
Sant Pol polisil·làbic
artista i escriptor Perejaume ens diu que “les paraules pres-
saben (...), contenen petites bombolles de l’atmosfera que hi
havia quan van ser dites per primera vegada”. I que la llengua

“ens respira”, que “en el fons de cada paraula hi ha la vida que se li
ha fet, la vida que hi hem anat deixant”. Per afinar encara més,
acompanya la reflexió amb una altra del mestre Coromines en què
parla del seu ofici d’etimòleg i toponimista: “Quina emoció, quan el
vel que cobria un mot d’aspecte misteriós s’esquinça i s’entreveu
un daltabaix de segles, de gent i de creences distintes que hi han
marcat cada una la seva ditada en un indret tan amagat que fins
avui pot resseguir-s’hi.”

De cop, em ve a la pensa aquella sentència de Rovira i Virgili que
definia la pàtria com “l’urna de les ànimes”. Tots aquells que pen-
sem que la pàtria és, abans que res, la llengua, ens entristim pel rol
que ens ha tocat jugar en aquest final de trajecte. Poca vida més, ai
las, podrem deixar a l’urna de l’agònica llengua catalana. Poques di-
tades hi marcarem, ja, per a les generacions futures. La llengua res-
pira i ens respira amb una trista i cada vegada més prolongada ap-
nea. Hi ha alguna manera de reconfortar-nos?

Sí: mirant als segles passats, com deia Coromines. És clar que
també podríem provar d’enriolar-nos albirant el que els espera, als
infeliços lingüistes del futur... Un exemple: el topònim Sant Pol. Sí, ja
ho sé, lector, de misteriós no en té gaire res. A tot estirar, ens po-
dem entretenir en el dubte de si l’ortografia va quedar influïda per la
pronúncia afrancesada del nom del sant o si va ser una mera reduc-
ció popular de la diftongació del mot Paulus, conservada pels mon-
jos del monestir. Ah, però, quina emoció si imaginem els investiga-
dors del segle XXIII...! Guaita’ls, com pensen i repensen un topònim
que, lluny de reduir-se fonèticament, se’ls ha allargassat. Fins que
un estudiant sagaç traurà la rifa en un arxiu sonor. Activarà una ar-
caica aplicació Mapes que tenia la gent al seu mòbil l’any 2022 i es-
coltarà una amable senyora –amagada religiosament darrere del
cancell de la tecnologia– indicant-li com entrar al poble: –“En la ro-
tonda tome la primera salida por la be uve cinco mil ciento veintio-
cho en dirección a (i aquí jo hi poso música d’Ennio Morricone)...
San Polígono de Mar!”
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Un perill que s’estén
a introducció de noves espècies d’animals i plantes en un terri-
tori no és res de nou. Les patates i el blat de moro, per exem-
ple, van arribar a Europa des d’Amèrica fa més de 500 anys i

en podem estar agraïts. Ara bé, les espècies invasores, tal com les
coneixem ara, són una altra història. Se’n va començar a parlar so-
bretot a partir dels anys vuitanta, quan una badada en un centre
oceanogràfic de Mònaco va alliberar una alga asiàtica al Mediterra-
ni. Amb una expansió molt ràpida, aquesta alga ha desplaçat i po-
sat en perill les praderies de posidònia autòctones, imprescindibles
per garantir la biodiversitat del fons marí. Va ser una de les prime-
res alertes, que després s’han anat repetint per culpa de la globalit-
zació, el turisme i el comerç internacional. La llista dels invasors
que es reprodueixen amb rapidesa i alteren els ecosistemes locals
és cada cop més llarga. Alguns exemples: les cotorres que cons-
trueixen perillosos nius gegants als parcs de les ciutats; el musclo
zebrat, que va arribar en el casc d’embarcacions al delta de l’Ebre;
el cranc americà, alliberat per provar de fer negoci; l’eruga del boix,
que arrasa aquest arbust; el mosquit tigre, que pot transmetre ma-
lalties, o més recentment el bernat marbrejat, que es va localitzar
per primer cop a Girona el 2016 i que des d’Àsia es va estenent per
tot Europa, posant en perill cultius sencers (s’alimenta de més de
170 espècies de plantes, sobretot lleguminoses, hortalisses i frui-
tes). Aquests darrers anys a les comarques gironines també es va
estenent la vespa asiàtica, una greu amenaça per a les abelles de la
mel, ja que se les menja. Els seus nius són realment espectaculars,
estranys, gairebé alienígenes: enormes globus amb capes i formes
arrodonides, com un experiment orgànic de paper maixé. Quan
s’acaba l’hivern i arriba la primavera és quan aquesta vespa comen-
ça el seu cicle vital, amb reines joves que construeixen nius nous. El
problema és que ja no els fan només a la part alta de les copes del
arbres. També apareixen en edificis, dins de caixes de comptadors,
sota ràfecs o en ampits de finestres, fins i tot en tanques vegetals o
arran de terra. Per això les administracions demanen la col·labora-
ció de tothom per detectar aquesta espècie forana, més gran que
les vespes d’aquí i de colors més foscos. Fer una foto amb el mòbil
(amb prudència) i avisar l’Ajuntament que toqui no costa res.
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El jurat de la 24 edició dels
Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona
ha seleccionat un total de
46 projectes dels 119 que
s’havien presentat al con-
curs, organitzat per la de-
marcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC).

