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acosta el bon temps, i conforme van passant els dies, aquests es van 
allargant. Poc a poc, les plantes i les flors s’aniran dotant d’un color 

més intens. Amb la primavera i el bon temps, ens animem a sortir més i a 
veure coses noves. Per això, per aquesta primavera que s’apropa, us pre-
sentem dos reportatges que tenen a veure amb la natura i que esperem us 
despertin els sentits: en primer lloc, podreu gaudir del reportatge del Parc de 
la Pedra Tosca de Les Preses, a la comarca de La Garrotxa, un parc amb labe-
rints de camins, artigues i cabanes que ens porta al silenci i a la tranquil·litat, 
enmig d’un ampli ventall de tonalitats i colors, pertanyent al Parc Natural de 
la Zona Volcànica de La Garrotxa i, en segon lloc, una ruta del romànic de 
Calldetenes (Osona), on descobrirem Sant Tomàs de Riudeperes, Sant Martí 
de Riudeperes i Santa Margarida, podent contemplar, a més, els masos més 
antics del poble.

Pel que fa a la comarca del Ripollès, en aquest número trobareu l’entrevista 
del cantautor ripollès Jaume Guardia qui ens parla de la seva trajectòria. 

Esperem doncs que la primavera ho ompli tot de vida, alegria i color, com 
Retalls que, poc a poc, esperem, vagi posant color a les vides de molta gent. 
Una mica si més no!

S’



Text: Redacció.
Imatges: Cedides per l’Ajuntament de Les Preses.
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El Parc de 
Pedra Tosca 
de Les Preses
Les Preses és un municipi situat 
dins la comarca de La Garrotxa, a 
quatre quilòmetres d’Olot, i al peu 
de la carretera comarcal que va des 
de la capital fins a Santa Coloma de 
Farners. Les Preses té una superfície 
de deu quilòmetres quadrats i pertany 
al Parc natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa, d’on cal destacar la 
Reserva Natural del Volcà Racó i les 
Àrees Catalogades de la Fageda del 
Corb i els Tussols del Bosc de Tosca. 

L BosC De TosCA
L’espectacle volcànic és present al municipi de 

Les Preses en diversos aspectes. El Bosc de Tosca 
és un d’ells, de gran valor ecològic, donat que es va 
formar a partir de la colada de lava del volcà Croscat. 
Fa molts anys, es va iniciar una extraordinària tasca 
individual d’artigatge, consistent a traslladar pedres 
volcàniques per formar petits camps cultivables ro-
dejats de parets seques. Una part d’aquestes arti-
gues disposen de cabanyes a mode de refugi fetes 
amb materials volcànics que són una autèntica joia 
arquitectònica. Explotat per l’home i posteriorment 
abandonat (quan es varen trobar altres medis per 
subsistir), és un espai rural de característiques úni-
ques actualment protegit per la normativa del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per la 
seva singularitat i pel greu risc de degradació derivat 
de la seva proximitat al nucli urbà d’Olot.

eL PARC De PeDRA TosCA
Amb l’execució del projecte europeu Life Medi Am-
bient, l’Ajuntament de les Preses, ha promogut la 
recuperació d’una part d’aquest espai. És el que es 
coneix com a Parc de Pedra Tosca, un indret nascut 
amb la voluntat de recuperar, respectar i consolidar 
les actuacions fetes pels nostres avantpassats fa uns 
150 anys, recuperar aquest espai tal com era, tre-
ballant amb la mínima intervenció de màquines per 
tal de donar al visitant una visió real d’aquest llegat 
tal com va arribar a les nostres mans. El Parc està 
format per un laberint de camins, parets seques, arti-
gues i cabanes, i amb un paisatge canviant al llarg de 
l’any que ens acull i ens torna al silenci i a la sensació 
de viure sense pressa, però també ens ajuda a en-
tendre l’extrema necessitat i tenacitat humanes per 
modificar un territori de tant excepcional duresa. 

E
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Trobarem aquest parc al costat de la Via Verda del 
Carrilet Olot-Girona i al Baixador de Codella, l’antiga 
estació del tren, trobarem l’equipament de serveis i 
punt d’informació del Parc de Pedra, obert cada dia 
de la setmana excepte dilluns i des de les 10 del matí 
fins que es fa fosc (per visites en grup cal demanar 
autorització expressa a l’Ajuntament de Les Preses). 

