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PRESENTACIÓ

MIQUEL NOGUER I PLANAS
ALCALDE DE BANYOLES
Un nou any, una nova Festa Major

Fotògraf: Pere Duran

Una altra vegada, com cada any, encetem una nova Festa Major en
honor a Sant Martirià. La nostra festa, com sempre, està plena d’actes i
ben diversos, dels quals n’estic convençut que tant les banyolines i els
banyolins com els que ens visiteu en podreu gaudir plenament.
Enguany, el 2014, a més, la nostra festa major també recordarà el
Tricentenari, i se sumarà a la commemoració del final de la Guerra de
Successió. Per recordar aquest esdeveniment com passa arreu de
Catalunya, aquí, a la nostra ciutat, s’ha programat un acte específic: el de la
Festa austriacista de 1710, quan, en un moment de gran il·lusió, Banyoles
va homenatjar el rei Carles III.
A més d’aquest acte específic la nostra festa de Sant Martirià tindrà
aquest any dos moments especials. Seran dues ocasions per agrair la
feina feta a dos conciutadans: a la filòloga banyolina Gemma Rigau i Oliver,
que pronunciarà el pregó, i a mossèn Pere Bach i Fernando, que rebrà la
Medalla d’Or de la ciutat.
A més de tots aquests esdeveniments destacables, i dels tradicionals de
cada any, l’Ajuntament de Banyoles proposa per aquest 2014 una festa
amb moltes activitats per participar-hi activament. La proposta és al
carrer i ara només cal que tots plegats us la feu vostra. I aquí voldria agrair
especialment la implicació i la col·laboració de les entitats de la ciutat, a les
quals em plau donar-los-hi les gràcies.
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En el llibret -el Cartipàs- s’hi troben diverses seccions, a
més de la programació, la figura de la pregonera; el pregó de
l’any passat, pronunciat per Rafael Cuenca i Juncà; l’autor
del cartell, Jaume Geli i Julbe; l’espai dedicat a una entitat,
la Fundació Estany; l’àpat o el retrat de la festa, un parell
d’articles sobre la història o les tradicions de Banyoles (un
sobre la Festa austriacista de 1710) i una referència al desè
aniversari de l’escola bressol municipal La Balca. Espero
que us agradi.

Fotògraf: Harold Abellan

En nom propi i de tot el consistori, us desitjo que tingueu
una molt bona Festa Major!!!
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PREGONERA

GEMMA RIGAU I OLIVER
PREGONERA DE LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ DE
BANYOLES DE 2014
Aquest any 2014 la Festa de Sant Martirià tornarà a tenir una
pregonera. La pregonera d’enguany, doncs, serà la banyolina
Gemma Rigau i Oliver.
Gemma Rigau i Oliver va néixer a Banyoles, al carrer de Sant
Martirià, el dia 13 de novembre de 1948. És filla del desaparegut
Cronista Oficial Honorari de la ciutat Antoni M. Rigau i Rigau i de
la cornellenca Teresa Oliver i Gasau. Té dos germans: la Irene i
l’Anton Maria. Es va casar amb Joaquim Garriga i Riera (catedràtic
d’història de l’art de la Universitat de Girona) de Malgrat de Mar,
amb qui ha tingut un fill, en Damià, i dues nétes, l’Aina i la Gal·la.
Va estudiar a la Acadèmia Abad Bonito de Banyoles, a l’Institut de
Girona i més tard a la Universitat de Barcelona (on es va doctorar
en filologia romànica). També va ampliar estudis al Massachusetts
Institute of Technology amb els lingüistes Kenneth Hale i Noam
Chomsky. A Banyoles, de jove, va participar en diverses activitats
d’esplai, com ara les colònies infantils i el Casal d’estiu del barri de
Sant Pere, i en les primeres representacions de la Passió. Ha estat
col·laboradora de la revista banyolina El Bagant (1981-1984) i és
sòcia del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.
La seva vida professional l’ha portat a la docència universitària
al campus de Bellaterra i al Col·legi Universitari de Girona i ha
esdevingut catedràtica de filologia catalana a la Universitat
Autònoma de Barcelona. A més, a la Universitat Autònoma de
Barcelona ha estat vicedirectora i directora del Departament
de Filologia Hispànica, així com secretària i directora del
Departament de Filologia Catalana. El 2002 va ingressar a l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), d’on posterioment ha ocupat el càrrec de
vicepresidenta de la Secció Filològica (2010-2014).

Com a investigadora s’han de destacar les seves aportacions a la
lingüística teòrica, que van des de la lingüística del discurs fins
a la sintaxi oracional i l’estructura lèxica del català i les llengües
romàniques. Ha rebut els premis Pompeu Fabra de l’IEC (1982),
Manuel Sanchis Guarner a la Unitat de la llengua de la Fundació
Jaume I (1982) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i
tecnològic de la Generalitat de Catalunya (2006).
Ha intervingut en nombrosos congressos internacionals i
projectes de recerca. Ha publicat llibres com Gramàtica del discurs
(1981), Lexicologia i semàntica (1986, amb M. Teresa Cabré) i és
autora de diversos capítols d’obres gramaticals de referència com
Gramàtica del Català Contemporani (2002, dirigida per Joan Solà)
i Gramàtica descriptiva de la lengua española (1999, dirigida
per I. Bosque i V. Demonte). Els seus articles sobre la sintaxi del
català i de les llengües romàniques s’han publicat en revistes
especialitzades com Caplletra, Estudis Romànics, Els Marges,
Randa, Llengua & Literatura, Estudi General: Revista de la Facultat
de Lletres de la Universitat de Girona, Revista de Catalunya, Revue
des Langues Romanes, Revista de lenguas y literaturas catalana,
gallega y vasca, Revista española de lingüística, Catalan Journal
of Linguistics, Linguistic Inquiry, Probus i Syntax, entre d’altres.
Aquest 2014, tenim, doncs, una pregonera banyolina, de família
molt arrelada a la ciutat i que és una reconeguda lingüista.
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ENTREVISTA A LA PREGONERA.
GEMMA RIGAU I OLIVER

Gemma Rigau i Oliver va néixer al carrer de Sant Martirià de
Banyoles, té un fill i dues netes, és catedràtica de filologia
catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de
l’Institut d’Estudis Catalans.

en català. A l’Acadèmia Abad Bonito de Banyoles s’estudiava en
castellà però per demostrar que aprenies la lliçó te la feien dir en
català. Així s’asseguraven que no repeties com un lloro la lliçó. Així
doncs, l’interès per la llengua prové de la família i de l’escola.

Quina és la feina que t’ocupa més, vista la teva capacitat
multidisciplinària?
La feina de professora i de recerca de la Universitat Autònoma.
També, m’ocupa moltes hores la meva tasca a l’Institut d’Estudis
Catalans on repassem la gramàtica de la llengua catalana. Ara ja
hauríem d’haver acabat i hi hem de dedicar hores.

A l’Acadèmia Abad Bonito de Banyoles es donava una bona
formació?
Sí, tot i que no eren especialistes en tots els camps però podíem
fer-hi el batxillerat. S’ha d’agrair que ens ajudaven i ens estimulaven.
Tinc molt bon record dels professors. A casa, d’estudis universitaris,
no en tenia ningú, la primera vaig ser jo.

Com va decidir orientar la vida acadèmica a la filologia?
Quan hi penso crec que hi tenen molt a veure el lloc on vaig néixer i
la meva família, que donen molta importància a la llengua catalana.
A la meva família se li donava importància a les paraules, a parlar
bé. El meu pare, el Cronista Oficial Honorari de la ciutat, Antoni
M. Rigau, ens llegia el què escrivia i hi fèiem comentaris. També,
gràcies a l’Acadèmia Abad Bonito de Banyoles, em vaig decidir per
estudiar-ho, apassionada per la literatura.

El pas d’anar a la universitat com va anar?
El meu pare volia que estudiés Dret. Abans vaig estudiar peritatge
mercantil. Però anar a la universitat era tota una experiència, anar
a Barcelona... Era el 1969 amb la universitat molt moguda. Hi havia
molts mesos sense classe.

De mica en mica la lingüística em va interessar. Saber i conèixer
sobre el català, i altres llengües romàniques. No estudiem només
les paraules, sinó que estudiem perquè els humans saben parlar
una llengua. Aquest tema m’interessa molt.

Primer teníem uns cursos comuns, i allà el què m’interessava més
era la literatura. Al meu pla d’estudis podia triar molts professors.
Vaig fer filologia hispànica perquè tot just estava començant la
filologia catalana i tenia poc professorat. Vaig fer les assignatures de
filologia catalana però des de filologia hispànica. Al doctorat, totes les
filologies quedaven sota l’etiqueta de doctorat en filologia romànica.
Però, de fet, el vaig fer sobre el discurs en català, l’any 1979.

Parlem dels orígens?
Ser filla d’Antoni M. Rigau tenia un pes a casa, sempre s’havia
dedicat a la història de Banyoles. I la mare era una bona lectora.
També és veritat que la llengua de l’escola era el castellà, però a
casa el català era la llengua que es considerava nostra. El meu
pare escrivia en castellà però de seguida que va poder, ho va fer

Des de sempre has estat vinculada a la universitat?
Sí, després del doctorat i a la Universitat Autònoma. Com a
professora necessites ganes de transmetre i estimular. A la
universitat ho pots fer, has de fer seguir la docència i la recerca. No
pots fer una bona docència si no fas recerca perquè a la universitat
cal informació nova. A mi m’agrada fer classes.
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El pes de la investigació és important en la teva carrera?
Treballem en equip, amb membres de la universitat i de fora la
universitat. És molt estimulant, has d’anar llegint. La recerca surt sola
en el grup de més de 30 membres de la universitat que estudiem
les estructures de les llengües més properes, el català i el castellà.
Sempre ens plantegem perquè de petits aprenem les llengües.
Quina salut té el català?
No té mala salut, però hem de vigilar. L’estudi de l’evolució de l’ús de
la llengua diu que augmenta el nombre de persones que entenen el
català però recula una mica l’ús. El català té prestigi i és usat a les
noves tecnologies i a les xarxes socials. També és important l’escola.
Cal usar-lo, cal que els catalanoparlants l’usem, això ens salvarà.
Com va això de formar part de l’Institut d’Estudis Catalans?
Va com el pregó, algú et truca i t’ho proposa. A la secció filològica es té
en compte l’origen territorial, tenir menys de 70 anys i es presenten
candidats i t’escullen. Funcionem en comissions de treball. Sóc la
presidenta de la comissió de Gramàtica.

Quin va ser el moment en què li demanen si vol fer el pregó
No m’ho van demanar, l’alcalde em va dir que en nom seu i del
consistori em feia un encàrrec. Vaig protestar una mica i de seguida
em va agafar aquella por (la síndrome del pregoner). A partir del
moment en què et diuen que has de fer un pregó, encara que facis
qualsevol cosa, fins hi tot veure una pel·lícula, vas pensant que has
de fer un pregó, jo tinc un pregó.
Què ens pot avançar?
No puc avançar gaire res, però és normal que un repassi la seva vida
i parli del què fa. No seré gaire original. Parlaré de Banyoles, de la
meva feina i de la infantesa.
Resum de l’entrevista de Ràdio Banyoles.
Setembre de 2014.

Quina vinculació té amb Banyoles?
La de banyolina, la meva vinculació es constant, no deixo passar
un mes sense venir. Tenim la casa dels pares i família, estic al dia
per les amistats. I el meu germà que ve pràcticament cada dia a
Banyoles ens informa de tot el que passa. Ho tinc tot controlat.
Professionalment, una de les jornades de la secció filològica la férem
a Banyoles el 2006. I el Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles ha
tingut relació pel tema de toponímia.
Amb quines entitats banyolines ha tingut vinculació?
Amb el Casal d’Estiu, colònies, el Centre Excursionista, quan era jove,
i amb el Centre d’Estudis Comarcals, des de que vaig cobrar.

Gemma Rigau i Oliver va ser entrevistada per Ràdio Banyoles el mes de setembre
de 2014.
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RAFAEL CUENCA I JUNCÀ
El diumenge dia 13 d’octubre de 2013 al
Teatre Municipal, a les 12 del migdia, es
va fer la lectura del pregó de la festa de
Sant Martirià.
Il·lustríssim senyor alcalde de Banyoles, Il·lustríssim senyor
president del Consell Comarcal, digníssimes autoritats,
senyores i senyors, amics i amigues,
El passat dia 28 d’agost em trobava de vacances, com
acostumo a fer els darrers anys, en un poblet a l’extrem nord
de la província de Valladolid, anomenat Villafrechós, lloc on va
néixer el meu pare, quan a primera hora vaig rebre una trucada
de la secretària de l’Alcalde. Va haver de passar ben poca estona
fins que en Miguel Noguer, el nostre Alcalde, em va trucar per
dir-me que m’havia d’anunciar una bona noticia: havien decidit
encomanar-me el pregó de la Festa Major d’enguany, ja que
des de ben jove jo havia estat estretament implicat en diverses
entitats i activitats a la nostra ciutat i consideraven que n’era
mereixedor.
No cal dir que la proposta em va suposar una alegria i alhora un
honor, per tant vaig acceptar-la tot assegurant que de seguida
em posaria mans a l’obra per poder redactar una dissertació
digna i amena. Dóna la casualitat que, en el moment de trucarme en Miquel Noguer, em trobava a l’Ajuntament de Villafrechós
parlant amb un altre alcalde, en aquest cas en Miguel Ángel, un
10

bon amic. Va veure que penjava el telèfon amb un cert aire de
gravetat i em va preguntar si havia rebut alguna mala notícia
de casa. Quan li vaig explicar el motiu de la trucada li va faltar
temps per felicitar-me i tot seguir va afegir: “bueno Rafael, pues
el año próximo traduces al castellano el pregón de tu ciudad
y por la fiesta nos haces el pregón en el pueblo de tu padre,
¿de acuerdo?”. Jo em vaig posar a la seva disposició, però
advertint-li que el pregó seria força diferent, com no podia ser
d’una altra manera. En aquell moment vaig pensar en el meu
fur intern: “bé, no volies caldo, doncs dues tasses!”. Però he de
confessar que també em va agradar, ja que allà hi tinc estada,
part de la meva família i molts bons amics.
Així em vaig quedar doncs, amb una barreja de lògica satisfacció
i alhora de preocupació per la responsabilitat de l’encàrrec.
Aquest era de fet el segon reconeixement que rebia aquest
any, després que el passat 14 de juny em concedissin la
Medalla de l’Esport de les Comarques Gironines. Un guardó que
entrega la Delegació de Girona de la Generalitat de Catalunya
a aquelles persones que de manera desinteressada i sovint
anònima han treballat o treballen pel foment de l’esport, en el
meu cas, l’excursionisme.
Des del primer moment vaig tenir clar que centraria el pregó
en la meva vida de tots aquest anys a Banyoles, que són les
vivències d’un noi en el si d’una família obrera, des dels durs
anys de la postguerra fins als nostres dies. Una existència
amb els seus moments d’angoixa, d’esperança i d’alegria. El
que segueix doncs és la modesta biografia d’algú que, malgrat
totes les dificultats, sempre s’ha volgut comprometre amb la
seva vila i el seu país. Però parlant-vos de la meva vida he volgut,

sobretot, oferir-vos un retrat de l’època i les circumstàncies
que m’han tocat viure.
Els orígens: la família
Donada la meva dilatada trajectòria d’activitats i el meu esperit
inquiet, si volgués repassar els setanta-un anys de la meva
vida m’allargaria molt més enllà del què dicten les normes del
bon gust. I a més, en aquest sentit, sempre que he hagut de
fer alguna xerrada o conferència, he tingut molt present el què
deia un dels últims frares benedictins que va estar al santuari
tan estimat de la Mare de Déu del Mont: “un sermó curt, mou
els cors; i un de llarg, mou els culs”. Intentaré seguir doncs el
seu savi consell.
Per començar el breu relat d’una vida i un època, deixeu-me
llegir-vos un petit extracte de l’acta del meu naixement al
Registre Civil:
“En la ciudad de Bañolas, provincia de Gerona, a las once horas
del día Doce de Enero de mil novecientos cuarenta y dos, ante D.
Narciso Hostench Serra, Juez municipal, y D. Luis Genover Roura,
Secretario, se procede a inscribir el nacimiento de un varón
ocurrido en esta ciudad a las cinco horas treinta minutos del
día diez de los corrientes en la calle Álvarez de Castro nº 18 piso
2º; es hijo legítimo de el declarante Victorino Cuenca Rodríguez
y de su esposa Teresa Juncá Badosa, consortes naturales de
Villafrechós, provincia de Valladolid, y de Borgoñá, provincia de
Gerona, de 29 y 31 años de edad, vigilante y dedicada a sus
labores respectivamente; nieto por línea paterna de Victorino
Cuenca Santa Eufemia, difunto, y de María Rodríguez Bermúdez,
viviente, natural de Alcañices de Aliste, provincia de Zamora
y domiciliada en Villafrechós, y por línea materna de Rafael
Juncà Brugada y de María Badosa Rierda, difuntos, naturales de
Bañolas y Borgoñá (Cornellá de Terri) respectivamente, y se le
ponen los nombres de Rafael, David, Víctor.”
Actuaven com a testimonis “Don Antonio Gibert Llabrés” i “Don
Luis Sarquella Torras”. Com heu pogut veure, el meu pare no era

