

la suau cantarella de les fonts. Hi surt per primera vegada 
“Olot és com una vella”, una vella sempre en harmonia amb 
el seu entorn, fent les coses de sempre, les coses que toquen 
d’acord amb les condicions naturalpaisatgístiques i amb la 
roda de les estacions. La segona estrofa dibuixa l’Olot en-
velat de boires i núvols: la grisor va cor endins, s’estén la 
melangia. Dies assolellats i dies grisos són les constants de la 
vida olotina, el seu nunc stans, una mena de present etern, 
una eternitat que es fa sempre present. En aquest sentit del 
sempitern, Garganta prologa el seu poema i dins d’aquell 
nunc stans natural (tot és donat i determinat pels fenòmens 
naturals, que en les següents estrofes esdevenen més paisat-
gístics) es dóna el també etern canvi de les estacions i les 
seves festes i quefers. Garganta coneix el seu país i sap que 
“La primavera florida / a Olot no sempre somriu” i deixa 
de banda, amb aquesta breu observació, la clàssica estació 
dels poetes. És l’estiu qui produeix any rere any un cert 
moviment: es presenten els forasters estiuejants que arri-
ben quasi per imperatiu natural per formar part del paisat-
ge urbà; vénen les “fontades” (paraula preciosa i costum 
perdut); se celebren les “festes setembrals” (no les festes 
del Tura), i no ve Nadal sinó que vénen les glaçades. Podem 
reconèixer aquí, fins i tot, un toc de paganisme; és la natura 
qui determina i la vella Olot li fa cas dins la roda del temps, 
que no s’acaba mai. Cada estrofa té cap al final el seu “Olot 
és com una vella”, l’expressió del sempitern, repetició rere 
repetició, un cant interminable.

Llegiu la “Balada d’Olot” i escolteu la versió magistralment musi-
cada per Joan Josep Mayans.

sigRid WeRning

LA CULTURA A OLOT / ÉS L’ÀNIMA!
Em pregunten: com veus la cultura a Olot? Doncs ma-

lament. Evidentment, alguns dels motius que creen aques-
ta situació no tenen una denominació d’origen local i són 
“mals” que comparteixen tots els països d’Occident. Però 
aquest seria un debat massa teòric (amb exemples ben tan-
gibles) que ara no ve al cas. Darrerament, he conegut força 
gent que treballa la cultura en clau local i sovint coincidei-
xen a dir-me que la situació cultural a la seva respectiva 
ciutat-poble és “dolenta” i que el tarannà de la gent que 
l’habita és “molt especial”, en el sentit que aquest tarannà 
complica l’objectiu d’aconseguir una afluència digna a les 
activitats que munten; en definitiva, que la culpa és de la 
gent (i del pressupost, és clar). Jo sempre els contesto que 
tanta gent no pot estar equivocada.

A Olot, tant socialistes com convergents no han entès 
mai que per arrodonir la ciutat havien de treballar-ne l’àni-
ma. Un concepte abstracte com aquest –com ho és l’amor– 
resulta incòmode per a un polític: si ja és difícil parlar-ne en 
l’àmbit privat, imagina’t en el públic. Per mi, l’ànima d’una 
ciutat és senzillament la seva cultura viva. Ells, en canvi, 
han preferit endreçar el centre històric (sí, s’havia de fer, ha 
costat molts milions i ara està buit: quelcom falla) o pressio-
nar Barcelona i Madrid perquè es trinxi la comarca (només 
de pensar que es pot repetir el procés que ha degradat la 
Cerdanya em posa la pell de gallina), abans que afrontar 
seriosament el tema. És normal, construir edificis és molt 
més fàcil que fomentar l’alegria o la reflexió que provoca 
un context cultural viu.