CURs D’oBRA De PeDRA seCA
Amb l’impuls de fomentar el coneixement de les 
particularitats d’aquest indret, tots els dimecres des 
del passat mes de gener i fins a mitjans de març 
s’ha vingut realitzant el Curs d’obra de pedra seca 
dins aquest Parc de Pedra Tosca, amb l’objectiu de 
donar a conèixer les tècniques de la construcció de 
parets seques utilitzant només la pedra volcànica 
(un material que, com és conegut, configura la 
part més singular del paisatge del Parc). L’objectiu 
d’aquest curs és mantenir el llegat dels nostres 
avantpassats els quals varen emprar unes tècni-
ques de construcció imaginatives, utilitzant única-

ment aquest material. La necessitat d’arraconar 
les pedres per anar fent lloc a petites parcel·les 
de conreu va donar una forma original a aquests 
espais que als ulls de l’home actual, esdevenen 
gairebé enigmàtics. Tot plegat, no és altra cosa 
que el resultat de l’esforç i l’aplicació d’una tècnica 
ancestral generada per la necessitat de produir ali-
ment i donant aplicacions pràctiques a un material 
que originàriament era de rebuig, aconseguint-ne 
una construcció sòlida a base d’apilonar pedra en 
sec i seguint uns paràmetres constructius bàsics 
que encara són vigents en l’actualitat. Aquest curs 
està organitzat pel Parc de Pedra i per la Fundació 
d’Estudis Superiors d’Olot i a més està reconegut 
amb crèdits de lliure elecció per la Universitat de 
Girona. Val a dir que arquitectes, regidors i profes-
sionals de la construcció hi participen. 

A banda d’aquest curs des del Parc també s’han 
realitzat diverses activitats com tallers artesanals 
sobre perfums i destil·lats, aplicacions relatives als 

productes dels conreus o diferents activitats cultu-
rals a la natura, les quals han esdevingut fins a la 
data un gran èxit de participació. 

ReCoNeIxemeNTs DeL PARC
La delicada combinació d’intervencions per restau-
rar i recuperar el paisatge ha fet que el Parc de 
Pedra Tosca sigui Premi Europeu de Paisatge Rosa 
Barba. Es tracta doncs, d’un espai obert que cons-
titueix un exemple de recuperació de paisatges na-
turals dels volcans i els camps de cultiu amb una 
combinació d’elements artificials i naturals. Al ma-
teix temps el Parc de Pedra ha aconseguit el Premi 
d’arquitectura en l’apartat d’espais exteriors en la 
desena edició dels Premis d’Arquitectura de les co-
marques de Girona de l’any 2006. L’any 2007 el 
parc va estar novament reconegut amb el Premi 
X+Verd (per més verd) al segon congrés Europeu 
Ciutat Verda celebrat a Barcelona. 

Més informació: 972 69 32 32 (Aj. de Les Preses)
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Ruta del 
romànic de 
Calldetenes

Text: montse Batalla.
Imatges: montse Batalla.

ortirem del nucli de Calldetenes en direcció a 
Sant Julià de Vilatorta i anirem cap al mas del 

Pujol, punt de partida també d’una ruta alternativa, la 
ruta dels molins. Decantant-nos, doncs, per la ruta 
del romànic, val la pena que abans d’iniciar-la, con-
templem el mas del Pujol ja que la seva construcció 
data del segle XIII. L’any 1215, un dels primers ha-
bitants, Berenguer del Pujol, ja hi vivia. Travessem el 
mas del Pujol i seguint el camí principal ens dirigirem 
cap a Can Tona, un mas del segle XIV, el qual ens 
deixa entreveure l’estructura típica de la masia ca-
talana, ja que presenta una teulada a dues aigües i 
està orientat de cara al migdia. Per altra banda, hem 
de destacar-ne la seva importància ja que està rela-
cionat amb la figura del poeta Jacint Verdaguer, que 
hi visqué un any, del 1867 al 1868, quan realitzava 
els seus estudis de seminarista a Vic. Fou precisa-
ment a Can Tona, on Verdaguer va escriure la primera 
versió del poema “L’Atlàntida”. Aquesta versió fou tro-
bada a les bigues de la cambra de Verdaguer, i tot 
apunta que fou el mateix poeta qui la hi va col·locar. 
De Can Tona ens dirigirem cap a Can Soca, traves-

Calldetenes ens ofereix la possibilitat 
de realitzar la Ruta del Romànic, a 
través de la qual visitarem les tres 
edificacions romàniques que la 
configuren: Sant Tomàs de Riudeperes, 
Sant Martí de Riudeperes i Santa 
Margarida. Aquesta ruta ens ofereix, 
a part de la possibilitat de contemplar 
com l’art romànic es va disseminar per 
les contrades de Calldetenes, visitar 
els masos més antics del poble.