d’aquí. Va entrar a Banyoles el febrer de 1939 com a soldat de
cavalleria de l’exèrcit “nacional”, o franquista, o com li’n vulgueu
dir. Anava junt amb un oficial de qui potser heu sentit a parlar, el
senyor Erundino Sanz. Després d’“alliberar” Banyoles, tal com
es deia en el bàndol franquista, ambdós varen tenir temps de
conèixer dues noies de la comarca i en acabada la guerra s’hi
van casar i es varen establir a la nostra vila. L’un, el meu pare,
amb la Treseta de “Can Pei” de Borgonyà, i l’altre, amb la noia
de “Can Petites”, carnissers del carrer de la Canal. Tant l’un
com l’altre acompanyaven les forces regulars marroquines a
fi de vigilar-les i evitar que es dediquessin al pillatge. En Víctor,
el meu pare, feia guàrdia a “Can Pons”. Acabada la guerra, el
pare va tornar al poble, al seu treball en una farinera. Però
en Víctor s’havia enamorat d’aquella noia de Borgonyà, la
Treseta, i li va escriure per formalitzar les relacions i casar-s’hi.
Aleshores la família de la meva mare, entre ells el meu cosí i
padrí Rafel Angelats, va escriure al rector de Villafrechós tot
demanant informes del meu pare. Com que aquests varen
ser immillorables, la meva mare el va acceptar, però li va posar
com a condició que vingués a viure a Banyoles. Així ho va fer,
va venir, va buscar feina i va acabar col·locant-se com a “burot”,
funcionari municipal encarregat de vigilar i recaptar el dret
d’entrada a la vila de certs articles així com l’impost de consum
de productes de menjar, veure i cremar. S’estava a la caseta de
Mata i a la de la Carretera d’Olot. D’altra banda, la meva mare
era filla d’un industrial de teixits de Banyoles, en Rafel Juncà i
Brugada, “l’avi Pei” com se’l coneixia, el qual, junt amb un altre
soci de Barcelona, tenien una fàbrica a Borgonyà. L’avi Pei no va
perdre el temps i va tenir tretze fills, vuit amb la seva primera
dona. En morir aquesta, es va tornar a casar. I ho va fer amb una
treballadora de la fàbrica, la meva àvia, que era de Can Cargol de
Borgonyà. Es deia Maria Badosa i Riera i d’aquesta unió en van
sortir cinc fills més. L’Avi Pei es va vendre la seva participació a
la fàbrica i va viure de rendes fins que es van acabar els diners.
La meva mare, que era una persona de fortes conviccions
religioses, va viure amb dignitat i tristesa aquest pas d’una vida
de comoditats a una d’altra de treball i privacions.
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La meva mare es decidí a casar-se amb en Víctor. Ella, que
parlava amb certa dificultat el castellà, es va unir en matrimoni
amb una persona vinguda ni més ni menys que de Valladolid.
Però el fet és que a casa sempre es va parlar en català i, encara
que el meu pare ho feia en castellà, de seguida va el entendre
perfectament. El pare va deixar l’educació dels tres fills que
varen tenir -la meva germana gran, l’Asunción, jo que era el
mitjà i únic noi, i la meva germana petita, la Teresa- en mans de
la meva mare, que ens va pujar com a catalans i bons cristians.
Com veieu jo era el que en diuen un encreuament entre el més
genuí de Castella, Valladolid, i el més intrínsec de Catalunya,
Banyoles-Girona. Un distingit banyolí com el senyor Jaume
Butinyà sempre deia que, gràcies al mestissatge, Catalunya
s’havia mantingut forta. I ho crec sincerament, ja que gràcies
al meu ofici, vinculat al món cerealístic, he comprovat que les
varietats híbrides de grans sempre són les que donen un millor
rendiment. Les races pures, si no hi ha encreuaments, sempre
degeneren.
A més d’aquests orígens catalans i castellans, encara n’estic
indagant uns d’altres que em va fer descobrir un advocat suís
sefardita. Em va explicar que Cuenca era un dels cognoms més
comuns entre els jueus peninsulars i que a Castella hi havia
una gran quantitat de sefardites. Em va demanar si a prop d’on
havia nascut el meu pare hi havia algun poblet amb aquest
nom. I efectivament, Cuenca de Campos es troba a escassos
quilòmetres de Villafrechós, a la Tierra de Campos. L’advocat
es va mostrar convençut que els meus avantpassats, en
venir de Palestina, es van instal·lar en aquell poblet i s’hi van
estar fins a la expulsió del 1492. Llavors, i d’això en tenim
alguna referència, se n’anaren a Portugal, però finalment es
12

convertiren i van abandonar l’antic cognom hebreu pel del
seu poble d’origen, Cuenca. A mi m’agraden molt els meus dos
cognoms i sempre m’he considerat una persona de Banyoles i
catalana com el que més.
Els meus pares van haver de treballar de valent per tirar-nos
endavant. En Víctor feia de “burot”, però a més menava un hort,
i els vespres anava a menar bestiar a Cal tiu Pepito Reverter,
que era un ramader important del sector porcí, i encara li
quedava temps per fer de sabater després de sopar. Arreglava
sobretot les botes dels guàrdies civils. La meva mare, a més de
portar la feina de la casa, feia camises.
L’escola i els jocs
Va arribar l’hora d’anar a l’Escola i, com fèiem tots els fills de
famílies obreres, em varen portar a les Escoles Nacionals, les
de la Vila, a on ara hi ha el Museu Darder. La primera mestra que
vaig tenir va ser la senyora Pepita Castany. D’ella en guardo un
gran record. Al matí només d’entrar a l’escola ens formaven a
tots al pati, al balcó del primer pis hissaven la bandera, i tots
amb el braç enlaire entonàvem primer el “Cara al Sol” i després
el “Himno Nacional”, rituals que formaven part de la normalitat
d’aquell moment. D’aquesta època d’infantesa en destacaria la
vida i els jocs al carrer.
Com que vivíem a la carretera de Girona, com en dèiem del
llavors carrer Álvarez de Castro, el meu lloc de joc va ser sempre
el carrer de Girona on, degut a les mancances de l’època, tots
els jocs eren producte de la imaginació i l’enginy: als vespres
sempre jugàvem a “mistric”, a “parar” a la Plaça i a amagar-nos al
carrer de Girona, preferentment a la fàbrica de cuirs adobats de

Can Pujola. D’altres jocs eren els retrats, la baldufa, les marietes,
la petadora. En un racó de la confluència del carrer Girona amb
el d’en Coromina hi havia un banc molt rudimentari on diferents
nens ens hi assèiem, un darrera l’altre, i el qui anava al davant
era el conductor d’un autocar imaginari i imitava amb la boca
el soroll del motor. A cada zona de Banyoles hi havia colles de
mainada: els de les Rodes, els del carrer Major, els del carrer
Girona... Si alguna d’aquestes colles envaïa la zona d’una altra
això significava una autèntica declaració de guerra, conflicte
que es dirimia o bé al mateix carrer o bé en “El pissarrí” de sota
el Mirador, a on amb fones casolanes ens llençàvem roquinyots
i sempre algú en sortia esgalabrat. A l’estiu no ens banyàvem
a l’Estany ja que encara érem molt petits, sinó que ho fèiem
als recs, amb aigües de menys fondària. Els diumenges al
matí tocava anar a Missa amb els pares. Aleshores el rector
de Santa Maria era mossèn Fernando Simón, una persona de
gran intel·ligència però amb un caràcter molt fort. Els seus
sermons eren famosos pel seu contingut, però també per la
contundència amb què criticava aquells fets o aspectes de la
població que no li agradaven; com per exemple la Travessia de
l’Estany, ja que segons ell es barrejaven nois i noies despullats
durant la prova. Per això, quan sortíem de Missa, la mainada
assenyalàvem els qui l’havien feta tot dient “mira, aquell ha
fet un pecat mortal...!”. Era corrent també que, quan donava
la comunió, si alguna dona anava una mica escotada se la
saltava i no li donava el sagrament. Al sortir de missa, la mare
anava cap a casa a preparar el dinar: macarrons amb una mica
de carn i/o arròs amb pocs ingredients, però això sí, molt ben
guisats! De segon plat, un colomí, ja que el meu pare en criava,
o bé llebre o perdiu, ja que era un bon caçador i sempre portava
alguna peça que plomava o escorxava ben ràpidament. Mentre
esperàvem el que per a nosaltres era un banquet, el pare i jo
anàvem a caminar tot fent una volta a l’Estany, o bé al Puig de
Sant Martirià, a Usall o a Martís. A la tarda, després de dinar,
el pare em portava a fer postres pels voltants. A les cinc em
portava a funció a Santa Maria, a on apreníem catecisme,
ens feien un petit sermó i resàvem. Abans d’acabar sortia la

senyora Adelaida, que era la majordoma del Rector i ens donava
un tros de regalèssia.
D’aquell temps hi va haver dos fets que em van marcar
profundament. L’ un fou que la mare va haver d’estar molt
temps hospitalitzada. Per aquest motiu els tres germans
anàvem a l’escola i a menjar a casa de diferents familiars, en
el meu cas a ca la tia Maria de Ca l’Angelats, que era la germana
gran de la meva mare, i el seu fill en Rafel era el meu padrí. A
dormir anàvem tots a casa amb el pare. Ell ja havia deixat la
seva feina de burot i treballava a Curtits Ametller. L’altre fet
que em va impactar va ser l’assassinat el 26 d’abril de 1946
a Banyoles del guàrdia civil José Codón García a mans d’un
escamot del famós maquis “Quico Sabater”. Aquell guàrdia
era molt amic de la nostra família perquè de solter vivia a casa
de la meva tia Paquita, que tenia dispesers al seu habitatge
del carrer de Girona. Era una persona molt amable i noble que
havia fet molta amistat amb el pare. Com a mostra us en diré
que, mentre va ser solter i fins que es va casar, rebia diàriament
de l’Economat de la Guàrdia Civil dos panets del tipus “xusco”,
i ell ens en donava un a nosaltres. Més endavant es va casar,
i vivia als pisos de can Falgueres, a on ara hi han els Tallers
Domènech. Aquell dia d’abril, al sortir de classe de la senyora
Pepita, el pare em va venir a buscar molt trasbalsat i em va
dir que havíem d’anar immediatament a la carretera, perquè
havia passat un cosa terrible. Em va portar a la bifurcació de la
carretera amb el carrer Torres i Bages. Havia plogut i a terra hi
havia molta de sang que la pluja feia escolar-se cap avall. Vam
entrar a un portal que hi havia davant mateix, que era de can
Duran, i a terra, estirat en una llitera, hi havia el cos sense vida
de l‘amic Codón. Feien guàrdia dos soldats del camp d’aviació.
Després amb la mare vam anar al pis de can Falgueres per
acompanyar a la seva dona que estava desesperada, perquè
havia presenciat els fets des del balcó. S’ha escrit molt sobre
aquest fet i no sempre concorda amb el que a casa sempre
em van explicar. Sembla que després d’estar-se de guàrdia
a l’entrada del quarter en Codón baixava cap a casa seva a
13
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dinar i a l’alçada del carrer Torres i Bages va veure que pujaven
dos homes els quals, en adonar-se de la seva presència van
canviar sobtadament de vorera. Això va fer que ell se’n malfiés
i els abordés tot demanant-los la documentació. Llavors,
mentre l’un feia veure que la treia, l’altre li va anar pel darrere
i li va engegar un tret al cap, sortint el projectil per la boca. Va
morir a l’acte. I tot això ho va veure la seva dona, que l’esperava
al balcó. Terrible...

acabar els cursos del Seminari Menor. Abans d’entrar al Seminari
Major, veient que no tenia prou vocació religiosa, en vaig sortir.
Va ser unes de les èpoques més profitoses de la meva vida i
em va preparar per a tots els reptes que hauria d’afrontar més
tard, tant en la vida laboral com en els estudis. Vaig rebre una
sòlida formació tant en el camp de la cultura com en la disciplina
i l’esport. I tot això per no parlar de la formació musical.

L’estada al Seminari i les primeres feines
Vaig continuar l’escola amb mestres com el senyor Lluís
Capellà, el senyor Justo Meiro o el senyor Vidal Raimóndez entre
d’altres. Vaig entrar d’escolà a Santa Maria i, més endavant, als
nou anys, vaig voler estudiar per capellà. Aleshores fèiem un
curs preparatori al Monestir de Banyoles, en el qual teníem de
professor a mossèn Tomàs Frigola, que era rector de Porqueres.
Als deu anys vaig entrar al Seminari, a on hi vaig estar fins

En sortir del Seminari els meus pares volien que estudiés
magisteri, però jo vaig preferir posar-me a treballar, també
per ajudar als de casa. Vaig entrar primer a les oficines de
Curtits Ametller. Els pares em van fer anar a conferència amb
el senyor Miquel Parnau. Aquest professor ens preparava per
fer la Tenedoria de Llibres i la Comptabilitat, i ens guiava per
obtenir el conseqüent diploma pel qual ens havíem d’examinar
a l’Acadèmia Cots de Barcelona. El Sr. Pernau feia les classes en
un local situat en un carreró sense sortida.

Rafael Cuenca i l’alcalde de Banyoles Miquel Noguer. Fotògraf: Joan Castro.

Un moment del pregó al Teatre Municipal. Fotògraf: Joan Castro.
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Amb els amics fèiem moltes sortides a les festes dels pobles
per conèixer noies. Des del principi vaig estar molt vinculat a la
Parròquia, a on col·laborava amb els diferents vicaris: mossèn
Mola, mossèn Joan Rius, mossèn Garriga, mossèn Toca, etc.
Amb els altres nois que també col·laboraven a la Parròquia
fèiem sortides a Muntanya, activitat aquesta que havia
començat amb el pare però que vaig ampliar notablement al
Seminari. Amb els seminaristes de Banyoles a l’estiu fèiem
moltes sortides, a més d’organitzar un Casal d’Estiu per a la
mainada de la ciutat.
D’aquella època d’adolescent haig d’esmentar les Festes de
Sant Martirià, sempre esperades i viscudes intensament.
L’arribada de noies forasteres, les ballades de sardanes, les
fires... Llavors els dies festius eren tres, més una tornaboda,
i començaven sempre el 24 d’octubre, el dia del meu sant.
D’aquelles festes, una de molt trista fou la que coincidí amb
l’incendi de la fàbrica de les Saques. Va ser el primer dia de les
feses. Jo era feliç perquè aquell any venien les meves cosines
de Berga, però de bon matí el meu pare ja em treu del llit i em
porta a apagar foc a les Saques. Fèiem una fila i passàvem
galledes d’aigua fins als que estaven a primera línia remullant
la paret del magatzem incendiat. De cop es féu una gran
polseguera i se sentí un estrèpit sec, la paret del magatzem es
desplomà i sepultà als qui eren a sota, amb el balanç de dos
morts i diversos ferits. Després vingué el dol i se suspengueren
molts actes de les festes, llevat de les fires.
Deixo el treball a can Nap (Curtits Ametller) i m’estic dos anys
a l’oficina d’un escorxador porcí a mas Riera. A les sortides
als pobles i les excursions a muntanya hi afegeixo el futbol,
que havia practicat amb escreix al Seminari. Primer vaig jugar
amb la JACE, les Joventuts d’Acció Catòlica, després amb els
juvenils del C. D. Banyoles. Però les lesions i la major atracció
que sobre mi exercia l’excursionisme em van fer deixar-ho.
Entro a formar part del Manípul de Manaies i fins que vaig a la
mili prenc part en les Processons dels Dolors i demés sortides

que feia el Manípul a municipis com l’Escala. Als divuit anys
entro a treballar a can Trull, a l’oficina. Allà prenc contacte amb
una persona molt vinculada a la parròquia i al teatre, en Jaume
Oller, que era apoderat i responsable de la farinera. Ell va ser
clau en la meva vida laboral i també en l’inici de la meva afició
teatral, primer amb els Pastorets, després amb un grup juvenil
que muntava obres senzilles, com ara sainets, i posteriorment
amb La Passió.
És en aquesta etapa de la meva vida quan em vinculo
estretament en totes les activitats de la meva ciutat. En Sidret
Palmada em capta per ajudar-lo a “El Aguinaldo del Soldado
Bañolense” que consistia sorteig anual abans de Nadal
d’una panera de queviures que ens regalaven les botigues
de Banyoles. Amb l’import que recollíem del sorteig fèiem un
lot de Nadal molt complert, amb torrons, neules o xocolates,
que enviàvem a tots els joves banyolins que aleshores feien
la mili. Aleshores la parròquia em confia un grup de nois
d’entre vuit i dotze anys, aspirants d’Acció Catòlica. Els qui
se’n cuidaven anteriorment era gent gran que es limitava a
fer-los alguna xerrada sobre temes religiosos. Jo, des del
primer dia vaig preferir iniciar-los en l’excursionisme, amb
sortides i acampades quinzenals. Llavors teníem el local al
carrer Vallespirans. Quan sortíem el diumenge al matí anàvem
a la fleca de can Planes de les Rodes a comprar coca i després
ens encaminàvem cap a l’Estany per passejar amb grups de
noies. A la tarda, a Banyoles hi havia molt d’ambient ja que hi
pujava tot el jovent de la comarca en bicicleta. Després era el
torn del cinema, o d’alguna obra de teatre. En sortir, anàvem a
fer un mos i un toc a can Ralita o a ca l’Andreu, ens assèiem als
Catòlics i preníem vistes de les noies que pujaven i baixaven des
de la Plaça fins als Turers. Després es feia ball a can Xampinya,
i sortint de nou passejada amunt i avall de la Plaça als Turers a
provar sort amb alguna noia i el seu grup, ja que mai no anaven
soles. Per Setmana Santa, després de sortir de la vetlla Pasqual,
amb la colla anàvem a cantar a casa de les noies “Som una
colla que el Dissabte de Glòria fem un concert...“. Si teníem
15
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sort ens convidaven a entrar i a menjar alguna cosa, sinó
també ens podia baixar alguna galletada d’aigua. A l’estiu
anàvem a banyar-nos a la pesquera de la Perla, però com
que la palanca era molt petita anàvem a la de la pesquera
del costat, la de can Trull, que era molt grossa.
Excursions a muntanya
Jo seguia portant els aspirants a muntanya, vinculat
estretament amb el Centre Excursionista de Banyoles. Per
aquest motiu l’Anton Prat, aleshores president del Centre,
em va demanar que entrés a la Junta Directiva, cosa que
vaig fer com a Vocal de Jovent. Era el més jove de la Junta.
A les reunions que se celebraven cada dimecres en un
petit local que teníem a l’entresol del Bar l’Esport, abans
cal Nunci, preferia doncs escoltar més que no pas parlar.
El que em va admirar des del primer dia era que a la junta
dominava per damunt de tot la democràcia, és a dir, que
totes les decisions es prenien per majoria. Des del principi
les sortides pel jovent i la mainada foren constants. De
vegades la mainada que venia a les sortides i acampades
eren prop d’una setantena!
El 23 de juny de 1964 el Centre participà junt amb els
excursionistes francesos del Departament dels Pirineus
Orientals en les “Comissions Departamentale des feux
de Saint Jean”, que tractaven d’organitzar fogueres
als principals cims d’una i altra banda de la frontera la
vigília de Sant Joan. Vam fer grups de dues persones per
muntanya i a en Pepet Cruells i a mi ens va tocar anar
a Rocacorba, concretament al Puig Ou, on ara hi ha les
antenes de televisió. A les 7 de la tarda vam anar fins a
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Pujarnol en la meva moto vespa, després seguirem a peu.
Arribarem a destí ben de fosc. A l’hora fixada, les deu del
vespre, encenguérem la nostra foguera. Fou indescriptible
l’espectacle de tots aquells llums de fogueres arreu de les
muntanyes de les nostres comarques i del Rosselló. En
aquella època el Centre també va ser capdavanter en la
difusió de la nostra llengua, organitzant un curs de català
dirigit per en Xavier Prat, germà de l’Anton, que va tenir
molta acceptació.
La meva implicació en el Centre era gran, participant en
totes les activitats, com ara el Pessebre al Bassegoda, la
Missa del Gall a Palera i a Rocaborba, i moltes sortides. Tot
sovint els dissabtes l’Anton Prat ens telefonava per anar a
dormir al Refugi de Sant Aniol. Marxàvem cap a les vuit del
vespre, ja que aleshores es treballava fins a la set. Amb
el seu cotxe, que era un Renault Ondine, anàvem fins al
Pont de Valentí. La pista era infernal i els baixos del cotxe
tocaven més a terra que les mateixes rodes. Sempre quan
començàvem a caminar era negra nit i moltes vegades pel
camí vèiem fileres de gent carregada amb fardells. Eren
contrabandistes, que en veure les llums dels nostres lots es
pensaven que érem els carrabiners de Tortellà i s’amagaven
a les bardisses fins que havíem passat. A més del Centre
jo estava implicat al Cercle de Catòlics, a on feia Teatre.
Començant pels Pastorets. Primer de dimoni, després de
Satanàs, també de Luzbel i finalment en el paper estel·lar,
Isaac el mesonero. També La Passió des del primer dia.
Debutant com a apòstol Jaume, després com a Caifàs. A
banda de les obres de teatre, als Catòlics també fèiem les
populars “Fiestas en el Aire” per a la mainada.