Des de fa molt anys, Olot ha estat un petit paradís eco-
nòmicament parlant (vull dir en termes macroeconòmics, 
no cal caure en el cofoïsme: també ha existit una realitat 

social molt dura). Només li faltava aquesta empenta. Es va 
estar a punt amb la facultat de belles arts, però no va poder 
ser. Què ens hem trobat a canvi? Un “anar fent” de l’Ajunta-
ment, la tasca heroica de les associacions (que lògicament es 
cansen pel camí) i escapar-se cap a Barcelona. Diran alguns 
que s’ha redactat un pla de cultura, però aquest tipus de 
documents per si sols no fan la cosa. Ara ens trobem que 
es volen engegar iniciatives, però ai las! entenent la cultura 
únicament com a economia de la cultura. Perquè se m’en-
tengui: tot pel turisme. Poc importen les inèrcies locals, tot 
sigui perquè vinguin un grapat de turistes, ja sigui visitant 
una impostada “festa modernista” o intentant crear un ab-
surd Museu del Paisatge, que afortunadament no es farà 
perquè no hi ha diners (alguna cosa bona havia de tenir la 
crisi). Un museu comarcal, per cert, que fa anys que segueix 
un rumb erràtic (especialment trist, quan té el potencial que 
té) i que l’únic espai que no el seguia, l’Espai Zer01, l’han 
tancat (no entraré en la polèmica). Diuen que ara hi expo-
saran autors locals i em temo que en l’elecció d’aquests au-
tors serà més important la condició de “local” que tenir una 
obra mínimament interessant. És aquest el camí que seguirà 
el museu durant els propers deu anys? Tindrà mai Olot un 
festival de referència com es mereix? No cal obsessionar-
s’hi, però estic convençut que seria una via molt efectiva per 
sentir orgull de ciutat, d’una ciutat culturalment viva. Així 
que, a aquells que tenen el poder de decidir, els dic: en lloc 
d’anar fent provatures, mediteu bé el tema, creieu en el que 
feu, poseu-vos les piles i aneu a per totes (de pressupost, ja 
en teniu). Si no, no ens sortirem.

Miquel-Àngel Codes lunA



APUNTS I REPUNTS NATURALS / BOSCOS ROSTITS

L’episodi climàtic que ha tingut lloc a la Garrotxa aquest 
darrer estiu és digne d’atenció i hauria de ser objecte d’estu-
di. La combinació entre elevades temperatures, nul·la pre-
cipitació i alta circulació del vent ha deixat una empremta 
molt clara en els nostres boscos. Extenses clapes d’alzinars, 
rouredes, i també alguna fageda, n’han patit les conseqüèn-
cies. A la serra de Marboleny, a les Preses, o al llarg de la 
vall d’Hostoles, el decaïment foliar ha estat més que notori. 
A alguns boscos els ha arribat la tardor abans d’hora. I de 
mes. A més dels climàtics, quins altres factors han incidit 
en el fet que unes masses forestals s’hagin vist més afecta-
des que d’altres? La veritat és que no hi ha un sol factor. 
En primer lloc, en aquest context d’estrès hídric, i puntu-
alment també d’estrès tèrmic, és fonamental la capacitat de 
retenció d’aigua del sòl. Aquesta capacitat ve condicionada 
per la litologia, el tipus de sòl i la seva profunditat. Boscos 
assentats sobre sòls prims, pel fet d’estar situats en caires o 
en vessants amb fort pendent, o erosionats, per fenòmens 
naturals o activitats antròpiques, són els que més han patit. 
El tipus de comunitat vegetal també és una altra variable a 
considerar. No totes les espècies d’arbre responen igual a 
aquest tipus de pertorbació. Després de la inicial marces-

cència provocada per la manca d’aigua, es produeix una de-
foliació generalitzada de l’arbre fins allà on pot (les alzines, 
per exemple, l’espècie mediterrània per excel·lència, fan 
caure tota la fulla vella i tot l’aglà). Alguns experts avisen 
que, en general, la defoliació dels boscos pot reduir la seva 
eficiència en la captació del CO2 atmosfèric, fet que pot 
afavorir les onades de calor estiuenques. Però encara hi ha 
un altre factor clau: el tipus d’estructura forestal. Tot i que 
convindria contrastar-ho amb treball de camp, sembla que 
les masses forestals més afectades són les que, juntament 
amb els factors esmentats, presenten major densitat d’ar-
bres. Lògic. Si n’hi ha més, toca menys aigua per cadascun. 
En aquest sentit, és interessant veure com els alzinars de la 
vall d’Hostoles afectats per la sequera extrema de l’estiu del 
2000, tres anys després, davant d’un nou estiu molt sec i 
calorós, van respondre molt millor atès que havien rebaixat 
la densitat d’arbres per hectàrea. I els efectes? Un increment 
de la freqüència dels anys de sequera incidirà en la distri-
bució i la fenologia de les espècies, en el creixement dels 
arbres, així com en el funcionament general de l’ecosistema 
(explosió de plagues o col·lapse de poblacions d’insectes, 
per exemple) a més de deixar el bosc en una situació de 
major risc d’incendi forestal.