S sant per sota l’eix transversal C25. És un mas típic 
català que conserva encara la gran porxada, i també 
un lligam històric amb Sant Tomàs de Riudeperes, ja 
que fou propietat dels antics frares del convent de 
Sant Tomàs.

sANT Tomàs De RIUDePeRes
Des d’aquest mas es dirigirem cap al primer monu-
ment romànic de la ruta, l’església de Sant Tomàs 
de Riudeperes, fundada pel llinatge del mateix 
nom al segle XI. Apareix documentada per primer 
cop l’any 1045. Es tracta d’una església de planta 
de creu llatina amb una sola nau  amb transsepte, 
que va ser modificada diverses vegades posterior-
ment. L’any 1560 es va habilitar com un convent 
franciscà i a partir del principis del segle XX, con-
cretament del 1901 fins al 1970 va esdevenir un 
noviciat i residència per als pares camils. A inicis 
del segle XIX, però, durant la Guerra del Francès 
(1808-1814) les tropes de Napoleó van ocupar el 
convent i en van destruir una gran part. El trans-
curs del pas del temps i les vicissituds històriques 
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fan que actualment en el conjunt del monument 
es puguin apreciar poques restes del seu passat 
romànic, concretament, les localitzem en una part 
de la façana de l’església, del creuer i de l’absis 
principal. De Sant Tomàs de Riudeperes ens dirigi-
rem cap a Sant Martí de Riudeperes, passant per 
la casa de la Calveria (segle XII), una de les més 
antigues de Calldetenes, residència de l’antiga fa-
mília Altarriba. A partír d’aquí, hem de creuar la 
carretera que va de Calldetenes a Sant Julià, on al 
costat ens espera Sant Martí de Riudeperes.

sANT mARTí De RIUDePeRes
Aquesta església apareix documentada per primer 
cop a l’any 1050. Ens trobem davant una església 
d’una sola planta rectangular, amb un absis semicir-
cular decorat exteriorment amb arcuacions i bandes 
llombardes que al segle XII fou ampliada. De fet, si 
contemplem les seves parets exteriors podem distin-
gir l’època del segle XI perquè les pedres que confor-
men els murs són irregulars i estan unides amb mor-
ter de calç; en canvi les parets que daten del segle XII 

estan construïdes amb carreus delimitats col·locats 
de forma regular. Posteriorment, i sobretot durant el 
segle XVII, l’església fou modificada diverses vegades 
i per aquest motiu hi podem contemplar elements 
de l’època barroca. L’interior de l’església actualment 
està tot enguixat, però com a testimonis del romà-
nic hi trobem dos nínxols excavats als murs situats a 
banda i banda de la nau, possiblement pertanyents a 
membres influents de l’època. Destacar que per ac-
cedir a l’església hem de passar per un recinte clos, 
amb un banc a cada cantó.

sANTA mARgARIDA DeL CAmí
Un cop sortim de Sant Martí de Riudeperes, si seguim 
la carretera de Sant Julià aproximadament i traves-
sem, trobarem la Torre de Santa Margarida, una casa 
senyorial construïda sobre un antic mas. L’edificació 
principal, així com les secundàries, van ser realitzades 
per Ignacio Pascual a finals del segle XIX. Posterior-
ment es va afegir a l’edifici una altra torre, de sec-
ció circular, i la terrassa. Aquesta segona fase de les 
obres acabada l’any 1895, és la que li dona la forma 

definitiva actual. Es va construir tot l’edifici amb pedra 
extreta de la pròpia finca. El contorn de les obertures 
de la façana (finestres, portes, etc.), els coronaments 
de les almenes de les torres, els remats de la coberta, 
i altres detalls, són en totxo ceràmic vermellós, típic 
de l’època. A l’interior, la finca, conserva les restes de 
l’església romànica dedicada a Santa Margarida, del 
segle XIII. Al trobar-se aquestes dins d’una propietat 
privada, hi ha un punt en el qual les restes es poden 
veure des de fora. Així doncs, podrem observar com 
els fonaments i l’arrencada de les parets perimetrals 
dibuixen la planta romànica en forma de creu llatina 
amb un sol absis semicircular que va existir en aque-
lla època. Es va enrunar el segle XIX.