Temps de mili
S’acostava el temps d’anar a la mili, el 1963 ja ens havien
quintat. En aquell moment vaig apressar-me a demanar-li al
Sr. Miquel Parnau que em preparés per fer un Curs de Cap de
Comptabilitat. Ell hi va accedir amb la condició que hi posés
els cinc sentits. I així ho vaig fer, obtenint en només un any
el diploma després d’un examen a l’Acadèmia Andresense
de Barcelona. Volia aprofitar intensament aquell darrer
any abans d’anar a la mili. Abans d’entrar en el sorteig
per decidir les destinacions de la mili, es va fer pública al
butlletí de l’Estat una Ordre de l’exèrcit en la qual s’oferia a
tots els quintos l’oportunitat de sortir del sorteig si anaven
voluntaris a l’Àfrica, on podrien escollir cos i plaça. Potser
us semblarà mal negoci però tingueu present que si us
tocava a marina això significava 24 mesos de servei, dos
anys sencers! Em vaig presentar com a voluntari per anar
a l’Àfrica. Vaig demanar el Cos de Sanitat i a Melilla, i com
que per Girona no hi havia plaça de Sanitari, em van acabar
posant a Farmàcia, que encara era millor. I mireu per on, quan
es va fer el sorteig, la meva lletra li va pertocar anar a Marina,
en concret a un submarí. Encara restaven tres mesos per
incorporar-me a files i els vaig aprofitar per preparar-me
pel que em venia a sobre. Les sessions de l’instrucció de
l’Ultano Gómez, que ja havia fet a mili, els cursets premilitars
de la parròquia, així com els passos marcials apresos al
Manípul de Manaies, em van ser de gran utilitat. La disciplina
apresa al Seminari i el bagatge de les caminades i bivacs de
l’excursionisme també van suposar una bona preparació.
En acabat el període d’instrucció em destinaren a la
Farmàcia Militar Central, al mateix edifici del Govern Militar.
Em vaig fer càrrec de l’administració, i seguint els consells
del meu predecessor, un noi reusenc que era caporal, vaig
renunciar a fer cap curs per ascendir, per així evitar fer-me
càrrec del destacament. Però no em va servir de res, perquè
érem quatre soldats sense caporal, i al final qui va haver
d’assumir la responsabilitat del lloc vaig ser jo. A la fi em
vaig llicenciar i per Sant Joan de 1965, torno a Banyoles i em

vaig reincorporar a la vida familiar, professional i associativa,
amb entitats com els ja mencionats Centre Excursionista i
Cercle de Catòlics.
De retorn a la vida civil
Llavors a casa em vaig trobar sol amb els pares, ja que poc
abans de marxar a la mili les meves germanes s’havien
casat i ja tenia tres nebots. Pel què fa als amics em vaig
trobar que els que havia deixat en marxar a l’Àfrica ara tots
festejaven i tant ells com les seves respectives parella no
necessitaven “espelmes”.
Pel que fa al Centre Excursionista segueixo a la junta com
a vocal de muntanya, amb sortides mensuals arreu de les
nostres muntanyes. Però aleshores feia poc que la nostra
entitat havia començat una nova activitat que al llarg de
trenta-cinc anys seria una cita emblemàtica, no només del
Centre, sinó que m’atreveixo a dir de la nostra ciutat: parlo de
la Marxa dels 40 Km. Tot havia començat seguint l’exemple
dels Estats Units, on els germans Kennedy, aleshores molt
de moda, n’havien organitzat una de 80 Km el 1963. A
Holanda la van imitar i es va anomenar precisament Marxa
Kennedy. En la Junta General del Centre del 19 de març
d’aquell any es va començar a parlar-ne, es va posar fil a
l’agulla i el dia 31 d’aquell mateix mes a les quatre del matí
se celebrava la primera edició de la Marxa dels 80 Km. Hi
prenent part cinc participants, sota la supervisió mèdica
del Dr. Josep Maria Corominas, delegat de la Junta, i amb
el subministrament de Xocolates Torras. Només tres van
acabar-la i l’itinerari passà per Banyoles, Sant Miquel de
Campmajor, Mieres, Santa Pau, Olot, Ridaura, tornada a Olot
i seguint per Sant Jaume i Besalú fins a Banyoles. El 8 de
març de 1964 encara tingué lloc una segona Marxa dels 80
Km., amb el mateix recorregut, cinc participants i tres que
l’acaben. La Junta se n’adona que la prova és massa dura.
És per això que el 4 d’abril del 1965 s’organitzà la primera
Marxa dels 40 Km., amb quatre participants i itinerari per
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Banyoles, Esponellà, Crespià, can Vilà, Besalú, Serinyà i de
nou Banyoles. Els quatre participants, agafats de la mà,
arribaren a destinació a la una del migdia. El 13 de març
del 1966 a les cinc del matí s’inicia la segona marxa. Jo
puc prendre part en la Marxa. Vam ser vuit participants, amb
el mateix recorregut, i tots acabarem la prova. A partir d’aquí
any rere any augmenta el nombre de participants. El 24 de
març de 1974, la desena edició de la Marxa superar els 500
participants. Tota la Junta ens vam haver d’implicar activament
en l’organització de la Marxa i, gràcies a una promoció que vam
fer en les escoles de les comarques gironines, el nombre de
participants va anar creixent de forma exponencial. Ja que és
ben conegut que varem arribar a assolir els 9.187 inscrits en
la 16a edició del 2 de març del 1980. Personalment la meva
aportació consistí en les primeres edicions en organitzar els
controls, i a més era l’encarregat de fer les al·locucions amb
micròfon a la sortida del passeig Dalmau. Posteriorment em vaig
dedicar només al micròfon. Però tot té un final, i la proliferació
de marxes i l’esforç sobrehumà que suposava l’organització
d’aquell esdeveniment féu que el 15 de novembre del 1998 se
celebrés l’última edició, la 34a, de la Marxa dels 40 Km.
Pel què fa al teatre vaig ampliar experiències formant part
del grup de Teatre i Art, i posteriorment amb veterans i jovent
formarem el grup Amics del Teatre. De nou La Passió, amb
papers com Caifàs o Sant Pere, els Pastorets fent d’Isaac, obres
de teatre com “Els sis corders de Blanes”, i “Fiestas en el Aire”
per a la mainada, fins al final. També començo a col·laborar en
l’organització de la tradicional Processó del Nen Jesús, que
es feia el primer dia de l’any després de la missa de 12. La
mainada anava en processó fins a la Plaça, on feien els seus
presents al Nen Jesús, amb els quals es preparaven una sèrie
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de lots. El meu padrí en Rafel Angelats era qui, entre d’altres,
feia les anotacions detalla dels lots i recaptava. A mi en tocava
esgargamellar-me de nou al micròfon tot fent la subhasta del
lots i intent convèncer a la gent perquè fossin generosos. El que
es recollia es destinava a pagar el menjador de les escoles a la
mainada necessitada.
Amb la meva família formada
El 15 d’abril del 1968 em caso amb la Maria Teresa Vallmajó i
Riera, amb qui anem a viure al Puig d’en Colomer, on havíem
construït dues cases aparellades amb la meva germana
Assumpció. Neixen els dos primers fills. Faig la comanda
amb lletra clara i primer arriba una nena, l’Anna, i al cap de
quinze mesos, el noi, en Carles. Ja amb la família formada es
consolida la vida professional al departament de pinsos de
can Trull, com a cap de compres i responsable de personal,
i entenc que ha arribat l’hora d’ampliar estudis. Cada dia,
després del treball, anava a l’Escola de Comerç de Girona, que
depenia de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de
Sabadell. Però el juny del 1974, i després d’un examen oral de
final de carrera a Sabadell, obtinc el títol de Pèrit Mercantil.
Prossegueixo els estudis empresarials, que completo a finals
del 1976 en el mateix centre. I aleshores decidim amb la
Maria Teresa tenir algun fill més. Ella vol un nen i jo una nena,
fem de nou la comanda amb lletra clara i així nasqueren el
10 d’agost els bessons, la Mireia i en Miquel. Ja érem sis a la
família. Jo, amb noves responsabilitats a l’empresa Nutrex, ja
que a més de la família Coromina entra en el negoci la família
Callís com a nous socis. I tot plegat no va ser excusa per no
implicar-me encara més al Centre Excursionista, on el 1973
en vaig ser secretari i l’any següent vocal d’acampades i
aplecs, donant un fort impuls a l’Aplec de Sant Aniol.

A banda del teatre, començo a col·laborar a la Revista de
Banyoles. Eren els anys de la transició, i em dedicava a
escriure articles sobre temes ciutadans, sobre política,
esdeveniments o excursionisme. El gener del 1978 contemplo
amb preocupació com la Generalitat es vol posar aviat a
treballar en la nova divisió territorial de Catalunya. I amb esglai
me n’assabento que la meva estimada comarca la volen
esquarterar, i les seves despulles repartir-les entre la Garrotxa
i el simulacre del Gironès, a on Banyoles quedaria incorporada.
A partir de llavors, començo a signar articles a la Revista de
Banyoles reivindicant la nostra comarca. I, abans d’acabar
aquell mes de gener del 1978, es constitueix la “Comissió
Provisional per al reconeixement de la nostra Comarca”, amb
una convocatòria a tots els ciutadans de Banyoles perquè
prenguin consciència del tema comarcal. La signaven Joan
Masgrau, Anton Freixa, Jordi Xena, Jeroni Moner, Anna Freixa,
Josep Duran, Mariona Juncà, Josep M. Massip, Roser Juanola,
Joan Parnau i jo mateix. El 12 de febrer del 1978 es constitueix
als locals del Museu Arqueològic, davant més d’un centenar
de persones representants d’entitats, partits i organitzacions
diverses, la mencionada “Comissió pel Reconeixement de
la Comarca de Banyoles”. Fins al maig del 1979 més de 50
entitats banyolines s’adhereixen a l’esmentada Comissió.
Després de molt lluitar, al final vàrem aconseguir una comarca
pròpia. Això sí, sense Mieres, Sant Ferriol, Besalú, Beuda, Maià
de Montcal i Dosquers.
Entre el 1977 i el 1980, al Centre exerceixo el càrrec de
vicepresident i responsable del Butlletí. És aleshores quan
intervinc de manera directa, junt amb l’Anton Prat, en la
compra de la que serà la seu social de la nostra entitat. Després
d’anar “d’Herodes a Pilat”, d’un local a l’altre des de la seva
fundació, es presentava l’ocasió de poder comprar una de
les construccions civils més antigues de Banyoles, propietat
de la família Coromina de Barcelona. Malgrat que la venda de
l’immoble ja estava aparaulada amb un altre comprador, l’Anton
Prat, com a industrial ben considerat en el seu cercle, i jo, com

a treballador de can Trull, i per tant conegut del seu propietari el
senyor Joaquim Coromina, ens entrevistem amb ell un dia del
mes d’octubre del 1977. El fet és que al final el senyor Joaquim
va concloure: “M’heu convençut, la casa és vostra! I què he de
fer, us l’he de regalar?”. Es va fixar un preu mínim. L’Anton, que
aleshores ja no era el president sinó que ho era en Lluis Quera,
va avançar els diners. Era la casa del número 6 del carrer del
Puig. També el 3 d’octubre del 1980, amb l’ajuda de la meva
dona, la Maria Teresa i el senyor Esteve Juncà, que en varen ser
els primers professors, es posa en marxa l’Escola de Belles Arts
del Centre Excursionista, per cobrir el buit que havia deixat a la
nostra vila el tancament de l’antiga Escola d’Arts i Oficis. Vàrem
començar amb dibuix i pintura infantils amb la Maria Teresa
Vallmajó com a professora,i dibuix i pintura per a adults amb
el senyor Esteve Juncà. Avui l’oferta s’ha ampliat amb tallers
artístics per a mainada de 1er a 6è de primària, taller lliure de
pintura, ceràmica, bonsai i fotografia.
Quan als anys setanta, en ple esclat de l’accés a l’automòbil
per part de les classes populars, i vivint encara al Puig d’en
Colomer, vam poder comprar el popular Seat 600. Un dia
memorable, un dissabte de l’any setanta, de ca l’Oller en surto
amb la mà embenada i un flamant 600 matricula GE-86792, al
preu de 63.500 pessetes. A l’arribar a casa la meva dona, en
veure veure’m la mà embenada i adolorida, em preguntà si ja
havia tingut el primer accident, però jo li vaig contestar que no,
que de tant signar lletres per a la compra m’havia quedat la mà
adolorida. A la tarda vaig anar a buscar el meu pare, en Víctor, i
tots dos feliços ens en vàrem manar fins a Martís, a la carretera
que anava a les Centrals. Allà varem aparcar el 600, i amb el pare
ens varem asseure a l’altre costat de la carretera i ens varen
estar contemplant el cotxe fins al vespre. El pare deia tot cofoi:
“¡Quien me tenía que decir a mí que un hijo mío llegaría a tener
un coche!”. Aquell dia els sentiments dretans del meu pare es
varen refermar, i jo vaig ser feliç com mai. Un altre fet destacat
per a nosaltres fou quan després de néixer els bessons, i amb
la Maria Teresa ja totalment recuperada del part, per la Festa de
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Sant Martirià del 1976 vam fundar la Galeria d’Art Banyoles als
baixos del nostre nou i definitiu domicili al carrer Major núm. 3.
En aquella ocasió vàrem organitzar una exposició col·lectiva
amb obres dels millors pintors de les comarques gironines.
Després d’una llarga trajectòria i moltes exposicions, la Galeria
passà a ser gestionada per la nostra filla Mireia, que ha derivat
el negoci cap a les vendes a través d’Internet. Actualment,
sense deixar mai la seva vocació d’espai al servei de la cultura,
la Galeria s’ha reconvertit per acollir la seu social de la Federació
de Joventuts Musicals de Catalunya, de la qual n’és secretari
general el nostre fill Miquel.
Seguint amb l’excursionisme, el 1981 assumeixo la Presidència
del Centre, i el 19 setembre d’aquell mateix any el Centre
Excursionista és escollit, en el marc de la Festa de l’Esport,
com la millor entitat esportiva de Banyoles. En aquell moment
el local de l’entitat del carrer del Puig ja s’havia quedat petit. Es
feia imperiosa la necessitat d’un nou espai. I afortunadament
l’edifici adjacent de “Can Racó” era propietat llavors d’en Noni
Moner i les seves germanes. Tanquem l’operació per un preu
raonable, i sol·licitem un crèdit a la Caixa de Girona avalat per
l’Anton Prat, en Joan Surroca, el tresorer Àngel Fuselles i jo
mateix. Una de les decisions més amargues del meu període
com a president va ser el tancament del Refugi de Sant Aniol.
Aleshores l’antic propietari, el senyor Quera de Figueres, s’havia
venut la finca a una immobiliària de Barcelona, NIKER, S.A.. El
cas és que, donat que l’edifici amenaçava ruïna, vaig posarme en contacte amb ells per mirar d’arribar a algun acord per
poder afrontar les obres de consolidació, que en aquell temps
pujaven a 2.500.000 pessetes. Però a l’anar a donar la nostra
conformitat se’n van desdir, i proposaren una concessió per
deu anys. Resumint, com que l’edifici s’anava deteriorant el
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nostre advocat i membre de la Junta, el senyor García Vallès,
ens aconsellà de deixar al Refugi. El 10 de gener del 1982,
amb una colla de la Junta, anem a Sant Aniol per a procedir
al tancament. Trobem la porta esbotzada i amb sorpresa
comprovem que el segon pis de l’edifici s’havia enfonsat
totalment. I encara vam tenir temps d’endegar un nou projecte
amb la secció de Música i Cant Coral. El 1985, després dels
quatre anys reglamentaris, deixo la presidència del Centre i
agafa el relleu l’amic Pere Casadevall, quedant jo com a vocal
d’excursions familiars i de l’Escola de Belles Arts.
L’àmbit professional
En l’àmbit professional l’activitat no és menor. L’empresa
adquireix quatre fàbriques més, amb les consegüents
responsabilitats. I l’octubre del 1984 es crea la Cooperativa
La Gironina, la direcció de la qual compagino amb les
responsabilitats a Nutrex. L’obtenció del títol de “Tècnic
Cooperatiu” em va permetre crear dues cooperatives més,
també dins el sector. Més endavant deixo la feina a Nutrex i,
a banda d’altres activitats comercials amb alguns socis, em
consagro a la tasca de Gerent de La Gironina, fins que el 2008,
als 66 anys em retiro. Actualment només hi faig unes petites
tasques com a assessor i membre del Consell Rector i és la
meva filla Mireia qui ha agafat el relleu en l’empresa comercial
familiar. Però la jubilació no vol dir que l’activitat disminueixi.
Amb un grup d’amics veterans de Banyoles, Sant Feliu de
Guíxols i Sabadell, des de fa més de 10 anys fem infinitat
d’excursions, a la Pica d’Estats, el Mont Perdut, el Pirineu
francès, les muntanyes de Lleó, Palència, Pics d’Europa, i
l’última a la Sierra del Moncayo i Barrancos de los Talamantes.
Al Centre segueixo com a vocal de l’Escola de Belles Arts,
també últimament en la secció de nova creació “Excursions