Els models de canvi climàtic per a la regió mediterrà-
nia prediuen un increment de la temperatura acompanyat 
d’una reducció de precipitacions. El que ha passat aquest 
estiu no és gaire habitual, però tots els indicis apunten que 
pot ser més freqüent i intens en un futur. En la competició 
entre diferents espècies de plantes per sobreviure, resisti-
ran les que s’adaptin millor. Per tant, a mitjà termini, pot 
ser que es produeixin canvis successius en la vegetació del 
nostre entorn. 

Per mitigar els efectes del canvi climàtic sobre els nostres 
boscos (alguns seran inevitables) és molt important gestio-
nar-los. Destinar-hi recursos! Així reduirem la probabilitat 
que ens quedin rostits pel clima o cremats pel foc.

DIBUIXOS AMB EL COMPONEDOR / MIQUEL PLANA

Aquest any no va començar bé. Entre els fets positius 
del guió que la vida m’ha escrit per acomplir el meu camí 
sobre aquest planeta, hi ha l’amistat amb en Miquel Plana. 
Una persona conseqüent, fins al punt que la suma dels seus 
actes és també la suma de les seves conviccions. Res no el va 
apartar del seu camí. Res no el va distreure de la seva feina 
de posar negre sobre blanc i, quan l’èxit el va premiar, va 
deixar que guardons i lloes, elogis i aplaudiments, seguissin 
el seu sender per una altra dimensió, mentre ell s’aferrava 
al tòrcul, la minerva, el burí i la ploma. Mai no va barrejar 
conceptes i sempre havies de saber dels reconeixements per 
tercers i quarts... per gent que feia vials d’aquells que segur 
que no es creuaven mai amb les tresqueres per les quals ell 
accedia al seu taller, que era alhora temple i fàbrica d’il-
lusions. Era una d’aquelles persones que trobes a faltar. Que 
cada dia t’estranya que no piqui a la porta i t’ompli el cap 
de projectes, de sospites envers una societat que caminava 
davant seu a una velocitat inabastable. Si tres coses s’han 
perdut, en general avui en dia, una és la cultura del treball; 
una altra, la discreció, i la humilitat serena i autèntica seria 
la tercera. Ell en va fer virtuts, d’aquests tres paradigmes. I 
sobretot va lluitar per fer allò que creia que era la seva tas-

ca. En un temps es va obrir a col·laborar amb altres bibliò-
fils, amb artistes als quals estampava els seus gravats, però 
sempre amb l’horitzó posat a aconseguir la llibertat creativa 
total. Sabia que sense llibertat no hi ha creació, però també 
era conscient que el coneixement de les tècniques és el que 
et fa lliure. De zero a cent: és un camí feixuc. Des d’una 
ciutat petita accedir als cenacles omnipotents i emfàtics de 
la gran capital, ultrapassar-los i assentar-se en la cúpula de la 
bibliofília... repassin la història, en trobaran pocs exemples. 
I el que ja és molt i molt rar: en arribar, seguir mantenint-se 
fidel a la cultura del treball, la discreció i una humilitat que 
fins i tot el portava a valorar la seva obra per sota de la seva 
vàlua... llavors ja no hi ha parangó possible. En Miquel va 
ser com un miracle, no dels que fan pujar a l’altar i mai no 
hem pogut verificar, sí dels que ens serveixen per emmira-
llar-nos i que justifiquen una vida. 

Aquesta tardor, sense poder creuar-nos amb en Miquel 
en qualsevol paisatge de la ciutat, serà temps de nostàlgia. 
Ens queda el testimoni impagable de la seva família: l’es-
posa, les filles, el fill en el camí del seu pare... Ens queda 
aquesta Garrotxa, que tant va estimar, avui assedegada per 
un any que va començar molt malament.

doMèneC Moli

eMili BAssols i isAMAt
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CONVERSES AMB CONSOL DE GARGANTA / 
LA COLÒNIA FORASTERA

La coLònia

En deien la colònia estrangera o fo-
rastera. Hi estaven tres mesos, de juliol 
a setembre. Entre ells es tenien relació, 
però amb la gent d’Olot també. Va du-
rar des de començament de segle [XX] 
fins a la Guerra Civil. Es trobaven al 
Casino, on també ballaven. Feien bere-
nars i fontades. Anaven a Sant Roc, on 
donaven uns anissos molt petits en una 
paperina de paper d’estrassa. Llogaven 
una dona per acompanyar la mainada. 
D’excursions, en feien moltes. Una ve-
gada en van fer una a Ull de Ter, se’n 
va parlar molt, com si haguessin fet 
qui sap què.