La ruta del romànic es pot fer tant a peu com 
amb bicicleta essent una ruta planera i apta per 
gaudir-la en família. Si la fem en un dia assolellat, 
les vistes ens permetran observar el Cabrerès i el 
Montseny.

Més informació: 93 886 31 05 (Aj. de Calldetenes)
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Ripollès
Campdevànol
Dia internacional de les 
Dones. El dia 13 de març 
se celebra a Campdevànol 
aquest dia amb un sopar i un 
espectacle a càrrec de David 
Moreno. 
Caminada popular. El dia 
15 de març. Sortida des de la 
pl. Melcior Vaquer a les 8 h. 
Esmorzar popular.
Gran calçotada. El dia 21 
de març se celebra aquesta 
calçotada popular.
IX Certamen Literari. 
Presentació d’obres fins el 31 
de març a l’Ajuntament.

CampRodon
Excursionisme. Pont 
d’en Valentí al Ferran i 
Talaixà. El dia 21 de març. 
Inici a les 7 h a l’estació 
d’autobusos de Camprodon. 

Ripoll
Cicle de Documentals. 
El dia 13 de març a les 20 
hores, projecció de El caso 
Litvinenko d’Andrei Nekrasov 
(2007). V.O. Subtitulada i el 
dia 20 a les 20 h, projecció 
de 14 Kilómetros, de Gerardo 

Montseny, a les 12 hores. 
El 21 de març, a les 18.30h 
Master Class amb MARC 
MIRALTA, CLASSE 
MAGISTRAL oberta a tots 
els músics. A les 22:30 
hores, Concert amb MARC 
MIRALTA QUARTET. El 
dia 22 de març, a les 12 
hores, espectacle pedagògic 
dels professors de música 
moderna de l’escola de 
Música, per acostar la 
música jazz al públic 
familiar, a la mateixa 
escola.

Rupit i pRuit
Caminada Popular. El 
dia 25 de març s’organitza 
a Rupit aquesta caminada 
amb un recorregut 
aproximadament de 15 km.

viC
Fira d’Slot clàssic. 
El dia 29 de març, a la 
Plaça Major de Vic. Fira 
que reuneix aficionats i 
col·leccionistes d’arreu, 
amb activitats com la 
compra o venda de cotxes a 
escala, exposició de vehicles 
clàssics o el mini campionat 
d’slot.

GaRRotXa
Castellfollit de la 
RoCa
XV Cros de Castellfollit 
de la Roca. Diumenge 29 
de març, a les 10 del matí, 
als paratges propers a la 
Jardineria Jaume.

Olivares (2007), a la sala 
Abat Senjust.
Dia d’Andalusia. El dia 
14 de març, a les 21 h, a la 
sala Eudald Graells, amb 
actuacions dels grups de 
ball de l’Agrupació cultural 
andalusa del Ripollès. 
Teatre. 732.920 (com 
transformar en humà el que 
fins ara era diví). El dia 
21 de març, a les 18 i a les 
22 h, al teatre Comtal, a 
càrrec del grup de teatre 
Nugallamandra. 
V Mostra Gastronòmica 
del Ripollès. El dia 27 
de març, a la sala Eudald 
Graells, mostra de l’Aula 
d’Hostaleria del Ripollès. 
Fira de les 40 Hores. 
Els dies 27, 28 i 29 de 
març s’organitza aquesta 
fira aparador amb estands 
multisectorials, automoció, 
comerç i alimentació, amb 
altres activitats comercials i 
de lleure.

sant Joan de les 
aBadesses
6è Cicle Espectacles 
Infantils. Hopa-li, 
s’organitza el dia 15 de març 
i Majèstic, el dia 29 de març, 
tots dos a les 12 hores, al 