per a veterans i gent tranquil·la”. Després de contribuir de
forma directa en l’Aplec de Sant Aniol d’Aguja durant cinquanta
anys puc dir amb alegria que les entitats que l’organitzem, això
és, el Centre Excursionista de Banyoles, Grup Terra Aspre de
Montagut i el Grup Excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de
Cerdans, hem tancat gestions decisives. Després d’aconseguir
que la titularitat de l’antic Refugi passés a mans dels verdaders
propietaris, el Bisbat de Girona, s’ha constituït l’entitat “Amics
de Sant Aniol”, amb el ferm propòsit de reconstruir el Refugi de
Sant Aniol. També com a soci del Cercle de Catòlics, i ara també
membre de la Junta, estic content d’haver col·laborat amb en
Miquel Rustullet, en Xicu Mateu, en Salvador Palmada i en Jordi
Angelats, i haver pogut resoldre el conflicte que durant 20 anys
han mantingut el Cercle i l’Ajuntament respecte a un espai
ubicat a l’actual Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals,
a l’antic Teatre dels Catòlics.
No voldria acabar aquest pregó sense fer una reflexió sobre la
nostra estimada ciutat, de la qual per cert els banyolins ens
en sentim tan orgullosos que podem arribar a ser una mica
xovinistes, i jo el primer. Recordo que en un dels diversos viatges
que per motius professionals vaig haver de fer, concretament
en aquesta ocasió a Chicago, al cap de poques hores d’estar
amb els companys ja tots sabien que jo era de Banyoles i
que teníem un estany fantàstic i únic. Ens acompanyava un
advocat i comerciant sevillà, tot un “señorito”, que es deia
Guillén, i amb qui vaig travar molta amistat i que sempre em
deia “Rafael, el del Lago de Bañolas”. Un dia, després d’una
jornada de treball al matí al mercat de futurs d’aquella ciutat,
a la tarda vàrem fer un petit creuer pel llac Michigan. El guia
entre altres coses ens va dir que aquell llac tenia mil dos-cents
quilòmetres de perímetre. Jo encara no m’havia refet de l’ensurt
de comparar-lo amb el nostre que sento la veu d’en Guillén que
em diu: “Rafael, qué perímetro tiene el Lago de Bañolas?”. Es
féu un silenci, i jo, una mica avergonyit, li responc: “hombre,
aproximadamente ocho kilómetros de perímetro”. Amb una
sorna pròpia dels andalusos em va replicar: ”eso no es un lago,

¡eso es un cubo!”.
Acabo ja. Espero que la nostra estimada ciutat pugui vèncer els
reptes que té, la manca de feina sobretot, i també la integració
de tanta gent de cultures molt diverses. Cal que no minimitzem
la tasca que resta per fer. També desitjo que els reptes que té
el nostre estimat país es puguin resoldre de manera adient.
Voldria veure-ho tan clar com la majoria de la gent, però els
excursionistes tenim el defecte de ser molt reflexius i realistes,
i és que en les nostres llargues caminades per la muntanya en
solitud tenim molt de temps per pensar. Però en tot cas ningú
no pot dubtar del nostre patriotisme, això ja fa molt de temps
que una oda ho deixa ben clar:
Excursionistes que pel pla i la serra
En lo camp de la patria espigolau
Ajudau-li a collir lo que és a terra
Ajudauli a a servar lo que li cau.
Puig vostre cor en son passat s’abeura
Aconhortau-la de tant be perdut;
Per ella sou vosaltres un brot d’heura
Que s’enfila Amorós a son escut.
L’Heura – als excursionistes- JACINT VERDAGUER
Res més. Gràcies per la vostra paciència. I al desitjar-vos una
bona Festa Major voldria aprofitar per demanar-vos que en
aquest dies d’alegria també tinguem un record per a tots
aquells ciutadans que ho estan passant malament .
Moltes gràcies a tots.
Resum del Pregó de Festa Major pronunciat el dia 13 d’octubre
de 2013 al Teatre Municipal
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JAUME GELI
L’autor del cartell
El cartell de la festa major
Explicar en paraules una imatge. Aquesta és un
situació que conec. Justificar un dibuix, una pintura,
un traç o una taca de color. I per què no justificar un
mot, un qualificatiu, una frase o una novel·la? No
cal, no? El mateix penso del llenguatge gràfic. I de
l’artístic. I del musical. I de tants altres que em vénen
al cap. Això sí, per arribar a comprendre cada un d’ells,
cal conèixer el seu codi, la manera de funcionar, de
comunicar i d’expressar. I això no sempre és fàcil. Però
deixar-se endur per les sensacions és sempre molt
recomenable.
En el meu cas, que disfruto tant del treball artístic
com del gràfic, decidir quina imatge ha de representar
la festa major de la meva ciutat per aquest 2014 ha
estat una decisió molt pensada. D’una manera egoista
podia haver proposat una de les meves pintures, a
vegades a prop de l’abstracció, però m’hauria provocat
allò de què parlàvem abans: explicar-me i haver-me
d’explicar...
He preferit obrir el cartell a qui se’l mereix: a tots aquells
que fan o disfruten la festa major. L’he dedicat a les
persones més que als actes; a la vivència personal
més que a la tradició coneguda; en definitiva, a la
participació col·lectiva.
El moment final de la festa sempre m’ha semblat molt
especial, semblant a la darrera cançó d’un concert. Un
instant en què el cansament pot esdevenir eufòria i la
felicitat pot derivar en nostàlgia. Un acte de densitat
humana compartit que ens pot fer obrir la petita porta
dels sentiments de cada un de nosaltres.

Biografia

Vaig entrar al món del dibuix i la pintura via materna: la meva
mare m’innoculà el sentit artístic i la seva dependència al llarg
de la vida. Vaig aprendre, i així ho recordo amb agraïment, de
Joan de Palau, dels germans Palaujuncà i de l’Esteve Juncà.
També en d’altres tallers, fora de la nostra ciutat, i finalment
a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, on em vaig llicencià.

Els darrers anys els he viscut condicionats per la meva
feina. Això no m’ha barrat el pas a seguir exposant el meu
treball quan ho he cregut necessari en diferents espais.
Veig orgullós la gestió d’El Tint, un indret on sol o amb
d’altres companys i companyes vàrem viure moments molt
especials (L’exposició de l’any, 2010; Com a casa, 2007).
Com al desparegut Club XX (Documental, 1993). Com a
l’estany i el seu entorn (Paratge Pintoresc. Intervencions a
l’estany de Banyoles, 1997). Com als lavabos municipals
(Art als lavabos, 1993).

Ben aviat vaig separar camins. A la via principal transitaven
les pulsions artístiques, en forma de pintura, d’instal·lacions,
d’accions associades amb d’altres artistes, de participació
despresa en diferents esdeveniments de ciutat, de construcció
de teixit participatiu. Als marges es van quedar la pràctica de la
docència. L’experimentació i reinvenció contínua s’empassava
el temps. I en vies secundàries caminaven el disseny gràfic,
les escenografies teatrals i moltes altres experiències.

Actualment compagino l’activitat professional com a
dissenyador gràfic amb l’activitat artística fora de circuits
comercials. Des de l’ experiència en el cartellisme, el cas que
ens pertoca, he participat en l’imatge de diferents actes de
la nostra ciutat (Festa Major de Banyoles, Festes d’Agost,
Trobada de Manaies de Catalunya, Carnestoltes de Banyoles
a quatre mans amb Barraca, de diverses exposicions i obres
de teatre, a part de diferents actes d’altres entitats).

Jaume Geli Julbe. Banyoles (Pla de l’Estany), 1967
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EXPOSICIONS

■ PORTES OBERTES als Museus de Banyoles
Entrada lliure al Museu Darder i al Museu Arqueològic
Comarcal els dies 18, 19 i 20.
Horari Sant Martirià:
Dissabte i diumenge de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 5 a 2/4 de 8.
Dilluns de 2/4 d’11 a 2 del migdia.
■ Museu Darder
Del 4 d’octubre al 23 de novembre
Terra incògnita, exposició de Jaume Geli.
“Quan conec la terra que m’envolta, potser només em
queda reinventar-la per a seguir gaudint de la seva
essència. I aquest esforç creatiu m’obliga a qüestionar
el suposat coneixement. Un dubte que genera nous
paisatges, noves terres desconegudes.”
ENTRADA GRATUÏTA
Inauguració: 3 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre.
■ Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles - Sala Annexa
Del 18 d’octubre al 28 de desembre
Viatjant des del cor: Etiòpia
Vivències del fotògraf Marc Peiris Pujol a l’Etiòpia copta i a la
vall de l’Omo (tribus dels Hammer i Mursi).
ENTRADA GRATUÏTA
■ Sala Municipal d’Exposicions El Tint
Del 18 d’octubre al 7 de desembre del 2014
Licontrapia, Gerard Ballester, Nick Bedford, Mònica
Chavarria, Alice di Carlo, Marcel Ges, Ferran Giménez,
24

Jimmy Gimferrer, Marta Gregori, Xefo Guasch, Jesús
Martínez, Gaietà Mestieri, Joan Navarro, Amós Pérez,
Diego Pujal, Stella Rahola, Tanja Rinderknecht, Gabriel
Sanz, Tura Sanz, Natàlia Sardeña.
Inauguració: 18 d’octubre, a les 7 de la tarda.
Horari Sant Martirià:
Divendres de 6 a 9 del vespre.
Dissabte de 7 a 9 del vespre.
Diumenge de 11 a 2 del migdia.
■ Centre Excursionista de Banyoles
Del 18 al 20 d’octubre
Exposició de Treballs de l’Escola de Belles Arts del C.E.B.
Horari Sant Martirià:
Dissabte i diumenge, matí de 12 a 2 i tarda de 2/4 de 5 a
2/4 de 8.
Dilluns només a la tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 8.
■ Local del Foment de la Sardana
c/Abeurador, 10
Del 18 al 20 d’octubre
Exposició de puntes de coixí, patxwork i Dido-Estudi Art.
■ Taller Joan de Palau
Plaça Major
Del 17 al 24 d’octubre
Exposició de pintures d’Antoni Torres.
Horari:
Matins de 11 a 1 i tardes de 6 a 9.

■ Ca la Flora
C/Llibertat 91
Del 18 d’octubre al 30 de novembre
El plaers menuts, de Harold Abellan i Jaume Llorens.
Fotografia
A cura de Manoli Mansilla.
Inauguració: 18 d’octubre, a les 7 de la tarda.
Horari: matins de 11 a 1 i tardes de 5 a 9. Diumenge tarda
tancat.

ACTIVITATS PER CONÈIXER L’ENTORN
NATURAL I PATRIMONIAL
DISSABTE 18 D’OCTUBRE
MATINS VERDS: CAPGROSSOS DE FESTA MAJOR
Activitats de dinamització ambiental per a tota la família:
tallers, jocs de natura, activitats de reciclatge i demostracions.
Hora: a les 11.00 h
Punt de trobada: Plaça dels Estudis
Durada: 2 h. Edat: famílies amb infants de 3 a 10 anys
Organitza: Ajuntament de Banyoles
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
La Draga és l’únic jaciment neolític d’ambient lacustre de la
península Ibèrica. L’extraordinària conservació de la matèria
orgànica ha permès recuperar part de les cases, aliments,
cordes i eines de fusta, així com estris d’os, banya i sílex,

vasos ceràmics i ornaments personals. Tot això ens permetrà
conèixer una mica més bé qui eren els nostres avantpassats
i com vivien en aquest indret ara fa uns 7.200 anys. En la
visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders neolítics tot descobrint què
menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines
utilitzaven, etc.
Hora: a les 12.00 h
Punt de trobada: entrada al Parc Neolític de la Draga
Durada: 1 h. Preu: entrada normal 4€, més grans de 65 anys
2’5€, menors de 6 anys entrada gratuïta.
ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ I MONESTIR DE SANT ESTEVE
NOVA!
Coneixerem la història del Monestir de Sant Esteve i com era
la vida dels monjos benedictins que s’hi van establir durant
segles. També podrem veure l’Arqueta de Sant Martirià,
una joia del s. XV considerada com una de les peces més
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Hora: a les 17.00 h
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve
Durada: 1 h. Edat: a partir de 7 anys
Preu: 3€ per persona
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
INTERPRETA UNA LLEGENDA NOVA!
Els pares podran deixar els nens amb la monitora (opcional).
Cada dia s’explicarà una llegenda, i cada infant prendrà un
25

rol. Després seguirà la personalització del personatge: ens
pintarem i ens vestirem. Farem una passada de la llegenda
abans de que vinguin els pares i, per últim, interpretarem la
llegenda davant de totes les famílies.
El Drac de Banyoles/El Castell enfonsat i en Morgat/El bruixot
de les finestres/La gran sequera de Banyoles.
Hora: a les 11.30 h
Punt de trobada: Els Desmais
Durada: 1’5 h. Edat: activitat per a famílies; els menors han
d’anar acompanyats d’una persona adulta
VISITA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
La Draga és l’únic jaciment neolític d’ambient lacustre de la
península Ibèrica. L’extraordinària conservació de la matèria
orgànica ha permès recuperar part de les cases, aliments,
cordes i eines de fusta, així com estris d’os, banya i sílex,
vasos ceràmics i ornaments personals. Tot això ens permetrà
conèixer una mica més bé qui eren els nostres avantpassats
i com vivien en aquest indret ara fa uns 7.200 anys. En la
visita al parc, podrem entrar a dins les reconstruccions de
les cabanes prehistòriques i descobrirem el dia a dia d’un
grup de pagesos i ramaders neolítics tot descobrint què
menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines
utilitzaven, etc.
Hora: a les 12.00 h
Punt de trobada: entrada al Parc Neolític de la Draga
Durada: 1 h. Preu: entrada normal 4€, més grans de 65 anys
2,5€, menors de 6 anys entrada gratuïta.
ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ I MONESTIR DE SANT ESTEVE
NOVA!
Coneixerem la història del Monestir de Sant Esteve i com era
la vida dels monjos benedictins que s’hi van establir durant
segles. També podrem veure l’Arqueta de Sant Martirià,
26

una joia del s. XV considerada com una de les peces més
remarcables de l’orfebreria medieval catalana.
Hora: a les 17 h
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve
Durada: 1 h. Edat: a partir de 7 anys. Preu: 3€ per persona
DILLUNS 20 D’OCTUBRE
EL CICLE DE L’AIGUA DES DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ NOVA!
Ruta guiada que s’enfila al Puig de Sant Martirià (240 m.),
un esplèndit mirador sobre l’Estany, des d’on s’albira tota
la comarca, l’Alta Garrotxa, els Pirineus i l’Empordà. Des
d’aquest lloc tan emblemàtic es pot situar tot el cicle de
l’aigua del sistema lacustre: origen, camí subterrani, estany
i desguàs fins al mar. La tornada es farà baixant pel bosc fins
a Lió i vorejant l’Estany, tot fent observacions de fauna i flora.
Hora: a les 11.00 h
Punt de trobada: Escola de Natura (pg. de la Draga, 5
Banyoles)
Durada: 2’5 h. Edat: a partir dels 8 anys
PREU: activitats gratuïtes, excepte que s’especifiqui el contrari.
NOTA: en totes les activitats, els menors han d’anar
acompanyats per una persona adulta.
AFORAMENT MÀXIM DE LES ACTIVITATS: 25 persones per
sessió, excepte que s’especifiqui una altra cosa.
IDIOMA: totes les activitats seran en català, excepte que
s’especifiqui una altra cosa.
IMPRESCINDIBLE FER RESERVA I INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
OFICINA DE TURISME DE BANYOLES
Pg. Darder – pesquera núm. 10 - 17820 Banyoles
www.banyoles.cat/turisme
turisme@ajbanyoles.org - Tel. 972 58 34 70
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Diumenge, 12 d’octubre

Dijous, 16 d’octubre

A les 12 del migdia. Teatre Municipal.
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de Gemma Rigau i Oliver
El pregó es traduirà simultàniament en Llengua de Signes.