Esports

Un estiu el críquet va tenir molta 
fama, però no va durar gaire perquè 
la caixa pesava molt i s’ho havien de 
repartir. Hi jugaven els joves, al Parc, 
davant dels Escolapis. Es barallaven 
els catalanistes i els espanyolistes. Hi 
havia unes boles pintades de groc i 
d’altres colors. Tocaven la groga i el 
noi Bernades deia: “Amarilla”. I el noi 
Llimona contestava: “Groga”. Sempre 
estaven a la grenya, més aviat predo-
minaven els catalanistes. 

També feien tir al plat, al Firal, em 
sembla. El tennis va venir més tard, 
en van fer un camp. El futbol no tenia 
gaire bons ulls, uns quants nois d’Olot 
s’hi van aficionar, van agafar la tuber-
culosi. Un era l’Enric Danés. Deien 
que venia del futbol, perquè havien de 
fer massa esforç i no tenien reserves. 
Era molt fàcil agafar-la, estava escam-
pada pertot.

ELs LLimona

Els Llimona van passar una bona 
temporada els estius a Olot. Vivien en 
un pis al començament del carrer Vi-
lanova, on hi va haver el Banc de San-
tander, que em sembla que després el 
va comprar. El pis era propietat de la 
dona d’en Rafel Llimona, la Pilar Bar-
ret, filla d’un que va morir assassinat. 
La Barret era molt rica, quan va morir 
va deixar una fortuna molt grossa, els 
fills van cobrar molts diners. En Ra-
fel era un bon pintor (tenia una mica 
d’anomenada), força estrambòtic i 
poca-solta. Era molt sord. Jo un dia el 
vaig sentir davant de casa seva, potser 
anava a l’Escola de Belles Arts; la seva 
dona li va dir: “Hi estaràs gaire?”. Li va 
contestar: “Un gaire i un altre gaire”. 

La mainada dels Llimona eren dolents 
que espantava. Feien el boig tant com 
volien. Passaven per sobre del tren, va 
haver d’intervenir l’autoritat. Després 
van comprar una casa als Hostalets.

FamíLiEs

Recordo els Bernades, que em sem-
bla que eren socis dels magatzems El 
Siglo, de Barcelona. Els Sistach, molt 
coneguts, que eren socis d’una fer-
reteria de Barcelona. Els Batlló, que 
provenien d’Olot, una gent molt rica 
que tenien una casa amb un jardí molt 
gran. Els Puiggalí, fabricants de gènere 
de punt. Els Rosés, també fabricants, 
que es van fer una casa molt maca a la 
plaça Estrella. Els Pascual, que se les 
donaven de nobles. Els Rodon, fabri-
cants de Barcelona, que van fer fortu-
na a Amèrica, una noia dels quals es 
va casar amb un dels germans Plana 
Moreu que van assassinar al Triai. Els 
Estorch, un dels quals era representant 
de l’Anís del Mono i feia vi de monja, 
que venia a les farmàcies. Els Bena-
vent, una colla molt gran de Barcelo-
na. Els Avelló, de la Industrial Bolsera 
de Barcelona, que es feien dir Avello, 
sense accent, perquè els semblava que 
així el cognom era més castellà. L’An-
dreu Monche, originari de Mazar-
rón, a la província de Múrcia, casat 
amb una Escubós, que era enginyer 
de ponts i camins i havia estat direc-
tor del port de Tarragona. El canonge 
Eugeni Aulet, germà de la dona d’en 
Marià Vayreda. El doctor Francesc Fà-
bregas, un metge molt bona persona 
que es va fer un xalet a les Tries. En 
Joan Maragall, que tenia llogat un pis 
al passeig de Barcelona [on ara hi ha el 
restaurant La Quinta Justa] i que deia: 
“Soc ben bé un animal casolà. Quan 
anem a Olot em tanco en el pis i no 
surto per res”...