4a Duatló de Centelles. 
Diumenge 29 de març, amb 
sortida a les 9:30 h des de la 
Crta. de Banyeras.  
Teatre familiar “Bèsties”. Dia 
29 de març a les 12 hores, 
a càrrec de Carles Alcoy i al 
Casal Francesc Macià.  

l’esquiRol santa 
maRia de CoRCó
8ª Nocturna clàssic 
ral·li. El dia 21 de març, 
amb sortida dels participants 
a partir de les 13 hores. 
Enguany, tres trams especials: 
a Vilanova de Sau; al polígon 
industrial la Quintana, de Sant 
Julià de Vilatorta; i al Circuit 
d’Osona (polígon industrial les 
Malloles).

manlleu
Actes 8 de març, Dia 
de la Dona. El dia 13 
de març, a les 22 hores, 
al Teatre Casal de Gràcia, 
Acte de lliurament del XV 
PREMI DE NARRATIVA 
FREDERICA MONTSENY 
i representació de l’obra 
de teatre: M DE ROIG 
- paraules d’avui a càrrec de 
la cia. Teatre de Ponent.
Dia d’Andalusia a 
Manlleu. Diumenge 15 
de març, a l’ermita de Sant 
Jaume de Manlleu, dia 
de convivència, activitats 
culturals, lúdiques i 
gastronòmiques. 
12è Cicle de Jazz de 
Manlleu. Diumenge dia 
14 de març, CINC GATS 
DIXIELAND JAZZ BAND, 
al Casal Cívic Frederica 

Ripollès
Garrotxa
osonaaGenda

Activitats destacades [mARÇ’09]

olot
Teatre. “Mirant a Yukali”, 
de Seriosament Tragicomèdia, 
el dia 13 de març, a les 21 h, 
al Hall del Teatre Principal.
Fira de l’embotit. Els dies 
14 i 15 de març se celebra a 
Olot aquesta fira des de les 10 
hores del matí i fins les 20 h 
del diumenge, amb exposició 
de productes agroalimentaris 
de La Garrotxa i altres 
activitats relacionades.
Olot.doc. Seguit de 
documentals projectats als 
Catòlics d’Olot: dia 19 de 
març, a les 21 hores, Madres; 
dia 20 de març a les 18:30, 
Paisajes transformados i a 
les 21 hores, Bucarest, la 
memòria perduda; dia 21 a 
les 17 hores, Luces de Delafé i 
dia 22 de març a les 17 hores, 
To die in Jerusalem, a les 
19 hores, A ciegas i a les 21 
hores, Cartes de l’oncle Àngel. 

sant Joan les fonts
Celebració Dia de les 
Dones. El dia 14 de març 
a les 18:30 Inauguració de 
l’Exposició de núvies de tots 
els temps a la segona planta 
del Castell de Juvinyà, amb 
vestits de núvia, complements 
i fotografies d’entre 1850 i 
2008. Fins a mitjans de maig. 
El mateix dia, 1r Sopar de 
Dones.

santa pau
Fira de Sant Antoni. El 
dissabte dia 14 de març amb 
un dinar de germanor així 
com una ruta pels voltants 
d’Amer.

Teatre Centre, i amb entrada 
gratuïta. 
Festa Country. El dia 15 
de març, a les 17.30 h, al 
pavelló municipal d’esports.
Calçotada a la Vila Vella. 
El dia 29 de març a la plaça 
Major.

toses
Copa del Món LG 
Snowboard FIS. Dels dies 
12 al 15 de març, a l’estació 
d’esquí La Molina.

vallfoGona de 
Ripollès
Gastronomia egípcia. El 
dia 14 de març s’organitza 
a les 17 hores, al local 
cultural, aquesta activitat amb 
degustació.  
Conferència Les plantes 
remeieres, per què, com 
i quan. El dia 15 de març, a 
les 10.30 h al local cultural, 
amb exposició de plantes i 
degustació de tisana.

osona
Centelles
Activitats solidàries. 
Festival contra el càncer. 
El dia 14 de març a les 
21:30 i el dia 15 a les 17:30h 
al Casal Francesc Macià. 
Concert Acústic Solidari Tots 
amb el Sàhara. Divendres 27 
de març, a les 22 h. Lloc: al 
Casal Francesc Macià. 
Festa Electrònica. El 
dia 21 de març de les 23 h 
a les 5h del matí, al pavelló 
municipal.
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ENTREVISTA