Durant tot el dia. Recinte de fires.
DIA D’ATRACCIONS A 1€

A la tarda. Font de la Puda.
I TROBADA D’AMICS DE LA PUDA
16:16 Lectura article en record de la Paquita Palmada
(publicat a la revista El Bagant l’any 1981, autor: Esteve
Palmada).
16:25 Tastet musical a càrrec d’en Jep Pradas (líder del grup
de rock català Sui Generis).
16:40 Lectura d’un passatge de la novel·la Una dona d’aigua
a càrrec de la seva autora Núria Esponellà.
16:55 El teatre d’en Joan Olivas: cançons i goigs sobre la
cansalada.
17:14 Acte de cloenda: reconeixement a una personalitat.
A les 6 de la tarda. Pavelló de la Draga.
CANTEM EN LLIBERTAT. TRICENTENARI 1714–2014.
Passeig per la història de Catalunya amb textos, poemes
i cançons
Amb la participació de 20 corals de les nostres comarques,
el grup de música tradicional Els Groullers i la colla sardanista
Mans Amigues.
Preu: 5€. Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament de
Banyoles i a través de www.cultura.banyoles.cat.
Organitza: Agrupació Coral de les Comarques de Girona.

A les 9 del vespre. Auditori de l’Ateneu CMEM.
CINEMA
HISTÒRIA DE LA MEVA MORT, d’Albert Serra
Projecció especial amb la presència de l’equip de la pel·lícula.
Casanova coneix un nou servent que serà testimoni dels
últims moments de la seva vida. Dels ambients galants,
llibertins del segle divuit, en un castell suís, als últims dies
a les pobres i ombrívoles terres septentrionals. Allà, la seva
visió racionalista i el seu món de lleugeresa i mundanitat
sucumbiran davant la força nova, violenta, esotèrica i
romàntica representada per Dràcula i el seu poder etern.
Preu: 5€
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament de Banyoles i a
través de www.cultura.banyoles.cat.

Divendres, 17 d’octubre
A les 12 del migdia.
REPICAMENT GENERAL DE CAMPANES
A ¾ de 8 del vespre. Plaça del Monestir.
CORREFOC TXIQUI, L’ ESCLAT DE LA PIULA
Recorregut: Pl. Monestir, c/ Puig, pl. Teatre, c/ Escrivanies, pl.
Font, c/ Pia Almoina, c/ Hospital, c/ Girona, pl. Major.
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A les 9 del vespre. Plaça Major.
EL DRAC I LA FESTA
ACTE COMMEMORATIU DEL TRICENTENARI 1714–2014
Recreació històrica de la festa que es va celebrar a Banyoles
a favor de Carles III d’Àustria durant la Guerra de Successió.
Amb la participació d’Alma Cubrae, les Gàrgoles de Foc i la
Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles.
A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT
DINER NEGRE, de Ray Cooner
Direcció: Salvador Duran
Preu: 12 €

Dissabte, 18 d’octubre
A les 11 del matí. Monestir de Sant Esteve.
OFICI SOLEMNE DE LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ
Presidirà la missa Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Girona, Mons.
Francesc Pardo Artigas.
Al final de l’Eucaristia, cant dels Goigs amb l’Agrupació Coral
Veus de l’Estany i veneració de les Relíquies.
A les 11 del matí. Plaça dels Estudis.
MATINS VERDS: TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE CAPGROSSOS
amb material de rebuig
Activitat familiar amb infants de 3 a 10 anys. Els menors han
d’estar en tot moment acompanyats d’un adult.
Organitza: Escola de Natura de Banyoles
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A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
ESPECTACLE FAMILIAR. CLOWN.
TUT-TURUTUT LA PRINCESA! , de Cia. Bleda
Preu: 5 €.
A 2/4 d’1 del migdia. Sala de Plens de l’Ajuntament de
Banyoles.
Lliurament de la MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT, a Mossèn
Pere Bach
A ¾ de 6 de la tarda. Davant l’Ajuntament de Banyoles.
PLANTADA DELS GEGANTS I CAPGROSSOS
Presentació del Capgrós de La Balca, en motiu del seu 10è
aniversari. Organitzat per la Colla de Gegants i Capgrossos de
Banyoles i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles
A les 6 de la tarda.
CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS amb les colles
geganteres de Hostalets de Balenyà, Tortellà, Vacarisses
i Banyoles
Recorregut: Ajuntament, c/ Dr. Hysern, pl. Turers, c/ Porta
dels Turers, pl. Major, c/ Mercadal, c/ St. Martirià, c/St. Antoni,
pl. Sta. Maria, c/ Església, c/ Paraireria, pl. Font, c/Escrivanies,
pl. Teatre, c/ Porta del Forn i ball final a la Muralla.
Col·labora: Estrella Damm.
Organitza: Colla de Gegants i Capgrossos de Banyoles.

A 2/4 de 8 del vespre. La Muralla.
CERCAVILA POPULAR
LA REMONADA: Una cercavila popular d’entitats, on tot
Banyoles i contrades està convidat, PETITS I GRANS!! Tot
plegat finalitzarà amb el tradicional salt de genitals a la pl
servites.
Organitza: Agrupació d’Entitats Culturals de Banyoles
(Barraques) i Gàrgoles de Foc.
Participen: Aula de Teatre, Arran Pla de l’Estany, Colla
Castellera Els Esperxats de l’Estany, Coordinadora de Lleure
del Pla de l’Estany i Foment de la Sardana.

De les 10 a les 2 del migdia. A les pistes del Pla de Martís a
Esponellà.
36è FESTIVAL D’AEROMODELISME
Dia del soci i Diada de portes obertes. Vols lliures de tot tipus
d’avions i helicòpters R/C. Turbines i Grans models.
Exhibicions individuals de vols 3D d’avions i helicòpters a
càrrec d’experts pilots.
10a FIRA MERCAT: Venda de material nou i de segona mà.
Al migdia, dinar popular al camp de vol. Inscripcions fins el
14 d’octubre a través del web www.cagip.org.
Organitza: Club Aeromodelisme Girona Provincial C.A.G.I.P.

A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT
DINER NEGRE, de Ray Cooner
Direcció: Salvador Duran
Preu: 12 €

A les 12 del migdia. Auditori de l’Ateneu de Banyoles.
ESPECTACLE FAMILIAR. TEATRE/MÚSICA
EL VIATGE DEL SR. NAGATA, de Cia. Terranegra
Preu: 5 €.

Diumenge, 19 d’octubre
Durant tot el matí. Club Natació Banyoles.
JORNADA DE SANT MARTIRIÀ AL CNB
Programa:
A 2/4 de 10. Xocolatada
A ¼ d’11. 5è partit de waterpolo popular.
A 2/4 d’11. 8a cursa oberta de relleus St. Martirià.
A 2/4 d’11. 9a regata de piragüisme de St. Martirià.
A 3/4 d’11. 34a regata de rem de St. Martirià.
A 2/4 de 12. 57a Travessia de St. Martirià.
A ¼ d’1. Fotografia de grup a tots els esportistes del Club.
A ¾ d’1. Entrega trofeus 57a Travessia de Sant Martirià.
A la 1. Acte de reconeixement a un soci.
A 1/4 de 2. Acte de reconeixement als esportistes del CNB.
A ¾ de 2. Aperitiu popular.

A les 6 de la tarda. Recinte de Barraques.
DIADA CASTELLERA, amb els Esperxats de l’Estany,
Castellers de Figueres i els Marrecs de Salt
A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles
TEATRE INDEPENDENT
DINER NEGRE, de Ray Cooner
Direcció: Salvador Duran
Preu: 12 €

Dilluns, 20 d’octubre
De 10 del matí a 5 de la tarda. Oficina de Turisme de l’Estany.
VOLTA A L’ESTANY AMB LA TIRONA
Els banyolins i banyolines tindran un 50% de descompte per
fer la volta l’Estany amb la Tirona. Preu: 3’50€
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A les 11 del matí. Exterior del Pavelló de la Draga.
TALLER PRÀCTIC D’EDUCACIÓ CANINA
Tens problemes per educar el teu gos? En vols aprendre? Vine
al Parc de la Draga i farem un taller pràctic de com començar
a fer-ho. L’Associació Educar és Estimar, amb el seu educador
caní Roger Cortès, dirigirà el taller en grup de manera gratuïta.
A les 7 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles.
TEATRE INDEPENDENT
DINER NEGRE, de Ray Cooner
Direcció: Salvador Duran.
A les 8 de la tarda. Parc de la Draga (darrere el pavelló).
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS a càrrec de Pirotècnia Tomàs

Fotògraf: Harold Abellan

A continuació, a les 9 del vespre. Pavelló de la Draga.
BALL DE FI DE FESTA
Sessió de ballables amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL.
Entrada lliure
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BARRAQUES 2014

Dijous 16 d’octubre
ESPECTACLE INAUGURACIÓ a càrrec de Plede8.
Enguany l’entitat encarregada de llegir el pregó i donar el tret
de sortida a les Barraques serà el Centre Excursionista de
Banyoles.
CARMEN 113
La banda gironina Carmen 113 es va fundar l’any 1998 com un
grup de rock. Quinze anys més tard ha renascut amb el mateix
nom, però amb un concepte diferent. Bevent de les influències
del pop-rock actual, el seu últim disc Mecanismos de defensa
s’endinsa en un nou camí sonor diferent dels orígens. Veurem el
resultat d’aquesta evolució el dijous a la nit.

Divendres 17 d’octubre
MAZONI
Amb un grapat de discos a l’esquena Jaume Pla, altrament
conegut com a Mazoni, arriba a Banyoles per presentar el seu
últim treball Sacrifiqueu la princesa. L’experimentació amb
l’electrònica i l’ús del teclat es combinen de forma magistral
amb la veu de Pla fent d’aquest disc un veritable regal per a l’oïda
que podrem gaudir el divendres de Barraques.
OQUES GRASSES
Després d’irrompre amb força a l’escena musical catalana
amb el seu primer disc (Un dia no sé com), els osonencs
32

Oques Grasses han explotat definitivament amb el seu segon
LP (Digue-n’hi com vulguis). Divendres aterraran a Banyoles
després d’un estiu molt atapeït amb el seu reggae optimista i
desenfadat i les seves lletres surrealistes i excèntriques per
convertir el recinte de Barraques en una autèntica festa.
PEPET I MARIETA
Han esdevingut molt coneguts pel gran públic degut al gran èxit
que ha tingut Corre l’estiu, la cançó de l’estiu de TV3. Tot i això,
els ebrencs porten més de 15 anys al peu del canó i un llarg
recorregut per escenaris de tots els Països Catalans. Des de la
seva maqueta, enregistrada el 2002, han fet una considerable
evolució fins a convertir-se en un dels referents de la música
festiva al nostre país. Arriben a Banyoles després de treure al
mercat Lo món d’un mos, el seu últim treball.

Dissabte 18 d’octubre
SEGISMUNDO TOXICOMANO
Set anys després de passar pel recinte, Segismundo tornen a
Banyoles. Des de Vitòria i amb 8 discos d’estudi, Segismundo
Toxicómano és una de les formacions més en forma del punk
estatal. En plena producció del seu nou disc ...En este infierno
s’han endinsat en una gira que els està portant pels millors
festivals punk de tot l’estat. Dissabte faran parada a Banyoles
per presentar-nos les noves lletres i fer-nos gaudir amb els
clàssics de la banda.

ITACA BAND
Els barcelonins Ítaca Band destaquen per ser una banda jove
però amb les coses molt clares. Dos discos enregistrats,
molt bones crítiques de la premsa musical i una proposta tan
mestissa com heterogènia: ska, cúmbia, reggae o fins i tot
punk. Dissabte faran vibrar el recinte de Barraques amb el seu
potent directe on s’ho passen bé i ho fan passar bé.
LES ABSENTES
Des del cor de Catalunya, el Solsonès, ens arriben Les
Absentes. Un projecte musical creat el 2009 i que es basa
en el que ells anomenen desestructuracions folk de pagès,
un concepte pensat per adaptar i trinxar cançons populars
catalanes, ja siguin clàssiques o modernes. Una proposta poc
convencional però altament festiva per tancar la nit de dissabte.

RESCAT
Una de les bandes banyolines més incansables dels últims
anys. Amb la seva barreja d’ska, patxanga i punk s’han
consolidat com un grup amb un projecte sòlid i perseverant.
Actualment estan finalitzant el procés d’enregistrament del
seu primer disc, un disc que ens presentaran a l’escenari gran
de Barraques el diumenge a la nit.

Dilluns 20 d’octubre
EL PETIT DE CAL ERIL
Inclassificable. Així podríem anomenar el projecte musical d’El
Petit de cal Eril, un jove cantautor nascut a Guissona amb una
curiosa habilitat per produir discos excel·lents. Cançó popular,
folk o fins i tot psicodèlia són algunes de les etiquetes que li han
penjat. Una peculiar i interessant proposta per dilluns al vespre.

Diumenge 19 d’octubre
DIADA CASTELLERA
Participen les colles castelleres dels Esperxats de l’Estany,
Castellers de Figueres i els Marrecs de Salt.
GOSSOS
Un dels grups clàssics del rock català passarà el diumenge
pel recinte de Barraques. Després de més de 20 anys de vida,
Gossos ha arribat a la maduresa necessària per oferir un directe
potent i molt treballat musicalment. Presentaran el seu nou disc
Batecs tot i que evidentment no hi faltaran els hits de tota la vida.

Organitza: Agrupació d’Entitats Culturals de Banyoles
Tota la informació a www.barraquesbanyoles.cat
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FOMENT DE LA SARDANA.
COMPETÈNCIA DE COBLES (COCO)

A les 5 de la tarda. Pavelló de la Draga.
CONCERT: COMPETÈNCIA D’ORQUESTRES

Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL (3 sardanes)
Cobla SELVATANA (3 sardanes)
Audició especialment dedicada a compositors banyolins.

Extraordinari Concert de Festa Major actuant SIMULTÀNIAMENT
les orquestres:
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL sota la direcció de Francesc
Cassú i SELVATANA dirigida per Jesús Santaliestra. Cançó
catalana. Música de pel·lícules. Selecció de sarsueles. Sardanes
cantades.
Final de conjunt: VALS JOTA: EL BANYOLÍ
de Jesús Santaliestra i dedicat especialment a la nostra Festa
Major. Detall en programes apart.

A les 5 de la tarda. Plaça Major.
SARDANES: COMPETÈNCIA DE COBLES JOVES

A les 11 de la nit. Pavelló de la Draga.
BALL

Cobla BISBAL JOVE
Cobla FLAMA DE FARNERS
Cobla LA PRINCIPAL DE L’ESCALA
Cobla MIL·LENÀRIA

Gran “xou” de ballables amb LA PRINCIPAL DE LA SELVATANA
Actuant conjunta i alternativament les orquestres
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL amb els seus cantants Fàtima
Ayats, Anna Quintana, Xavier Benítez i Jordi Parrot
I SELVATANA amb Fani Sanchez, Noelia Mora, Jordi Velázquez i
Pitu Manubens.

Dissabte, 18 d’octubre
A 2/4 d’1 del migdia. Plaça Major.
SARDANES

1a Ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs)
2a Ronda: sardana per ballar
3a Ronda: sardana obligada
4a Ronda: sardana popular
5a Ronda: ballables per a cobla
Hi haurà servei de megafonia per informació i seguiment de la
competència de cobles joves.
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Diumenge, 19 d’octubre
A 2/4 de 12 del migdia. Plaça Major.
CONCURS DE COLLES SARDANISTES
Gran Concurs de Colles Sardanistes
Amb la cobla CIUTAT DE GIRONA. Galop d’entrada. Tandes de

lluïment. Sardana revessa.
SARDANA DE GERMANOR: Ballada també pel públic.
S’interpretarà la sardana La Santa Espina
A les 4 de la tarda. Casal de la Gent Gran.
CONCERT
Cobla SELVATANA
Selecció de sardanes i música per a cobla.
A les 5 de la tarda. Plaça Major.
SARDANES: COMPETÈNCIA DE COBLES GRANS
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
Cobla SELVATANA
1a Ronda: sardana per escoltar (2 curts – 2 llargs)
2a Ronda: sardanes commemoratives Tricentenari 1714-2014
3a Ronda: sardana obligada
4a Ronda: sardana per ballar
5a Ronda: Sardana estereofònica SOMNI de Manel Saderra
Puigferrer. Director convidat aquest any: el compositor banyolí
PACO VICIANA. A la repetició s’apagaran els llums de la plaça i
s’encendran les bengales del públic.
Hi haurà servei megafonia per informar de la marxa de la
competència de cobles i de les votacions.
Hi haurà votació popular per escollir la millor sardana de cada
Ronda.

Es sortejaran tortades i cocos entre els encertants.
Amb la megafonia es dirigirà tota la vetllada procurant que les
votacions es desenvolupin amb normalitat i poder escollir la
cobla que ha triat el millor repertori.
A 2/4 d’11 de la nit. Pavelló de La Draga.
ESPECTACLE DE DANSA. HOMENATGE A JOAN SERRA
Amb l’actuació dels grups de dansa Factoria Mascaró i
L’Esbart Fontcoberta i també el grup musical El Pont d’Arcalís
en homenatge al coreògraf Joan Serra.
L’Esbart Fontcoberta interpretarà la seva coreografia Un
passeig pels Pirineus acompanyats per El Pont d’Arcalís.
Detalls en programes apart.

