Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Diverses imatges de
l'acte d'exposció del
primer número de
GAVARRES, que es va
fer a la casa de
cultura de Girona.

Oferiment del primer número d'una publicació sobre el massís

Les Gavarres ja tenen revista
El passat 20 de juny -una data no gaire
adequada pel fet de coincidir amb la jornada de vaga general- va tenir lloc a la
casa de cultura de Girona l’acte de presentació del primer número de la revista
«Gavarres» una publicació dedicada en
la seva integritat al massís i a l’Ardenya i
que ha nascut per iniciativa de diferents
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persones relacionades amb la serralada
i del cassanenc Àngel Madrià, editor de
la publicació.
L’oferiment de “Gavarres” va començar
amb una projecció àudiovisual d’un senzill i molt interessant muntatge que aplega imatges, sons i vivències de personatges i paisatges de la serralada. Es va tan-

car amb un piscolabis obert als assistents,
que va consistir en degustació de pa amb
tomata, amb vi de Calonge, formatge de
la Pera i aigua de les fonts del massís,
amb música en directe, interpretada pels
Solistes de la costa. Tot un símbol d’una
part del que es vol rescatar i fer reviure
amb la publicació.
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Àngel Madrià, un
dels promotors de la
idea i editor de la revista, va recordar en
el parlament de presentació de la revista en societat´, que
“Gavarres” era la
suma de les inquietuds i els interessos
de molta gent que,
per diversos motius,
estima les Gavarres.
Per això, la diversitat
en el tractament de la
informació i els reportatges li donen una
riquesa que es vol
mantenir en els pròxims
números.
Madrià va agrair el
suport entusiasta de
tots els col.laboradors i de les institucions que havien cregut en el projecte i li
havien donat ajuda, especialment la Generalitat, la Diputació de Girona, els ajuntaments i els consells comarcals de la
zona que, amb la seva col·laboració inicial, havien donat l’empenta i el recolzament necessaris per fer realitat un il·lusionat projecte.

EXPERIÈNCIES DE LA
GENT DE LES GAVARRES
Xavier Cortadellas, director de la revista, va destacar que el punt de partida de
la revista era la gent que ha treballat i viscut a les Gavarres i va concretar dient que
tot el que ha viscut i el que explica aquesta gent és valuós per a la història del massís, per la qual cosa era important recollirne el testimoni i plasmar-lo en una publicació com la que es presentava.
Cortadellas va comentar els continguts
de Gavarres, una edició que està dividida
en quatre grans blocs i que, de sortida,
tindrà una periodicitat semestral; en tot
cas, no es descarta que a partir de l’any
2004 Gavarres aparegui cada tres mesos.
Dels quatre blocs temàtics de la revista,
un està dedicat a recollir els testimonis

Productes i personatges de les
Gavarres van acompanyar la
manifestació del primer número de
la revista, dedicada al massís i a
l'Ardenya
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A l'esquerra, la preparació del piscolabis final; a la dreta, Cortadellas, Pla i
Madrià, en un moment de la presentació de la revista
orals de les Gavarres, a partir de la recopilació de dades i experiències de la gent
que té alguna cosa a explicar sobre el
massís; un altre apartat és una secció
dedicada al patrimoni, entès en el sentit
més ampli del mot. La revista també té un
espai per a l’agenda, on es reflecteixen
les notícies i activitats dels pobles que
envolten el massís.
La part més important de la publicació
és la que s’anomena dossier. En el primer número està dedicat precisament a
les Gavarres, tractades des de diverses
òptiques, ja que sota el nom «els colors
de les Gavarres» es resumeixen diverses
maneres de veure i viure l'entorn, segons
les circumstàncies de cada protagonista.
«Hem mirat les Gavarres i hi hem vist tots
els colors» va dir Xavier Cortadellas, com
a síntesi dels continguts del dossier.
L’acte d'exposició de Gavarres – que va
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comptar amb una nodrida representació
de sectors culturals, socials i econòmics
dels municipis veïns de la serralada- va
continuar amb un animat diàleg entre
Cortadellas i Lluís Pla, -en Lluís "de la
deixesa"- un habitant de les Gavarres,
que va explicar algunes de les seves vivències en el mas situat al costat de la
carretera de la Ganga, entre la Bisbal i
Calonge, en el que Lluís hi va néixer i hi
ha viscut la majoria de la seva vida. Els
records de les festes majors, els casaments, els sistemes per rebre educació o
assistència sanitària, com s’aprenia, com
es festejava, com es ballava -"els músics
venien des de Calonge fins a Sant Cebrià
dels Alls a peu i s’allotjaven a casa de la
gent del poble"- els incendis que van devastar les Gavarres, el del 1929 i el del
1940, que "miraculosament” no van afectar la casa de la deixesa: “abans els pa-

gesos pensaven com protegir les cases
dels focs i feien tallafocs. Així, quan arribaven les flames, la casa no en quedava afectada. Ara està prohibit fer tallafocs...”, va recordar.
La pròxima edició de Gavarres, que es
publicarà a finals d’any, estarà dedicada
al senglar i el tercer número està previst
que es consagri a l’Ardenya. La publicació acaba de sortir; però ja té idees, material, aliment i il·lusió per uns quants anys.
El desig que en compleixi força va ser el
sentiment més compartit a la tertúlia final,
al pati de la casa de cultura de Girona
entre mos i mos de coca de la Pera i traguinyols de diversos vins de Calonge.