Ara fa mig any que vas publicar Este puede ser 
el final de mi carrera. A què es deu aquest títol 
tan pessimista?
No crec que sigui pessimista, sinó realista: tot té un 
principi i un final. A més, el títol no diu que sigui el 
final, sinó simplement que pot ser-ho. És com una 
broma, un joc de paraules. Tot i que jo desitjo que no 
en sigui el final.

el treball conté deu cançons que parlen de la ràbia 
a la gent que critica per criticar la teva carrera i 
de la mala vida en general. Realment veus el món 
tan negre com descrius en el disc?
Hi ha molta gent que parla per parlar i són els mateixos 
que s’omplen la boca demanant ajudes i espais per a 
la música, i que fins i tot fan música. Intento moure’m 
al marge, però malgrat tot, això t’envolta. Estic molt 
emprenyat amb el mercat musical, tot i que jo he de 
fer el meu camí deixant de banda aquesta gent i el que 
diguin. Com dic al final del disc, “hace falta respeto”, 
si tots ho féssim una mica més, i no només de boca, 
tot funcionaria millor. 

Hem parlat de les temàtiques que es tracten en 
el disc, entre les quals no hi apareix ni la qüestió 
política, ni la religiosa. Ja que no n’opines al disc, 
et demano ara el teu posicionament.
Avui en dia si hi ha algú que creu que realment hi ha 
dretes i esquerres, és molt ingenu. Aquesta diferencia-
ció està passada de moda. No obstant, jo en política 
no hi entro, els músics hem de fer música, no política, 
aquesta és per als polítics. En religió, tampoc no hi en-
tro, no crec en Déu, només en mi i en la meva gent.

Deixant de banda les referències temàtiques i 
centrant-nos més en la qüestió musical, aquest és 

Text: maria Riguèiro.
Imatges: Cedides per Jaume guardia.

Este puede ser el final de mi carrera 
(Quimera records, 2008) és el primer 
disc del cantautor ripollès Jaume 
Guardia. Un àlbum publicat el passat 
mes d’octubre, un any després d’haver 
editat l’EP Por el lado más bestia de la 
vida (Quimera records, 2007). El nou 
treball conté deu pistes, la majoria 
en castellà. En aquests moments, 
juntament amb la seva banda, ha 
constituït l’associació Cultura rock per 
ajudar a què les bandes de rock tinguin 
espais on promocionar-se.

Caminant per 
la corda fluixa
entrevista al cantautor 
Jaume guardia
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un àlbum substancialment més experimental que 
l’eP Por el lado más bestia de la vida, publicat tan 
sols un any abans. A què es deu aquesta voluntat 
d’experimentació?
Primer, és una qüestió d’evolució. Jo no sóc el mateix 
que l’any passat i l’any vinent tampoc seré el mateix. 
El disc és fruit d’unes circumstàncies que mai més 
es tornaran a repetir. És com una fotografia. I segon, 
el fet d’haver-nos deixat anar més, es deu a què al 
treballar amb en Jordi Parés, que és el guitarrista, 
productor i tècnic, a més de ser molt amics, ha fet 
possible treballar d’una manera més lliure i desinhi-
bida, sense perdre’n ni l’esperit, ni el missatge.

en aquest disc, hi ha dos temes que no són 
teus, són versions. Un és El tiempo de las 
cerezas d’en Nacho Vegas, i l’altre El Salmón 
del cantautor argentí Andrés Calamaro. A què es 
deuen aquestes revisions? 
Simplement m’agraden molt i vaig voler donar-los-hi 
una volta.

en el cas de la de el salmón no és una simple 
volta, sinó una revolta!
(riu) Un dia estava escoltant el disc El salmón de 
l’Andrés Calamaro on hi ha una versió del tema No 
woman no Cry del Bob Marley, i vaig pensar que si ell 
s’havia atrevit amb un clàssic, jo també podria fer el 
mateix, en aquest cas,  amb un clàssic del mateix Ca-
lamaro. Li vaig donar la volta i hi vaig cantar techno!