Dilluns, 20 d’octubre
A 2/4 d’12 del migdia. Pavelló de la Draga.
CONCERT: FESTA DE LA MÚSICA PER A COBLA
Amb les cobles
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla SELVATANA
Estrena de dues sardanes escrites pels compositors banyolins
Paco Viciana: El meu amor i Esteve Palet Mir: Melangiosa
Entrega de guardons i estrena de les obres d’encàrrec del 30è
PREMI CERET-BANYOLES en commemoració dels 300 anys de
la desfeta de 1714.
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Goigs de Nostra Senyora de la Llibertat de Jordi Molina i
Catalunya 5714 de Marc Timón.
Les dues obres son per a cobla, percussió i cor que
interpretaran les cobles Ciutat de Girona i La Principal de La
Bisbal amb la participació del prestigiós grup vocal ARSinNOVA
Cor de Cambra.
A les 5 de la tarda. Plaça Major.
SARDANES
Amb les Cobles
Cobla CIUTAT DE GIRONA
Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Cobla SELVATANA
Sardana de comiat, interpretada de conjunt:
LA FESTA DE SANT MARTIRIÀ de Conrad Saló.
A continuació, a les 9 del vespre. Pavelló de la Draga.
BALL DE FI DE FESTA
Sessió de ballables amb l’orquestra LA PRINCIPAL DE LA
BISBAL.
Entrada lliure.
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VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES
ACTES DEL PAVELLÓ DE LA DRAGA
■ A la taquilla del Teatre Municipal del carrer Pere Alsius (al
costat de l’Ajuntament) el dimecres dia 15 d’octubre de 9 a 1
del matí i de 5 a 7 de la tarda i el dijous 16, només a la tarda
de 5 a 7.
RESERVES PER TELÈFON
El dimecres dia 15 –només al matí de 11 a 1–
al telèfon 972 572 507.
RESERVES PER MAIL
Fins al dia 17 a informacio@elfoment.cat indicant el nom i
cognoms, també el DNI i especificant molt bé les entrades
demanades.
La recollida de les entrades reservades caldrà fer-la a la guixeta
del pavelló 1 hora abans del començament dels concerts.
NOTES
Més informació de tots els actes de la FESTA MAJOR de
BANYOLES, allotjament, restaurants, etc.
A les pàgines
www.banyoles.cat
www.plaestany.cat/turisme
www.cultura.banyoles.cat
“Banyoles de Festa”
@festesbanyoles

En el decurs de les audicions de sardanes de la tarda, el
concurs del diumenge i el concert del dilluns, es podrà
adquirir material editat pel FOMENT de Banyoles.
DIA PREU ANTICIPAT PREU A LA GUIXETA
CONCERT D’ORQUESTRES
BISBAL - SELVATANA
Graderia (sense numerar)
Entrades numerades

18
11 €
13 €

13 €
16 €

BALL DE NIT
18
La Principal de la Selvatana
pack de 2 entrades
(PROMOCIÓ)

12 €

14 €

ESPECTACLE DE DANSA
Factoria Mascaró, El
Pont d’Arcalís i Esbart
Fontcoberta de Banyoles

19

10 €

12 €

FESTA DE LA MÚSICA PER
A COBLA
Entrades numerades
Entrades graderia
(sense numerar)

20
12 €
10 €

15 €
12 €

Per més informació dels actes que organitza EL FOMENT i de
la COMPETÈNCIA DE COBLES a la pàgina
www.elfoment.cat
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TEATRE MUNICIPAL

DINER NEGRE
Teatre Independent / Comèdia

de Ray Cooner

Direcció: Salvador Duran. Escenografia: Joan Gómez. Il·luminació: August Viladomat - Punt de Fuga. Vestuari: Sofia Marquès de Alòs.
Repartiment: Jordi Angelats, Tere Solà, Miquel Torrent, Llum Valle, Eduard Serra, Genís Casals, Sussi Geli i Salvador Palmada (Pol).

En Carles arriba a casa portant una cartera amb un milió d’euros, diner de la màfia russa, que ha agafat per equivocació. Ell i la seva
dona han de marxar si no volen que els converteixin en filets russos. Els cunyats estan a punt d’arribar per celebrar l’aniversari
d’en Carles. Algú truca a la porta... I ja hem armat l’embolic! Mil i una situacions divertides us faran passar una estona inoblidable
amb aquesta comèdia d’alta volada.
Divendres 17, dissabte 18, a les 9 del vespre
Diumenge 19, dilluns 20, a les 7 del vespre
Divendres 24, Dissabte 25, a les 9 del vespre
Diumenge 26, a les 7 del vespre
PREU 12 €
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TEATRE FAMILIAR
Dissabte 18 d’octubre
A les 12 del matí.
Auditori de l’Ateneu
Clown. Preu: 5 €

Creació: Helena Escobar, Jordi Palet i Pere Hosta. Dramatúrgia: Jordi Palet. Direcció: Pere Hosta. Clown/actriu: Helena
Escobar. Escenografia i atrezzo: Martí Doy. Música: Pep Pascual. Vestuari: Carme Puigdevall i Plantés. Disseny gràfic:
Sopa Graphics. Producció: Cia. La Bleda. Agraïments: Sala La Planeta, La Sala Sabadell, AC Granollers. Col·labora:
Ajuntament de Girona, Beques Kreas.

TUT-TURUTUT LA PRINCESA!
de Cia. La Bleda
La Princesa Bleda ha perdut el seu tresor. Avui, que ha vingut tanta gent a veure-la, i no els el pot
mostrar! Amb la il·lusió que li feia! Ep! L’ha perdut... o li han pres? Potser li ha robat el gripau blau?
Ja se sap que els prínceps tenen els dits llargs!
La Princesa Bleda emprèn un viatge per recuperar el seu tresor. El trobarà, però en un lloc diferent
al que s’havia imaginat. I és que el seu tresor és ben diferent a com ens l’havíem imaginat...
Podeu venir disfressats i disfressades i fer-vos una fotografies amb la Bleda al final de l’espectacle!!!

Diumenge 19 d’octubre
A les 12 del matí.
Auditori de l’Ateneu de Banyoles
Teatre/Música. Preu: 5 €

Actriu-cantant: Tati Cervià. Músics: Toni Pujol, César Martínez i Dani Comas. Text: Tati Cervià. Direcció Musical: Toni Pujol.
Direcció escènica: Elena Martinell. Il·lustracions: David Sánchez. Fotografia: Martí Artalejo. Disseny il·luminació: Àngel
Puertas. Escenografia i producció: Terranegra.

EL VIATGE DEL SR. NAGATA
de Cia. Terranegra
El viatge del senyor Nagata, és un espectacle musical, que recupera l’entranyable i tradicional
figura del “gaito kamishibaiya”, un conte-contes japonès que amb la seva bicicleta i un petit teatre
de paper recorre els barris de Tòquio per explicar contes a la mainada. Un bon dia, s’adona que
no se li acut cap història nova per relatar als seus petits clients. La Yuki, la seva dona, el convenç
que un viatge pel món serà el millor antídot per recuperar la inspiració. En el seu llarg periple visita
països plens de colors, aromes i sons que mai abans no havia vist ni sentit. A cada parada, fa nous
amics que li expliquen històries i li canten cançons.
Una enriquidora proposta escènica en què músics i narradora acompanyen el públic en un viatge
per diverses cultures i músiques del món.
Organitza: La Xarxa
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En conveni amb: Ajuntament de Banyoles

VENDA D’ENTRADES
ARTS ESCÈNIQUES
TEATRE MUNICIPAL I AUDITORI DE L’ATENEU-CMEM
VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES
■ Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles. Passeig de la Indústria, 25
972 57 00 50: de dilluns a divendres, de 8:30 h a 18:45h.
A través del web http://cultura.banyoles.cat
VENDA EL MATEIX DIA DE L’ESPECTACLE
En cas que quedin entrades, es vendran una hora abans de començar els espectacles a les taquilles de l’equipament on es dugui a terme l’activitat.

ABONAMENT 3/5
(a escollir de 3 a 5 espectacles):
15% de descompte

ABONAMENT 6/8
(a escollir de 6 a 8 espectacles):
20% de descompte

ABONAMENT +8
(a escollir més de 8 espectacles):
25% de descompte

Els abonaments inclouen els espectacles de teatre, música i dansa de la Programació Estable d’Arts Escèniques de Banyoles (al Teatre Municipal, l’Auditori de
l’Ateneu o la Factoria d’Arts Escèniques). No inclou els espectacles de caràcter familiar.
Els menors d’1 any tenen entrada gratuïta, sense localitat assignada en els espectacles familiars.
Per a més informació sobre la programació i descomptes, podeu consultar www.cultura.banyoles.cat
Per a més informació sobre la venda d’entrades, podeu enviar un correu electrònic a taquilla@ajbanyoles.org o al telèfon 972 58 18 48.
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CORREFOC
NORMES DE SEGURETAT PER ALS CORREFOCS
Per als participants
■ Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i
pantalons llargs.
■ Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el
clatell amb un mocador de cotó.
■ Protegir-se els ulls.
■ Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
■ Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.
■ No demanar aigua als veïns.
■ Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
■ Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
■ Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
■ Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el
pas ni fer-los caure.
■ Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
■ Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels
punts d’assistència sanitària.
■ En el cas de patir cremades, caldrà dirigir-se immediatament als
punts d’assistència sanitària.
■ En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
Per als veïns i comerciants
■ Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
■ Baixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en
disposin
■ Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb
cartrons gruixuts.
■ Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.

42

■ No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc pel
perill que representa.
■ Desconnectar tot tipus d’alarmes.
■ Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el
pas dels actors, organitzadors i participants en el correfoc.
Per al correfoc Txiqui
■ No es permet l’accés d’adults dins del circuit on es desenvoluparà
el correfoc amb excepció dels tutors acompanyants dels nens que
hi vulguin participar.
■ Només es podrà accedir a l’interior del circuit pels accessos
autoritzats pels diables.
■ Els diables txiquis duran a terme el correfoc amb
l’acompanyament d’un diable adult.
■ Cal respectar els diables txiquis i totes les instruccions que donin
els diables adults.
■ S’utilitzarà pirotècnia infantil durant tot el correfoc.

CONTINGUTS CULTURALS
Fundació Estany
L’Àpat de la Festa
Rostit de Festa Major
Retrats de la Festa Major
La fira industrial
Josep Grabuleda i Sitjà
El drac de Banyoles i la festa del Tricentenari de 1714
Guerau Palmada
Les Saques, teixidores i contramestres
Miquel Rustullet Noguer
La Balca Centre Educatiu Municipal 0-3 anys - 10è aniversari
Un edifici amb molta trajectòria educativa
Servei d’Educació
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FUNDACIÓ ESTANY

Fundació Estany és el resultat de l’esforç conjunt d’un grup
de famílies (APRODIPS) que es van organitzar, ara fa 13 anys,
per crear una llar residència per a persones amb discapacitat
intel·lectual; i la implicació al patronat de la fundació de diferents
sectors de la nostra comarca (Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Porqueres,
AMSA, Aigües de Banyoles, TEISA, DYTSA i ESPA). La suma de
tots aquests esforços i el treball d’aquests anys ha comportat
que avui tinguem una entitat amb uns serveis consolidats
d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les
seves famílies.
Vam començar amb la creació de la Llar Residència El Sopluig,
amb una capacitat per a 16 persones, i al llarg d’aquests anys
hem creat altres serveis com el servei de lleure, el servei
de suport a l’autonomia a la pròpia llar i el servei d’atenció a
les famílies. També hem impulsat altres projectes com “Els
4 Cantons” (ràdio), “Danscapacitats” (Dansa Inclusiva), el
Calendari Solidari, “Art i discapacitat”, etc.
Fundació Estany s’ha convertit en un EQUIP format per moltes
persones; des del patronat, els professionals, les persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, les entitats
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col·laboradores, etc. Entre tots treballem per tal d’aconseguir
una societat més inclusiva on tothom hi pugui viure dignament
i amb igualtat d’oportunitats.
Les persones amb discapacitat intel·lectual són la nostra
prioritat. Intentem que, a partir dels nostres projectes, tinguin
les seves necessitats bàsiques cobertes però també, i no
menys important, que són PERSONES i, com a tals, han de
poder decidir, expressar-se... i, en definitiva, viure amb qualitat
de vida com la resta de persones. I aquesta és la nostra feina, la
de posar els recursos professionals necessaris, i que estiguin
al nostre abast, per tal que això sigui possible.

La Família, aquest és un altre puntal de la nostra fundació. De
fet, els creadors han estat el motor d’aquesta entitat i formen
part del patronat. Per això, considerem que per realitzar un
treball amb les persones amb discapacitat intel·lectual és
fonamental comptar amb la participació activa de les famílies,
amb dues intencions: aprendre d’ells i poder-los oferir el suport
que necessitin i que estiguin a les nostres mans.
Finalment hem de mencionar les entitats (públiques i privades)
que ens han donat suport al llarg d’aquests anys, sense elles
no hagués estat possible tirar endavant els nostres projectes.
A part d’això, la resposta que hem tingut de l’entorn ha estat

molt positiva i ha facilitat la tasca d’inclusió social, sense la qual
el nostre treball no tindria sentit.
Tenim molt clar que no volem perdre l’essència que,
inconscientment, van crear persones com en Jaume, en
Pere o la Sibi; persones lluitadores i molt humils, que es van
proposar crear una llar per a les persones amb discapacitat i
van aconseguir això i molt més. Per això, sempre hem treballat
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual, a partir d’escoltar i aprendre
d’elles, seguint una línia familiar i partint de la idea que
“treballem amb i per a les persones”.
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L’ÀPAT DE LA FESTA

ROSTIT DE FESTA MAJOR
Restaurant La Carpa
Passeig Darder, s/n - Tel. 972 58 28 25 - 17820 - Banyoles
info@restaurantlacarpa.com

INGREDIENTS PER A 8 PERSONES:

PREPARACIÓ

1 Pollastre de pagès
½ Conill de pagès
1 Ànec de pagès
4 Botifarres de carn crua
4 Talls de cansalada (“xuia”)
4 Cebes
16 Cebetes
1 Cabeça d’alls gran
4 Pastanagues
2 Fulles de llorer
1 Copa de vi
1 Copa de conyac
Llard i oli d’oliva
Aigua calenta
Sal, pebre i xocolata
Temps: 1 hora i 30 min

Tallarem el pollastre, el conill i l’ànec a octaus. Els hi posarem sal i pebre,
i ho posarem tot a daurar en una cassola de fang (si la tenim), juntament
amb el llard i les fulles de llorer.
Mentre es va coent la carn, podem començar a tallar la ceba i pelar les
cebetes, pastanagues i la cabeça d’alls. Un cop ho tinguem preparat ho
afegirem a la cassola juntament amb la carn. Ho deixarem una estona
que es vagi rossejant tot junt.
Llavors, tirarem el conyac, el vi i flamejarem. S’ha de vigilar que no es
cremi, sempre hem de treballar amb una cocció suau i afegint aigua
calenta de tant en tant.
Quan veiem que està a mig coure hi afegirem les botifarres de carn crua.
Continuarem a foc lent i afegirem el tros de xocolata (un trosset no gaire
gros) i deixarem que es vagi fonent per donar gust a tota la carn.
Deixarem que cogui fins que quedi el nostre gust de cocció. Rectifiquem
de sal i pebre si fa falta.
Esperem que us agradi.
BON PROFIT I BONA FESTA MAJOR!
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RETRATS DE LA FESTA MAJOR

LA FIRA INDUSTRIAL
Durant la Festa de Sant Martirià de 1970 hi va haver un
primer intent de fer una exposició industrial a la plaça dels
Turers, però no va tenir l’èxit esperat. Finalment, el 1977 es
va fer la I Fira Comercial i Industrial de Banyoles i Comarca a
la plaça de les Rodes.
Aquesta imatge és una instantània d’aquesta primera Fira
Comercial-Industrial de 1977. Es volia presentar al públic una
mostra o certamen comercial-industrial i alhora connectar
els dos espais més significatius de la Festa Major d’aquella
època, com eren el recinte de les fires, situat al passeig de
l’Estany, i les sardanes de la plaça Major. Per aquest motiu es
va optar per posar-la a la plaça de les Rodes. La organització
va anar a càrrec de la “Federación Sindical Comarcal de
Comercio de Bañolas” i es va poder visitar del 15 al 24
d’octubre. Aquesta Fira acostava la societat banyolina a la
indústria, al comerç i al consum; i s’hi van poder contemplar,
en un mena de gran aparador, les novetats tecnològiques del
moment. Hi va haver cinquanta-quatre estands a l’interior
i vint a l’exterior (sobretot camions, vehicles industrials,
tractors, motocultors i empaquetadores).

i calefaccions, informàtica, fotografia, calçat, mobles,
electricitat i fontaneria, electrodomèstics, articles de viatge
i esports i establiments bancaris i immobiliàries. Amb el
temps aquesta Fira Comercial i Industrial s’ha transformat,
però amb un canvi de data (el 1989 es va passar al mes
de juny), i actualment és Firestany. L’autor de la imatge
és el fotògraf banyolí Francesc Xavier Butinyà i Carrera i
es conserva en el Fons de l’Ajuntament de Banyoles (Arxiu
Comarcal del Pla de l’Estany).
Josep Grabuleda i Sitjà

El terra de la zona coberta estava emmoquetat i hi havia
una font lluminosa al centre. El valor d’allò exposat pujava
la xifra de vint-i-cinc milions de pessetes, llavors tot un
dineral. Hi havia expositors, entre d’altres, de cotxes, motos,
excavadores, sabates i bosses, productes tèxtils per a la llar,
xarcuteria, llibres, mecànica i serralleria, aire condicionat
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EL DRAC DE BANYOLES I LA FESTA DEL TRICENTENARI DE 1714