rEnoms

Alguns estieujants tenien un mo-
tiu. A en Joaquim Civera i Sormaní, 
que havia escrit alguna cosa contra 
els nazis i que escrivia amb un pseu-
dònim amb nom de noia, li deien “la 
Brutícia”: no es canviava mai, anava 
tot l’estiu amb el mateix vestit. Vivia a 
prop de les monges de la Providència. 
A en Baltasar Cardoner, un advocat de 
força anomenada a Barcelona que por-
tava un bigoti molt respectable i un dia 
se’l va tallar, li deien “l’Exbigoti”.
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Des de l’1 d’octubre, ja es poden 

consultar cinc-centes imatges més 
de l’àlbum Olot en el transcurs del 
temps, de Josep M. Dou, en el Cer-
cador d’Imatges de l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa (imatgesgarrotxa.olot.
cat). Les mil imatges publicades fins 
ara constitueixen més de la tercera 
part de la col·lecció. L’Arxiu Comar-
cal preveu que la totalitat de les foto-
grafies de l’àlbum estigui disponible 
en línia abans d’acabar l’any.

•••

Dues publicacions de la Fundació 
Josep Irla editades recentment apor-
ten informació sobre militants histò-
rics d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya a Olot. La primera, Esquerra 
a Mèxic, 1941-1980, conté breus 
notes biogràfiques de Ramon Calm 
Clota (Sant Privat d’en Bas, 1896-
Tampico, 1972), Antoni Dot Arxer 
(Olot, 1908-Houston, 1972) i Josep 
Vilarrassa Juanola (1902-?). Sobre el 
mestre Ramon Calm es pot llegir una 
glossa molt més extensa en el segon 
llibre, El magisteri gironí d’Esquerra 
a l’exili de 1939, de Salomó Marquès 
i José Moreno.

•••

Dins la col·lecció “Estudis” que 
edita la Fundació Noguera, acaba 
de sortir a la llum el volum Ciència 
i experiència. El jurista Fontanella 
(1575-1649) i les seves cartes, de 
l’historiador del dret Josep Cap-
deferro i Pla. L’obra recull un dels 
quatre blocs temàtics de la tesi doc-
toral presentada dos anys enrere per 
Capdeferro, especialment els capítols 
on estudiava la carrera de l’advocat 
i jurista olotí Joan Pere Fontanella, 
la seva producció jurídica –especial-
ment, els tractats De pactis nuptia-
libus sive capitulis matrimonialibus 
(1612) i Sacri Regii Senatus Catha-
loniae decisiones (1639-1645)–, el 
seu posicionament polític i el destí 
dels seus béns i descendents. Conté, 
en apèndix, dinou cartes del jurista 
adreçades des de Barcelona als còn-
sols de la vila i terme d’Olot que es 
conserven a l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa.

BREVIARI



L’estiu ha passat plàcidament, per a alguns massa calo-
rós, per a d’altres massa llarg, i fins i tot trobaríem pares 
que no en veien arribar el final. Mr. Hulot no hi ha notat 
gaire diferència en les seves ocupacions diàries, si no és que 
ha observat tot encuriosit com el ritme de la ciutat s’alen-
tia a mesura que augmentava la temperatura. Els carrers es 
despoblaven quan l’insistent sol del migdia prenia posició, 
mentre al vespre les terrasses dels cafès prenien vida acaro-
nades per la dolça cara de la lluna. 

D’entre les noves experiències, Hulot va decidir un dia 
anar a la platja com han fet i faran sempre molts dels olotins 
de la nostra vila. A ell, les vacances al mar sempre li han 
agradat. L’excursió no va començar de forma anodina; el 
comentari fet a la pensió on s’allotja el va portar a cercar un 
lloc remot que mai no coneixeria. El seu hostaler va deixar 
anar a la seva dona: “Mr. Hulot vol anar a Marina”. Ca-
rai, Marina, va pensar ell, aquest poble sí que deu ser típic 
i de bon visitar. Convençut que el trobaria fàcilment, ben 
situat entre Roses i l’Escala, va agafar el seu sorollós cotxe 
per trobar la terra promesa. Després de moltes voltes i de 
resseguir la costa una bona estona, Hulot va abandonar la 
recerca quan va trobar una agradable pineda a Sant Martí 

d’Empúries on es va refrescar els peus a l’aigua tot gaudint 
d’una ombra que no tenia preu.