A banda d’aquests dos autors, quin altre tipus 
de música consumeixes?
Sóc una mica paranoic amb la música i treballo molt 
per etapes, quan em dóna per escoltar a Enrique 
Bunbury, només escolto la seva feina o quan es-

colto en Nacho Vegas, només l’escolto en ell i quan 
em dóna per escoltar l’Andrés Calamaro m’hi passo 
mesos.  Ara estic fent un mix i porto al cotxe des de fa 
uns dies el Radical Sonora d’en Bunbury.

el disc està rodant des de fa temps, quasi en 
paral·lel a la sortida al mercat de l’àlbum. el 
tour, Esta puede ser mi última gira, ha passat 
des de per la comarca del Ripollès, osona, 
passant per Barcelona, l’estartit, Calaceit 
o madrid. És curiosa aquesta distribució 
geogràfica!
Del que es tracta és de moure’t una mica i en-
frontar-te a públics que no estan corromputs, que 
no saben qui ets, llavors surts i mostres el teu 
producte. Si toques a Ripoll, per exemple, sempre 
arriba el típic que t’infravalora i insulta per inèrcia. 
Del que es tracta és d’obrir-se i tocar fora de la teva 
zona. Els músics no estem per fer entrevistes, ni 
per sortir a la “tele”, estem aquí per tocar. Si algú 
està acostumat a viure a la carretera, va creixent 
com a músic i com a artista. Tocant és quan un és 
músic i no pots tancar-te a la teva comarca.

en poc temps heu realitzat una cinquantena 
de concerts i les heu vist de tots colors, fins a 
l’extrem de tocar per gairebé ningú de públic 
i malgrat tot, continueu endavant. Què és el 
que hauria de passar perquè decidíssiu baixar 
dels escenaris?
Ens hem trobat amb situacions desastroses, però 
també amb experiències molt bones. Encara no 
penso en jubilar-me, tinc 22 anys! No se m’acut res 
que pugui passar que em pugui fer baixar del burro, 
a no ser que sigui alguna guerra nuclear o alguna pa-
ranoia psicodèlica (riu), que no depèn de mi. A més 

ENTREVISTA
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jugo amb un avantatge o desavantatge: no depenc 
de la música per viure i per tant puc fer el que em 
vingui de gust, cosa que em permet fer música en 
estat pur. No m’hi jugo res, però també m’ho jugo tot, 
quan surts a l’escenari has de fer-ho com si t’hi anés 
la vida, tothom es mereix el mateix respecte.

Fes memòria i recorda’ns una d’aquestes 
experiències que volguessis esborrar.
No és que les vulgui esborrar, però clar, vas a Bar-
celona i et trobes amb tres persones de públic, això 
et desinfla una mica, però aquestes es mereixen 
el mateix que si n’hi hagués moltes més. S’ha de 
sortir, toques i te’n vas cap a casa, cert que no ha 
estat el “bolo” de la teva vida, però quants n’han 
fet els Rolling Stones i quants no han estat els de 
la seva vida! Has de ser professional encara que 
no en visquis.

La formació
Jaume Guardia va començar en el món de 
la música als setze anys amb el grup ripollès 
La catximba de la iaia Maria, després d’un 
parell d’anys, la formació es va disoldre i 
Guardia va crear la banda Vent Boig en la 
qual combinaven temes propis amb versions. 
Després d’un període de temps en solitari 
com a Jaume Guardia, el músic ripollès va 
constituir la banda que fins ara l’acompanya 
en les actuacions en elèctric: Josep Canudas 
a la bateria, Dídac Rus al baix, Lucas Mir-Mir i 
Jordi Parés a la guitarra i Jaume Guardia, veu 
i guitarra.

ENTREVISTA

Cultura Rock
El passat mes de febrer Jaume Guardia i la 
seva banda van constituir l’associació sense 
ànim de lucre Cultura Rock. L’objectiu és 
intentar promoure la cultura rock arreu de 
la comarca del Ripollès. Segons ha apuntat 
Guardia “l’essència de l’esperit del Rock està 
en hores baixes, passant moments difícils en 
contra del boom que estan experimentant 
altres músiques que estan subvencionades 
i que reben ajuts per l’administració en 
general”. El proper 18 d’abril Cultura Rock 
oferirà una vetllada de concerts amb diferents 
grups de rock a la sala Eudald Graells de 
Ripoll per presentar de cara el públic aquesta 
associació.