La figura més representativa i emblemàtica de la tradició popular
banyolina és, sense cap mena de dubte, el drac. Es tracta d’un
ésser fantàstic producte de la imaginació humana, inspirat en els
abundants rèptils, en què cada època històrica se li ha atribuït un
simbolisme diferent. Aigua i drac tenen una antiga i llegendària
simbiosi. A la ciutat de Banyoles tenim un gran nombre de llegendes,
antics topònims com el “Clot del Drac”, dites populars i fins i tot
cançons dedicades al drac, i tot sovint amb relació a l’Estany. En els
darrers anys el seu nom o figuració és ben present en institucions
esportives, o a l’oficina de joventut municipal, per exemple. I de
fet, el drac o “monstre” de Banyoles és conegut arreu. En contrast,
Banyoles avui és orfe d’un drac banyolí en el seu bestiari que
acompanyi la faràndula dels gegants, capgrossos i cavallets, però
que esperem que ben aviat pugui fer-se realitat. Tanmateix, fa més
de 300 anys el drac de Banyoles ballava en les festes religioses i
laiques, acompanyat de dues figures: el bou i la mula (o mulassa).
L’Ajuntament de l’època tenia bona cura de restaurar i mantenir el
bestiari banyolí, quan també encarregava altres figures com els
cavallets. A més, durant la Guerra de Successió de 1714 el drac de
Banyoles es convertí en un símbol de la defensa dels furs i llibertats
dels catalans, quan ballà en honor de les victòries del pretendent
Carles III i en contra del rei borbó Felip V. Per això, en primer lloc
cal resseguir el ball del drac de Banyoles al llarg de la història dels
darrers quatres segles fins arribar als episodis de la Guerra de
Successió de 1714.
La festa de plantada de l’Arbre de Maig
Aquesta festa se celebrava al bell mig de la plaça Major des de finals
del segle XVII. Avui malauradament ja no forma part de la tradició
popular banyolina, però al poble de Cornellà del Terri perviu la famosa
plantada de l’Arbre de Maig i el Ball del Cornut, declarada com a Festa
Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Com
és sabut, al centre de la plaça Major de Cornellà del Terri s’aixeca el
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dilluns de Pasqua Florida (generalment el 17 d’abril) un pollancre
que porta clavades banyes en el tronc i amb un plomall de pi al
capdamunt. No casualment la tradició de plantar un arbre durant el
mes de maig també té lloc en moltes poblacions de Catalunya, és
un antic ritual vinculat a la fertilitat durant la primavera.
A Banyoles, la confraria del Ciri del Jovent s’ocupava dels actes
festius de la plantada, que formava part de la festa cristiana de
l’Ascensió. Precisament la comptabilitat de la confraria permet
entreveure els elements dels actes festius. Les primeres notícies
rellevants apareixen en els comptes de l’any 1650, quan Francesc
Pagès i Jaume Soler van rebre 9 sous “per aportar lo matg” i Pau
Bassedes 5 sous per “aportar pins”, arbres que eren plantats al
bell mig de la plaça Major. Durant la celebració també tenia lloc
l’encantament o la subhasta de les coques pels pabordes (“crida a
les coques”), es duia la bandera de la confraria i es tocava el tambor,
segurament acompanyat d’un flabiol. Les coques eren beneïdes a
l’església de Santa Maria dels Turers, i després subhastades pels
pabordes abans del ball a la plaça Major. Sortosament aquesta
tradició es manté ben viva el mes de juliol en la festa dels Sants
Abdon i Senén, patrons del Terme, mercès a la família BrugadaTeixidor. Durant els anys 1682 i 1683 a la plantada es tocava el
tabal (tambor petit), es llançaven coets, ballaven els dansaires,
juntament amb els cavallets, el bou i l’ase, però no hi apareix el
drac. També s’ornaven les voltes de la Plaça amb branques de pins i
ginesta. En canvi, l’any 1688 per fi apareix la figura del drac, ballant
amb el bou i l’ase. Durant la festa es menjaven melindros, avellanes
i ametlles torrades, i els portadors dels cavallets tenien l’obsequi
d’un generós got de vi.
L’any 1689 la festa de la plantada fou especialment lluïda, amb
músics, cantors, i pins plantats, a part del Maig, a més del
tradicional ball del drac, bou, ase i cavallets. El polvorer banyolí
Narcís Cabanellas va proveir la pólvora “per lo vespra del matx”

Reproducció d’un Drac.

La plaça Major de Banyoles a l’any 1890. Autor: Pau Audouard. Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany. Col·lecció de l’Arxiu Municipal de Banyoles.

durant el dia de l’Ascensió. Els morters omplerts de pólvora van
esclatar durant la plantada de l’Arbre de Maig, i que cal recordar,
que van poder ser reescoltats a Banyoles 300 anys després
durant la recreació de la tronada de Reus, acte inaugural de la Fira
del Foc d’enguany. El 1699 ballava el drac amb el bou i l’ase, i de
nou Narcís Cabanellas, polvorer, va rebre 11 rals de plata per “22
cuets, de tirar al Bou y lase y al drach”. Aquell any també es va
anar a buscar un cavallet al poble de Mieres, veïns ben generosos.
A Banyoles, es podria donar el cas que les tres bèsties haguessin
giravoltat formant una “roda de foc” a la plaça Major. Precisament
a la ciutat de Solsona la mulassa i el bou efectuen unes voltes amb
coets encesos prop dels porxos, en sentit contrari de les agulles del
rellotge i, al mateix temps, el drac, un dels més antics de Catalunya,
giravolta sobre si mateix just al centre de la plaça.

El Corpus

El cerimonial de la festa continuà a Banyoles amb pompositat
fins a mitjan segle XVIII, quan de forma misteriosa es perden les
notícies sobre la plantada de l’Arbre de Maig i la festa de l’Ascenció.
La incògnita es resolt l’any 1770, quan els pabordes de la Confraria
del Ciri relaten que la festa era desapareguda i la confraria era en
fallida, després de ser abolits els cobraments pels casament.
L’economia es va imposar a la tradició. Per sort a la Vall del Terri la
tradició encara continua.

No serà fins a l’època moderna que es troben les primeres notícies
de figures animals. L’any 1614 es descriu de forma breu que en la
processó de Corpus els jurats anaven a recollir el tàlem al monestir
de Sant Esteve, i se celebraven “lluminàries i el drac”. El drac de
Banyoles segons aquest document tindria una antiguitat de 400
anys, fet que el converteix sense cap mena de dubte en un dels
dracs més antics de Catalunya. El 1687 el polvorer Bernat Rovira
vengué al Comú de la Vila un total de 48 coets que van ser col·locats

La festa del Corpus ha estat una de les festes religioses més
importants de Catalunya des d’època medieval. L’acte principal
s’ha centrat en una processó, tradicionalment acompanyada
de carcasses zoomòrfiques, aparegudes ja al segle XIV, on més
endavant hi començaren a desfilar els gegants, capgrossos i
cavallets. En el cas de Banyoles, a finals del segle XVI hi participaven
la majoria de confraries, seguint un ordre establert en la processó,
però no es té constància que hi ballés cap figura del bestiari. Entre
aquestes, agrupades generalment en gremis i oficis de la vila,
cal destacar la confraria dels sastres, dels teixidors de llana, dels
teixidors de lli, dels sabaters, dels paraires, dels pabordes del Ciri
o aquella dels estrangers, majoritàriament nouvinguts francesos.
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EL DRAC DE BANYOLES I LA FESTA DEL TRICENTENARI DE 1714

a la boca del drac en la processó de Corpus. Anys després, en
la processó de 1760 hi actuava el drac, figura emblemàtica a la
vila, la mula (o mulassa) i el bou. En aquesta època els monjos
del monestir de Sant Esteve hi assistien amb un ventall fet de
palma entreteixida, element també habitual en altres poblacions
catalanes. L’any 1677 els hi foren entregats els ventalls a l’abat,
monjos i els capellans que anaren a la processó pels carrers de
Banyoles, i l’any 1773 encara es continuava amb aquesta antiga
tradició.
Després de la processó del diumenge de Corpus, la festa s’allargava
durant els vuit dies següents. Era l’anomenada octava de Corpus,
que consistia en les “lluminàries” o cantades nocturnes per tots
els carrers i places, segurament amb la participació del bestiari. El
segle XVIII a Banyoles durant la octava de Corpus eren il·luminats a
la nit les “voltes de dalt” de la plaça Major, el dijous, el carrer conegut
com dels Porcs, el carrer Girona i les voltes de la casa Fages, tots
ells propers a la Plaça. Precisament durant la processó del vespre
de Corpus la imatge del Sant Crist feia parada davant can Fages, i
diversos músics cantaven a les portes d’aquesta casa de la plaça
Major.
La festa en contra del rei Felip V
La festa austriacista de 1710 a Banyoles s’emmarca històricament
en la Guerra de Successió de 1714, i que enguany es commemora
arreu de Catalunya (el Tricentenari). Per aquest motiu, és necessari
referir-se als fets bèl·lics més rellevants ocorreguts a la comarca
i que expliquen el suport dels banyolins al pretendent Carles
d’Àustria i la celebració de la festa de 1710. En el Llibre d’òbits de
Santa Maria dels Turers s’anotà que el dia 1 de novembre de 1700
morí el rei Carles II a l’edat de 39 anys, com si fos un presagi dels
fets que es desencadenarien tràgicament. La Guerra de Successió
s’inicià després de la mort sense descendència de Carles II i amb
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el nomenament de Felip d’Anjou, nét del rei francès Lluís XIV, com
a successor. Catalunya s’hi mostrà contrària, i s’alineà a favor
de l’arxiduc Carles d’Àustria. L’episodi bèl·lic més destacat fou la
caiguda final de Barcelona el dia 11 de setembre de 1714, però
abans la comarca del Pla de l’Estany i la vila de Banyoles patiren els
estralls de la guerra.
Durant el primer període la guerra (1705-1710) les tropes filipistes
arribaren al límit del riu Fluvià, i poc després la vila fou ocupada i
saquejada. En aquests primers anys Banyoles es trobava entre
l’ocupació francesa de l’Empordà i la ciutat de Girona, plaça forta
dels austriacistes. A l’inici de la guerra, l’abat del monestir de Sant
Esteve de Banyoles, Joan Baptista Descatllar, decideix fugir a
Roma el març de 1706, com a mesura de prudència. No sabem si
la seva vida corria perill, però l’abat del monestir donava suport a
Felip V, és a dir, era botifler. L’estiu de 1709 un exèrcit francès dirigit
pel duc de Noailles penetrà de nou per l’Empordà hi arribà fins a
les immediacions de la ciutat de Girona, demanant quantioses
contribucions. Van ser ocupats els pobles de Bàscara, Santa Pau
o Besalú. A mitjan agost un destacament reial francès compost
per 3.000 homes, format per cavalleria, infanteria, carruatges i
fusellers, acampà als afores de Banyoles i a la Vall del Terri per ordre
del duc de Noailles, després d’haver entrat en el poble de Bordils,
saquejant-ne les seves cases i robant les reserves de blat. De camí
a Banyoles, malmeteren moltes esglésies de la comarca, com
Sant Júlia de Corts o Santa Maria de Pujals dels Pagesos. Davant la
temença de saqueig, els jurats banyolins escolliren fra Francesc de
Castelló, monjo almoiner del monestir, per tal que prestés jurament
d’obediència al destacament francès del comandant Sevigny. Els
francesos, no prou satisfets, entraren a Banyoles, on registraren
totes les cases i s’emportaren 18 quarteres de blat de la casa de
l’Almoina, 100 quarteres de blat de la cambreria del monestir i 30
quarteres més del monjo almoiner. Poc després el comandant
francès Sevigny s’allotjà a la casa noble Perpinyà, seu de la notaria

L’arxiduc Carles III davant el port de Barcelona.

reial, on foren fets presoners de guerra els jurats municipals i el
monjo sagristà Josep de Vilamalla, a més dels capellans de Santa
Maria dels Turers. Les autoritats municipals i els monjos hagueren
de pagar l’onerosa suma de 400 lliures per tal d’alliberar-los, ja
que van ser empresonats a Torroella de Montgrí. El segrest de les
autoritats municipals i dels capellans enfortí l’odi dels banyolins
envers les tropes franceses i filipistes.
L’any 1710 suposà una pausa en el conflicte. El gener de 1710
la ciutat de Girona rebé la visita de l’arxiduc Carles d’Àustria en el
context d’un viatge que volia aixecar els ànims de molts catalans
per continuar la lluita, on també hi anaren a rebre’l prohoms
banyolins. La vila aquest any era sota el control austriacista, quan el
maig s’allotjà al monestir el general de cavalleria, el baró de Ullefeld.
A la tardor, quan les tropes borbòniques amenaçaven atacar des

Retrat de Felip V.

de l’Empordà, s’organitzà la festa austriacista dels dies 24 al 27
d’octubre per commemorar les glorioses victòries de l’arxiduc
Carles d’Àustria, festa molt concorreguda amb la presència de
molts habitants de les parròquies veïnes. La comarca sens dubte
es mostrà en contra del pretendent borbònic, i s’hi afegia que l’abat
del monestir era un botifler favorable als borbons. Els actes festius
principals es dugueren a terme a la plaça Major. Els encarregats
d’organitzar la festa finançada per l’Ajuntament van ser Amer Blanc
(sastre), Baldiri Armadàs (adroguer) i Francesc Prat (apotecari). El
fuster Narcís Famada, el serrador Siscle Simon i el bracer Bartomeu
s’encarregaren de les “lluminàries”, és a dir, tallaren la llenya i
la col·locaren en les teieres de forja suspeses en els angles de la
Plaça. Les teieres carregades de fusta van cremar durant totes
les nits. També s’il·luminà la Plaça amb conques omplertes d’oli.
Encara avui es conserva una teiera de forja originària a la cantonada
51

EL DRAC DE BANYOLES I LA FESTA DEL TRICENTENARI DE 1714

de la casa medieval de can Bòlica. A la plaça tocaren 4 músics i
cantaren 11 cantors per fer ballar els banyolins. Durant les tres nits
hi hagueren focs d’artifici i es descriuen llançaments de carretilles
(rodes de foc), coets voladors o coets de corda. La pólvora va ser
comprada a Narcís Cabanellas, polvorer banyolí. Les màquines de
foc i d’artifici van ser transportades per Pere Blanch, traginer de
Vilassar de Mar, des de la ciutat de Barcelona. Al centre la Plaça
s’hi plantà l’arbre de Maig i varis pins, on s’hi alcà un espectacular
globus de paper lligat amb una corda. Al drac de la vila, figura
emblemàtica del bestiari banyolí, li foren col·locats “coets llargs”,
possiblement a la boca, mentre ballava enmig de la faràndula. La
carcassa zoomòrfica fou repintada amb verd, groc i vermell per
a l’ocasió, va ser coberta amb una tela de Gant, i al seu ballador li
entregaren tela blanca per a calces i vestit. Al fuster Lluís Argelés
li tocà arreglà les ales, per tant era alat. El drac ballà al centre de
Plaça com un símbol festiu a favor del rei Carles III i en contra del
rei borbó Felip V. També es construí un cadafal de fusta (escenari
de fusta) amb cortines per a representar una comèdia, fet pel
clavetaire Cebrià Giralt i el fuster Lluís Argelés. Caldria imaginar que
la comèdia tenia connotacions polítiques i monàrquiques en contra
de Felip V i de l’abat fugitiu del monestir. A la festa fou convidat el
governador de Girona, qui sufragà les despeses de mig quintar de
pólvora per omplir els mascles o morters destinats a les salves. Els
morters eren un tubs de ferro omplerts de pólvora que fan un gran
soroll quan esclaten. També se celebrà una missa a l’església de
Sant Esteve i al convent de Sant Martirià en record de les ànimes
dels morts en la batalla a favor dels furs de Catalunya i Carles III.
Finalment, al fuster Ignasi Cervià li pertocà escombrar i netejar la
plaça Major després d’aquesta concorreguda festa.

a la ciutat immortal, que capitulà a finals de gener de l’any següent,
després d’un bombardeig persistent. Les tropes borbòniques
eren ben instal·lades a inicis del 1711, i les imposicions de guerra
franceses van ser continuades i abusives al llarg de l’any. A partir
de l’any 1713 Banyoles i la comarca ja cauen sota ple domini
borbònic fins al desenllaç del conflicte, abans de la coneguda
derrota final a Barcelona, el dia 11 de setembre de 1714. Es posava
així fi al desig dels banyolins de veure coronat al pretendent Carles
d’Àustria, i amb l’arribada, no volguda, de la monarquia borbònica de
Felip V que eliminà de soca-rel les institucions pròpies del Principat
i imposà el castellà com a llengua oficial.

El domini austriacista durà ben poc, doncs a partir del mes de
desembre de 1710 el duc de Noailles posà setge a la ciutat de Girona
amb un poderós exèrcit de 18.000 soldats. Banyoles fou ocupada
el 12 de desembre pel regiment d’Anjou, mentre s’iniciava el setge

Guerau Palmada
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La recuperació de la festa pel Tricentenari de 1714
Malauradament, com la plantada de l’Arbre de Maig, avui la
gran majoria de festes tradicionals banyolines són en bona
part desaparegudes. El drac alat, el bou i l’ase ja no han tornat
a ballar de forma conjunta a la plaça Major a les darreres dues
centúries. Tanmateix, en motiu de commemorar el Tricentenari de
1714, l’Ajuntament de Banyoles té previst recrear aquesta festa
històrica amb un ampli consens de tots els grups municipals.
A la plaça Major ballarà, 300 anys després, el drac per recordar
que els avantpassats banyolins van defensar les seves llibertats,
institucions i la llengua catalana contra un monarca absolutista,
Felip V. El dia escollit serà el divendres 17 d’octubre per la festa
major de Sant Martirià. Els actes festius inclouran la colla de diables
Gàrgoles de Foc, la companyia Alma Cubrae en la recreació històrica
i altres entitats que molt probablement s’aniran afegint en els actes
festius.

LES SAQUES, TEIXIDORES I CONTRAMESTRES

Tal com vam fer en el cartipàs de l’any passat tenim el propòsit de
mantenir viva la memòria de fets que han format part del nostre
passat recent. Enguany volem parlar d’altres dos oficis extingits a
Banyoles, almenys de la manera que els vam conèixer quan estaven
en plena activitat, les teixidores i els contramestres de la fàbrica de les
Saques. Foren dos oficis que van treballar absolutament entrellaçats
en aquella important fàbrica tèxtil.
La fàbrica Gimferrer o de les Saques (1914-1989) basà la seva activitat
principal en la fabricació de sacs de jute, una fibra natural, que arribava
provinent de l’Índia i el Pakistan. Un cop arribada la matèria primera
realitzava tot el procés fins obtenir el producte final, el sac. El procés
comprenia des de les cardes fins a la filatura per aconseguir el fil. A
partir de llavors començava la preparació del teixit. En els ordidors, les
màquines que preparaven l’ordit, el fil ben ordenat s’encolava i, estirat
en el plegador, aviat era a punt d’entrar en el teler. Un cop teixit es
planxava la tela, es tallava, es cosia i s’imprimia en el sac el nom o logo
(la marca) del client. De tot aquest llarg procés avui volem referir-nos
a les persones que intervenien en la realització del teixit.