Finalment, els dies es van anar escurçant per anunciar 
el final de l’estiu. A Olot es culmina amb la gran festa de la 
ciutat. Hulot estava emocionat i bocabadat. La gent havia 
tornat, gairebé de cop; es respirava alegria, festa i xerinola. 
Immers en aquesta follia, un dels dies assenyalats, el nostre 
amic es va sentir observat des de les alçades, una parella 
gegantina el seguia amb la mirada altiva i sense parpellejar. 
No s’havia refet de l’ensurt quan el feia apartar un tipus es-
trany, de cap gros i desguarnit, i amb una piga ben portada. 
Però on s’havia posat! En dues gambades Hulot es va fer cap 
a un costat per deixar passar tan sorprenents personatges 
quan una colla de caps grotescos me l’envolten fent repi-
car cascavells. Hulot no sabia si saltar o caure de cul quan 
l’ataquen el setè de cavalleria amb espases incloses! Quina 
bogeria, s’havien fet realitat estrafolaris personatges sorgits 
de la imaginació popular. 

Després de nits de disbauxa i dies entretinguts, va arri-
bar el moment de tancar la festa. L’última diada el cel i la 
terra es van omplir d’estels, blancs de dia i de colors de nit, 
amb l’esperança que algun dia brillin per sempre.

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT / FESTES ESTELADES

ELS NOMS DE LA TERRA / TORTELLÀ  SINGULAR

Un dels incentius de la recopilació 
de noms de la terra és que la troballa 
d’un element rar sorprengui el col-
leccionista. Quan en cau un al salabret, 
la seva lluentor el fascina. Encara que 
només sigui per un breu instant.

Semblaria, doncs, que la sèrie de 
topònims que combinen un nom propi 
romà amb la terminació –anus/–anum 
ha de ser de les més avorrides amb 
les quals pot topar un caçanoms. Els 
espècimens d’aquesta sèrie abunden i 
s’entenen gairebé a la primera, tot dei-
xant poc marge de maniobra per a jocs 
etimològics. Són proves de la distribu-
ció de la propietat en època romana 
primordials, a ulls d’un bon historia-
dor, o adotzenades, a judici d’un to-
ponimista eternament insatisfet. Però 
fins i tot de l’adotzenament, se’n pot 
filtrar la singularitat. Entre els noms 

de propietaris romans de la comarca 
garrotxina, n’hi ha un que manté una 
traça innata per encuriosir tothom qui 
el remena: Tortellà, documentat “Tor-
teliano” (957). Ningú no discuteix que 
en la seva formació hi han intervingut 
un nom de pila o de família i la par-
tícula enclítica que marca la possessió 
de terres. La incògnita és saber a qui 
coi fa referència, perquè no apareix en 
les nòmines habituals de terratinents 
romans, i això ha disparat les divaga-
cions entre filòlegs. No hi ha cap nom 
personal ni cap gentilici documentats 
que se li assemblin, per la qual cosa es 
pressuposa que som davant d’un “cog-
nomen”, un apel·latiu derivat d’un tret 
físic o moral d’un individu que podia 
haver esdevingut hereditari de la seva 
família. Per l’estil de Balbus, Claudius 
o Rufus, malnoms que assenyalaven un 

quec, un coix o un pèl-roig determi-
nats i que els descendents es van fer 
seus. Joan Coromines, contra el parer 
de Botet, Meyer-Lübke i Aebischer, 
es va resistir a veure-hi un Tortillius, 
“l’arrissat”, perquè era poc freqüent, i 
va apostar per un Tertullius, “el (fill) 
tercer”, remogut per una metàtesi de 
vocals. Però un punt sembla decantar 
la balança a favor de l’home de cabells 
cargolats: a la vora del Roine, al Dalfi-
nat francès, va existir un altre topònim 
idèntic, “Tortillianum”, documentat en 
els anys 887/890, 924 i 926 i després 
desaparegut. Difícilment, un Tertullius 
podia patir la mateixa transformació a 
tanta distància i en el mateix moment.

Tercerol o amb rínxols, el que 
compta és la fascinació que encara des-
perta entre nosaltres el motiu que li 
van encolomar fa dos mil anys.

XAvieR MolineR i MilhAu (espai@androna.com)
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