Text i fotos: Joan Carles Codolà
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Àngel Madrià, en l'estrena de la revista i Xavier Cortadellas, amb Lluís Pla,
comentant records de les Gavarres

"Venim a sumar"
Reproduïm, tot seguit, el contingut de l'editorial del primer número de la revista Gavarres:
"Tot i que hàgim hagut d’esperar fins a l’estiu
de l’any 2002 per poder editar el primer número,
ens sembla que seria injust no tenir present ara
que aquesta revista no hauria aparegut mai si,
en els anys setanta i vuitanta, no hi hagués hagut uns moviments populars, cívics i reivindicatius a favor de la protecció de les Gavarres i de
l’Ardenya. Som, doncs, un deIs fruits d’aquelles
sacsejades democràtiques, si es vol, d’aquelles
alenades col·lectives d’il.lusió i d’aire fresc que
van tenir la virtut de tornar a situar en el camp
dels projectes engrescadors i possibles la nostra vida col·lectiva, el nostre país, la nostra llengua i també, naturalment, el nostre entorn i el
nostre medi.
No podem oblidar tot això. Però la revista Gavarres no aniria
gaire lluny si, a més de tenir un passat immediat molt clar, no
tingués també uns objectius i uns propòsits concrets. En primer
lloc, tenim la voluntat de deixar un testimoni escrit i gràfic de les
Gavarres i l’Ardenya, de la gent que encara hi viu, de la gent que
hi té arrels, de la gent que hi va a fer qualsevol activitat o, senzillament, de la gent que les veu i que les estima. En segon lloc,
ara que la nostra forma de vida és tan diferent a com havia estat
durant segles i fins fa ben poc temps, volem contribuir a recuperar, preservar i, si més no, recordar en la mesura que sigui possible les formes de viure, de treballar, de divertir-se i de relacionar-se que hi havia. En tercer lloc, volem contribuir a conservar
tant el patrimoni etnològic i llegendari, com la memoria històrica
i, per descomptat, els valors paisatgístics i naturals.
I volem fer tot això mantenint un caràcter independent, obert i
plural, prou plural com perquè ens permeti, d’una banda, que
aquesta publicació es converteixi en una eina de coneixement,
difusió i conservació de les Gavarres i de l’Ardenya; i, de l’altra,
que serveixi de fòrum per tal que tothom qui estima, respecta i
s’interessa per aquests dos massissos pugui discutir i opinar
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sobre el seu present i el seu futur. Sabem
que hi ha molts professionals, molts estudiosos que tenen moltes coses a dir sobre les
Gavarres o l'Ardenya. Ens dirigim a ells, pero
també ens dirigim a tota aquella gent que hi
ha nascut, que hi ha anat, que ha convertit
aquestes muntanyes en la seva segona casa
i que ens poden dir tantes coses.
Estem oberts a tothom. Aquesta revista vol
ser la veu de tothom. I ho vol ser perquè no
venim a restar, sinó a sumar. Bosquetans,
ecologistes, pagesos, caçadors, boletaires,
excursionistes, esportistes, erudits, estudiosos, professionals o simples passavolants
ens tindran sempre al seu costat. Pensem
que, amb seny i amb mesura, a les Gavarres
hi cabem tots, més o menys tal com hi hem
anat cabent sempre fins ara. Ens agradaria que, tant el dossier
que pensem publicar a cada número, com la resta de temes i
seccions, o com la informació que provarem de donar de cada
poble i de cada espai geogràfic, reflectissin aquestes intencions. Si ens en sortim o no, ja ho sabrem. Sereu vosaltres, en tot
cas, a qui tocarà dir-nos-ho.
Però també volem ser eficaços. És per aixo que, sense perdre
mai de vista la nostra independència o el nostre caràcter plural,
volem establir uns vincles amb les entitats, associacions, grups
i institucions oficials o civils de les comarques i deIs ppbles de
l’àmbit de les muntanyes de les Gavarres i de l’Ardenya. També
amb el Consorci de les Gavarres, si és que de debó acaba essent, com esperem, l’Ajuntament que aquest espai geogràfic no
té.
Només així, entre tots, preservant, recordant, fomentant, aconseguirem que Gavarres i Ardenya tinguin no només un passat,
sinó també un futur i que, en definitiva, continuIn essent el que
han estat des de sempre i el que ens agrada pensar que són i
que poden continuar essent encara avui: unes muntanyes plenes de vida."
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