De les 46 obres seleccio-
nades, 27 pertanyen a la
categoria d’arquitectura
(obres de nova planta, re-
formes i rehabilitacions),
7 corresponen a la d’inte-
riors (en què l’accent re-
cau en el tractament de
l’espai interior), 6 són de la
categoria de paisatges (in-
serides en espais urbans
com ara carrers o places,
però també en espais na-
turals com ara parcs o jar-
dins), i les 6 restants com-
peteixen en la d’espais efí-
mers (obres de durada li-
mitada, siguin exposi-
cions, muntatges o esce-
nografies.).

En aquesta edició, el ju-
rat ha estat format per les
arquitectes Isabela de
Renteria, com a presiden-
ta, i Montse Nogués i Mar-

ta Benedicto com a vocals,
que donaran a conèixer el
seu veredicte el divendres
dia 27 de maig en un acte a
la seu de la Demarcació de
Girona del COAC, a la Pia
Almoina, juntament amb
el resultat del Premi de
l’Opinió, que decideix la
ciutadania amb el seu vot
des del portal www.premi-
sarquitecturagirona.cat.

Entre les obres seleccio-
nades en aquesta edició,
destaquen el nou tanatori
de Girona, de Plasencia
Arquitectura; el CAP de
Riells i Viabrea, del des-

patx Comas-Pont; la Casa
Zariquiey a Cadqués, de
Toni Gironès, o el Bloc 6x6
a Girona, de Bosch i Cap-
deferro, a més dels diver-
sos treballs d’Arnau Ver-
gés, amb 5 obres seleccio-
nades. En les altres cate-
gories hi concorren des
d’una làmpada d’escala a
Torroella de Montgrí, de
Clara Crous, en interiors,
a la plaça Sant Cebrià de
Vilafant, d’EMF + Dièdric,
o l’Aura, a Olot, de Bayona
Studio i MID Studio, en
paisatge i espais efímers,
respectivament. ■

a El veredicte de la 24a edició, a la qual concorrien 119
projectes, es coneixerà el 27 de maig a la seu del COAC

46 obres als Premis
d’Arquitectura

Redacció
GIRONA

La Casa Canyas, a Bordils, dels arquitectes Estel Jou i Ramon
Heras. ■ COAC

El Taller de Música de Ba-
nyoles organitza la 28a
edició de FEMJazz!–Festi-
val d’Emergències Musi-
cals de Banyoles del 27 al
29 de maig. El concert des-
tacat de l’edició d’aquest
any és el del trio Miguel-
Bayer-Lai liderat per Cris-
tina. Miguel, saxofonista
de Mollet del Vallès, és un

talent emergent del pano-
rama jazzístic català, amb
una àmplia experiència en
directe per Europa i els Es-
tats Units. A Banyoles l’a-
companyaran Bayer i Cla-
ra Lai (piano), que presen-
taran per primer cop en
un escenari el concert
Tríptic. La saxofonista va-
llesana defineix el concert
que faran a FEMJazz! com
un “laboratori col·labora-
tiu de composicions i ex-
perimentació”, en què els
intèrprets jugaran “amb la
fina línia entre allò prees-
tablert i allò instantani per
aconseguir una llibertat
expressiva”.

Les entrades per al con-
cert (5 euros) es poden
comprar en línia al web de
Cultura Banyoles (cultu-
ra.banyoles.cat) o bé a
l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de l’Ajuntament. El
Taller de Música farà pú-
blica la resta de la progra-
mació de FEMJazz! du-
rant el mes de maig. ■
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a El trio musical
Miguel-Bayer-Lai
presentarà el concert
inèdit ‘Tríptic’

FEMJazz! torna
a Banyoles del
27 al 29 de maig

La saxofonista Miguel,
talent emergent del jazz,
lidera el trio ■ FEMJAZZ