Núria Perpinyà Mayolas, una bona teixidora i una dona molt apreciada, que
quan s’havia de fer algun tipus de teixit especial o mostrari era la teixidora
encarregada de fer-los.

Les teixidores
Hi havia dues sales de telers, la sala petita on n’hi havia seixanta
i la sala gran on n’hi havia el doble, cent vint. Allò cert és que quan
estava a ple funcionament el soroll constant que hi havia era
impressionant, només ens sentíem parlant a cau d’orella, algunes
teixidores fins i tot havien aprés a comunicar-se a base de signes.
La fressa perseverant i duradora, juntament amb el núvol de pols que
lògicament desprenien els moviments dels fils de jute, formava una
combinació de treball que ben segur no era gens dolç.
Han estat moltes les teixidores que van treballar a les Saques, dones
que s’havien acostumat a moure’s entre aquelles grans màquines
que amb l’ordit i la trama donaven forma al teixit de jute. Per conèixer
detalls del seu treball hem parlat amb la Concepció Julià Camps,
la Dolors Canals Felip i l’Anna Garcia Rojas, totes amb prou anys
d’experiència per poder parlar del que era la feina de teixidora.
Concepció Julià Camps (1934)
Vaig començar a l’edat de 16 anys, ens posaven al costat d’una
teixidora més gran perquè aprenguéssim a posar les bitlles, vigilar el
plegador, passar les nuades i especialment aprendre a fer el nus propi
de les teixidores, un nus molt fort. La Concepció va tenir sort que va
fer l’aprenentatge al costat de la seva germana Victòria, que amb les
seves indicacions li va ensenyar a fer de teixidora. Era costum fer un
petit regal a l’operària titular, una manera de compensar el temps que
dedicava a ensenyar l’aprenenta. Jo me’n vaig estalviar perquè era
la meva germana. Tot i que en un col·lectiu tan nombrós de dones,
sempre hi ha diferències, les relacions eren bones. La Concepció
recorda una dona força més gran, la Taret, una bona dona, a qui se
li havien fet espitlles als dits, una mena de malaltia en la que es feien
clivelles als dits amb alguns bonys, un fet que dificultava molt fer els
nusos quan havia de nuar el nou plegador.
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Concepció Julià Camps, va fer l’aprenentatge de teixidora a l’edat de 16 anys i va
treballar-hi durant 39 anys, fins que l’empresa va tancar l’any 1989.

Dolors Canals Felip, una teixidora que quan començà a les Saques venia des de
Santa Llogaia del Terri amb el transport de l’empresa.

Jo li nuava el plegador i mentrestant la Taret em vigilava el
funcionament dels meus telers, explica la Concepció.

Anaven a prima i com més números voltava el rellotge-comptador
més cobraven a final de setmana. Una llibreta penjada al costat del
teler servia perquè cada dia s’hi anotessin els números del rellotge.
Cada teixidora posava un tros de fil de color en el tros que ella havia
teixit, d’aquesta manera quan passava per la màquina de planxar
si es detectava alguna imperfecció se l’avisava que havia d’anar a
repassar-ho. Un dels defectes podia ser trobar-hi un “escarabat”, una
tara on s’havia fet un embolic de diversos fils mal teixits.

Antigament hi havia el perill que la llançadora sortís disparada del
teler. En certa ocasió, això va passar en el teler de la Concepció quan
estava teixint espart, una fibra vegetal que es produïa en alguns llocs
d’Alacant, Múrcia i fins a Granada. Em vaig espantar molt perquè al
sortir disparada va impactar a la Joana de Can Gasparic, va tocar-li el
cap i quedà sense sentit.
Dolors Canals Felip (1936)
Tenia 16 anys quan va començar a les Saques. Venia de Santa Llogaia
del Terri amb l’autocar de l’empresa, la jornada començava a les 8 del
matí i s’emportava la fiambrera amb el dinar. Vaig passar un temps
fent altres feines fins que vaig aprendre de teixidora. La meva mestra
va ser la “Patllària”. Suposo que per la diferència d’edat, nosaltres
érem joves i algunes teixidores ja eren dones més grans, que el fet
d’haver d’ensenyar-nos els suposava un estorb i no s’hi entretenien
pas gaire.
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Recordo molt bé el sou d’aquell temps, eren 64 pessetes per
setmana, la veritat és que em feia molta il·lusió guanyar els primers
diners. La relació amb el contramestre a estones era bona i a estones
no tant. N’hi havia que sempre estaven a punt per fer broma. En certa
ocasió l’Albert Roura, un bon contramestre i molt bromista, em va
emplenar la llançadora d’aigua i, quan vaig posar en marxa el teler,
amb la velocitat que anava l’aigua s’escampà per tot.
Anna Garcia Rojas (1945)
Era molt jove quan vaig començar, tenia 14 anys i tot era nou per a

mi. Va ser un bon impacte trobar-me enmig d’aquelles màquines
que feien tanta fressa, sort que la mestra va ser la meva germana,
la Rosa. Ella ja feia temps que portava telers i li’n va ensenyar, al cap
de poc ja li donaven 4 telers per portar-los com a titular. Les ganes de
treballar i guanyar diners em feien superar totes les dificultats que hi
havia, acaba dient l’Anna. Amb les estisores a la mà i la “fusilla”, una
mena de volant petit que es feia servir per treure “els ous”, els fils que
quedaven encallats entremig dels mecanismes dels telers, treballava
de valent per tenir un bona prima. Teníem un coixí de jute fet per les
mateixes teixidores on hi penjàvem l’agulla de cosir per repassar la
tela. El davantal que portàvem també ens el fèiem i cosíem nosaltres
mateixes amb tela de jute.
Quan s’acabava el plegador o s’havia de substituir el tros de teixit
acabat, l’Anna no s’esperava que li vinguessin a treure’l, encara que
pesaven molt jo mateixa canviava les peces. D’aquesta manera
aconseguia que el teler estes poca estona parat i la setmanada
fos més bona. Vaig treballar molt a gust perquè hi havia bones
companyes, acaba dient.
Els contramestres

La “fusilla”, l’eina que, en forma de volant petit, s’utilitzava per treure els
entramats de fils acumulats en els engranatges del teler.

Una antiga llançadora de les Saques feta de fusta, la peça on s’introduïa el fil de
la trama i que, amb el seu recorregut d’un costat a l’altre, formava el teixit. La de
la fotografia correspon als telers més grossos, els que teixien el Tafter.

El teler de garrot, el tipus de teler que tenien a la fàbrica de les Saques,
era una màquina que tenia un desgast considerable. Si a més s’hi
afegeix que el seu funcionament era de 17 hores diàries, de les
5 del matí a les 10 del vespre, s’entén bé que requerís una atenció
mecànica de manera continuada. Aquesta era la feina que exercien
els contramestres, els homes que tenien l’encàrrec de vetllar per la
seva mecànica.
Mitjançant qui fou el darrer encarregat dels contramestres, Josep
Surina Planas (1938), ens hem acostat a aquells anys per conèixer
alguns detalls d’aquest ofici que va ocupar durant dècades molts
homes a la fàbrica Gimferrer de Banyoles. En Josep va començar l’any
1952, dies després del foc, diu. No en van voler donar d’alta fins al
cap de dos mesos, a l’espera que hagués complert els 14 anys. Eren
aquells anys que l’aprenentatge formava part del procés de formació
de l’ofici, per això havia d’escombrar i untar els telers, el cigonyal i els
eixos. I periòdicament l’embarrat de dalt, el mecanisme que a través
d’un sol motor es transmetia la força a diverses màquines.

Un diumenge de tardor on alguns companys contramestres estan a punt de
menjar el resultat de la pesca obtinguda al Ser. Drets, hi veiem Joan “Núria”,
Narcís Compte, Benet Ferrer, Albert Roura i Joan Agullé, al fons. Ajupits Josep
M.Ferrer, i Josep Boix, un amic de la colla. Assegut en Josep Surina Planas.
(col·lecció de Narcís Pinatella Casadevall).
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Vista d’una part de la sala dels telers, en una fotografia de l’any 1989, quan
l’activitat productiva de l’empresa ja estava aturada. Arxiu Comarcal del Pla de
l’Estany. Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 9911.

Un banc de treball com aquest eren els que feien servir els contramestres.

Aquest sistema tan utilitzat en moltes indústries tèxtils a partir de
mitjan dels seixanta s’anà substituint per tal que cada màquina
tingués el seu propi motor. El fet que l’aprenent comencés per fer
aquestes feines era una bona manera per tal d’anar-se familiaritzant
amb els telers i veure com era el seu funcionament.

els telers anaven connectats amb un quadre elèctric on quedava
registrat el número del teler avariat. D’aquesta manera l’operària
no s’havia de moure del lloc de treball. Les avaries més freqüents
eren el trencament dels cordills del pinta, els cuiros del garrot, una
mena de braç que oscil·lava d’un costat a l’altre amb molta força per
impulsar la llançadora, la peça que conté la bitlla, la trama del teixit, el
para trames, o la mateixa llançadora que amb el seu anar i venir patia
una gran erosió. El polsim que es desprenia dels fils, anomenada
borra, s’acumulava sota el teler, un residu altament inflamable que
necessitava de molta precaució. Per això cada vegada que es canviava
el tros, el teixit acabat, s’aprofitava per recollir-la i una operària la
portava a la caldera per cremar. En més d’una ocasió s’havia encès
aquesta borra, sort dels extintors per apagar-la ràpidament, recorda
en Josep.

El treball tant pels contramestres com per les teixidores estava
organitzat per torns (rellevos, també en deien). El primer començava
a les 5 del matí fins a les 9 del matí, després tornava a les 13 h fins
a les 17,30 h. El segon torn l’horari que seguia anava de les 9 del
matí fins a les 13 h i, després des de les 17,30 h fins les 22 h. Cada
setmana s’invertien els torns de manera que les incomoditats dels
horaris quedaven compensades. Tot i això cal dir que la majoria de
les teixidores casades, amb moltes feines extres a casa, preferien
el torn més matiner. Per cada torn, entre les dues sales hi havia dos
contramestres i dos aprenents. Durant molts anys quan hi havia
una avaria era la dona que havia d’anar a avisar el contramestre
perquè fes la reparació, però a partir de la meitat dels anys seixanta
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De tela teixida n’hi havia de diferents amplades, encara que la més
comuna era al voltant d’1,10 m, l’amplada del sacs de jute. A més
dels sacs també es produïa tela d’arpillera, un teixit semblant al dels

Una fotografia feta durant el temps de descans del migdia. A l’interior del camió la Dolors Canals, dreta la Núria Casademont, sobre la carrosseria del motor la Maria Colom,
totes tres teixidores, i la M. Engràcia Falgueras, ordidora, asseguda en el parafang. Observeu els davantals de jute que portaven amb les butxaques prou amples per tenir-hi
les estisores i la “fusilla”. Col·lecció de Dolors Canals Felip.

sacs, però, amb amplades diferents i que s’utilitzava en tapisseria,
cortinatges o catifes. En algunes poblacions d’Andalusia en aquells
anys la utilitzaven per embalar el cotó que recollien. A finals de
la dècada del setanta es va començar a treballar un tipus de tela
diferent, el Tafter, un teixit de 4 metres d’ample que servia com a base
d’unes grans catifes i que per treballar-la s’havien construït uns telers
de set o vuit metres d’ample, unes màquines complicades i que per
les seves grans dimensions tot el procés estava molt mecanitzat,
tant per posar el plegador com per treure la peça de teixit acabada,
ha explicat en Josep.
Desapareix el teixit de jute i s’acaben les teixidores i contramestres
Malgrat els esforços per experimentar noves sortides per trobar
alternatives a un mercat que ja s’intuïa que començava el seu
declivi, no n’hi va haver prou. En d’altres indústries havia començat
la fabricació dels sacs amb fibres artificials especialment la ràfia, un
fil obtingut a través del polipropilè. Es tractava d’un material més fort,

més econòmic i de més bon treballar que un producte natural com
era el jute. El treball amb la ràfia fou una de les raons que va accelerar
la desaparició del sac de jute.
Hem volgut ressaltar el testimoni d’uns homes i dones, de manera
molt especial el de les dones que, després de teixir, havien de
continuar la jornada amb les obligacions de casa, i que amb el seu
treball van contribuir durant dècades, i massa anònimament, al
creixement del nostre país.
Agraïments
Dolors Canals, Anna Garcia, Concepció Julià, Narcís Pinatella i Josep
Surina.
Miquel Rustullet Noguer
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LA BALCA CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL 0-3 ANYS – 10È ANIVERSARI
UN EDIFICI AMB MOLTA TRAJECTÒRIA EDUCATIVA
La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 anys celebra els seus
primers deu anys de funcionament. Aquest centre educatiu es va
inaugurar el curs 2004-2005 amb diferents serveis adreçats a la
petita infància i la família i en aquests deu anys ha atès més de
750 famílies i ha aprofundit en un interessant projecte educatiu.
S’identifica per un treball i una organització molt basada en les
necessitats dels petits infants, en el tracte proper i en la implicació
de la família. L’edifici, com el projecte educatiu, és un dels seus trets
més identificatius.

l’alumnat escolaritzat al Parvulari de Guèmol i al CEIP Verge del
Remei. Amb la finalitat de poder establir el nou servei d’escola
bressol a l’edifici que havia de quedar en desús, l’Ajuntament, en
virtut de l’acord plenari de 24 de setembre de 2001, va acordar
sol·licitar al Departament d’Ensenyament l’autorització de
desafectació de l’edifici, el 29 de març de 2004 l’Ajuntament va
establir el servei públic d’escola bressol i posteriorment es van
iniciar les obres d’adequació, sota la direcció de l’arquitecte Miquel
Ferrer.

Els inicis de l’edifici: l’escola de Guèmol

Al 2003, en una part del complex escolar, s’hi va ubicar el Casal
del Barri i el dia dotze de setembre de 2004 es va inaugurar, a
dos quarts d’una del migdia, l’escola bressol La Balca (El Centre
Educatiu Municipal-La Balca).

Als anys seixanta l’auge demogràfic va comportar la construcció
d’un nou barri a la ciutat, el de Sant Pere, i noves necessitats
d’escolarització que no es podien cobrir només amb l’escola de La
Vila, l’única escola pública existent en aquell moment. Després de
temptejar altres emplaçaments, es va optar per construir una nova
escola prop del barri de Sant Pere.
A les 12 del migdia del diumenge 10 de desembre de 1961 es va
inaugurar “un grupo escolar y viviendas para Maestros en el barrio
de Mata-Guémol”. L’Escola de Guèmol va tenir diversos noms al
llarg del temps: Escola Nacional Unitària de Mata-Guèmol, Escola
Graduada Nacional de Guèmol-Banyoles, Graduada de Guèmol,
Parvulari Guèmol o, per exemple, Centre Pre-escolar. A partir de
l’any 1976, amb la inauguració del Col·legi Verge del Remei (on
hi varen anar els alumnes d’Educació General Bàsica de l’antiga
escola de Guèmol) aquesta escola va esdevenir exclusivament
parvulari. El 1984 es varen fer unes obres d’ampliació del parvulari
de Guèmol i provisionalment, en els habitatges annexos, s’hi
van instal·lar l’Escola Municipal d’Adults, el Centre de Recursos
Pedagògics i el Casal d’Educadors.
Posteriorment, a l’any 2001 es van iniciar les obres de construcció
de l’actual Escola Pla de l’Ametller on s’hi havia de traslladar
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Dels inicis de La Balca-Centre Educatiu Municipal 0-3 anys fins
ara
El curs 2004-2005 es va posar en funcionament La Balca, amb
un servei principal de 66 places d’escola bressol municipal i altres
serveis adreçats a tota la població, que actualment es continuen
oferint.
A partir del curs 2006-2007 l’Ajuntament va conveniar una
ampliació de fins a 79 places amb la Generalitat de Catalunya.
La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 està cogestionat pel Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i la cooperativa SUARA, una
cooperativa dedicada als serveis d’atenció a les persones arreu del
territori català i amb més de trenta anys d’experiència.
La Balca es defineix com un centre integral que ofereix diferents
espais i serveis d’atenció i suport a la petita infància i la família,
compta amb un equip de professionals molt proper, i alhora porta a
terme altres projectes de caire cooperatiu i d’aprenentatge i servei.

Inauguració de l’escola de Guèmol. 10 de desembre de 1961. Autor desconegut.
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. Fons de l’Ajuntament de Banyoles.

La Balca en una fotografia d’avui dia.

El principal servei que ofereix La Balca és el servei d’escola bressol,
fonamentat en un projecte educatiu basat en una metodologia
activa i constructiva, amb l’infant com a protagonista, l’organització
de l’espai, el material i les persones com una de les principals eines
educatives, la relació amb l’entorn i, d’una manera especial, la
participació activa de la família.

compartida amb nois i noies del Centre Ocupacional i Especial de
Treball (COIET) i l’espai Vine a La Balca, iniciat el curs 2013-2014,
com una acció complementària al Pla d’Escolarització Extensiva,
amb l’objectiu de fomentar l’accés a infants de famílies en un
situació social desfavorida i facilitar-los l’adaptació a l’escola.

Així mateix, continua oferint els serveis complementaris amb què
va iniciar la seva trajectòria, el servei de ludoteca, obert a tota la
població fins a sis anys d’edat, l’espai nadó i espai familiar -espais
psicoeducatius de trobada i intercanvi entre mares, pares i els seus
infants fins a 3 anys d’edat- i l’espai entre pares i mares, de debat
sobre qüestions relacionades amb la petita infància.

Servei d’Educació

Alguns dels seus projectes més destacats són l’Hort Cooperatiu,
un projecte d’aprenentatge i servei que es porta a terme de manera
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