A hores d’ara quines idees musicals et bullen 
pel cap?
Moltes! Voldria fer un disc més electrònic amb 
poesia, estic intentant muntar una banda de 
Rock&Roll, voldria fer el tercer disc d’en Jaume 
Guardia…però cal anar per pams. El disc va sortir 
a l’octubre, encara se li pot treure suc. Ara la prio-
ritat és continuar presentant-lo amb una bona gira. 
Haurem visitat per segon cop la capital de l’Estat 
Espanyol, Aragó, si tot va bé anirem a València. De 
cara el futur? Calculo que cap al 2010 hi haurà 
material nou.

Per tant, m’estàs avançant que aquest no serà 
l’últim disc de la teva carrera!
No!. El que pot ser és que hi hagi alguns canvis de 
noms, però no serà l’últim.
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L’embotit
gastronomia

La receptaReCePTA DeL mes

Aperitius de botifarra i 
melmelades
Ingredients: Botifarra blanca o bull blanc, mel-
melada de ceba, tomàquets secs amb oli, sal maldon, 
reducció de vinagre de mòdena.

Preparació: Tallar la botifarra a talls regulars de 
1,5 cm. // Posar una culleradeta de melmelada de 
ceba a sobre. // Decorar amb el tomàquet sec tallat 
en juliana. // Finalment posar-hi la sal maldon i uns 
puntets de reducció de mòdena.

odem dividir els embotits en dos grans grups: per 
un costat, els embotits curats, que són els embotits 

que es deixen assecar, penjats de canyes i es mengen 
crus, com per exemple: el fuet o l’espetec, la llonganissa, 
la somalla, les botifarres blanques i negres, els paltrucs 
(o poltruc o poltrú o bull), el bisbe, el xoriço, el llom em-
papussat (o llom embotit), etc.  Així, un paltruc (poltruc, 
peltruc, poltrú) o bull és la botifarra més gruixuda, fet a 
partir de la bufeta o de l’intestí gros del porc, farcit de carn 
de porc capolada i adobada. Segons el tipus de carn n’hi 
ha de diferents menes: paltruc negre (bisbe negre, o de 
sang, o bisbot negre), que és aquell en què la carn i sang 
del porc, un cop cuita, agafa un color negre; el paltruc 
blanc (bisbe blanc, o bull blanc o bisbot) que és aquell en 
què s’emboteix carn magra i greix sense sang. També s’hi 
pot posar fetge o llengua anomenant-se, a vegades, de 
fetge o de llengua. I el paltruc d’ou, la variant on el farcit 
és una barreja de carn magra bullida, greix i ou. Al paltruc 
d’ou també se l’anomena normalment paltruc blanc. 

Per l’altre costat, tenim els embotits cuits, que són els 
embotits que es couen prèviament (ja siguin bullits o fre-
gits), com les llonganissetes, la botifarra, el botifarró...

A la comarca del Ripollès hi ha un grapat d’elaboradors 
d’embotit artesanal repartits per Camprodon, Ribes de 
Freser, Planoles, Sant Joan de les Abadesses o Ripoll. 
A La Garrotxa, la família Sala l’any 1993, després de 

150 anys de dedicació, va creure oportú muntar un petit 
museu, llegat del que va ser la història i evolució de la 
conserva càrnica a Catalunya i a la Garrotxa. La Plana de 
Vic gaudeix d’un clima adient per assecar la llonganissa 
de Vic, un producte emparat en una indicació geogràfica 
protegida (IGP). A Osona hi ha molta tradició ramadera i 
la cria de porcs i l’elaboració de llonganisses es remunta a 
l’època medieval. Per conèixer-ne el procés d’elaboració, 
es poden visitar alguns dels vuit centres elaboradors que 
formen part de la IGP de la comarca. Per comprar llonga-
nissa i altres embotits, com la somalla, el fuet, el xoriço, 
la catalana o el bull, val la pena passejar per Vic.

Un embotit és la peça de carn, 
generalment de porc, picada, 
condimentada i introduïda 
(embotida) dins les tripes de 
l’animal. La carn pot ser de diferents 
parts, des de carn magra fins a 
fetge, llengua o sang. A més de la 
carn també s’hi poden embotir altres 
aliments com ous, farina, pebre, 
fruits secs i olives, entre altres.

P
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