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RACONS PER REDESCOBRIR. Darrere la colònia de Borgonyà (1)
A vegades no cal anar gaire lluny per
gaudir de racons amb encant i interès. Osona i el Ripollès n’està ple, de
racons que mereixen ser visitats o

redescoberts per la gent del mateix
territori. EL 9 NOU enceta un cicle
per proposar-ne alguns. I ho farà de
la veu de la mateixa gent del terri-

tori. Obre el foc l’antropòleg Jaume
Amargant, fill de Borgonyà, que proposa endinsar-se per tota una altra
perspectiva de la històrica colònia.

La ‘rebotiga’ de Borgonyà
Darrere d’aquesta centenària colònia ‘dels anglesos’ s’hi amaguen espais poc habituals que evoquen al record
Sant Vicenç de Torelló

gent banyant-se o anant en
piragua”, apunta. Per testimoniar-ho es remet a les
fotos recollides pel “Borgonyà Memory”. Ben a prop es
conserven les poques restes
d’un altre pont; “el que va
fer volar un batalló republicà
durant la seva retirada cap a
França”, detalla l’antropòleg.
Entre els seus treballs de
recerca destaca, precisament,

El racó de...

Miquel Erra

Un cop s’arriba a la
colònia, situada en
terme de Sant Vicenç,
es pot seguir en cotxe fins a
l’alçada del camp de futbol,
a tocar el Xiringuito. A
partir d’aquí, es pot avançar
per un camí, paral·lel al riu,
que envolta la fàbrica.

MIQUEL ERRA

“En aquest punt hi aprenien
a nedar, la gent de la colònia”, deixa anar tot traient el
cap per la barana d’una petita
resclosa de l’antic canal. Per
edat, l’antropòleg Jaume
Amargant, fill de Borgonyà,
no els va viure, aquells anys,
però els té molt ben documentats. Apassionat per la
història local és impulsor,
entre altres, del projecte
“Borgonyà Memory”, gràcies
al qual s’han pogut recollir
més d’un miler d’imatges
antigues de la colònia.
Aixecada per l’empresa
escocesa Coats el 1895, just
fa 120 anys, la de Borgonyà
es convertiria aviat en la més
majestuosa de les colònies de
la conca del Ter. Declarada
fa dos anys bé cultural d’interès nacional, molta gent en
pot tenir una simple imatge
exterior, amb el seu inconfusible urbanisme d’estil nordeuropeu, el perfil de la nau
de la fàbrica o l’emblemàtica
xemeneia. Generalment
sempre per davant. Jaume
Amargant prefereix canviar
de perspectiva i situar-se’n al
darrere.
La proposta d’Amargant
convida a endinsar-se pels
records del passat de la
colònia. Records en sèpia
del vessant més costumista
dels seus antics habitants.
A primera hora del matí,
aquest camí paral·lel al riu
pren un aire romàntic, “gairebé malencòlic”. Només dos

JAUME AMARGANT, antropòleg
hortolans, feinejant, trenquen la soledat del moment.
“Solitari ara, perquè no ho
havia estat mai”, s’afanya
a puntualitzar Amargant.
“Aquest era un racó d’esbarjo

per a la gent de la colònia”,
explica, tot avançant uns
metres fins a les restes d’una
antiga passarel·la de fusta
que creuava el riu. Un tram
més enllà hi havia una antiga

“platgeta”, a la llera del riu,
flanquejada per una bauma
imponent. En aquesta època de l’any, però, l’espai és
inaccessible per les bardisses. “T’hi has d’imaginar la

Visita guiada a Vic a
l’entorn de la figura
de Jacint Verdaguer
Després del parèntesi
de l’estiu, l’Oficina de Turisme de Vic reprèn el cicle de
visites guiades dels diumenges al matí. Per aquest mes
d’octubre es recupera un
itinerari literari sobre Jacint
Verdaguer que la Fundació
Verdaguer de Folgueroles ja
va estrenar el mes de juny
de l’any passat. La visita es
repetirà els dies 4, 11, 18 i 25,
amb sortida a les 12 del migdia des de la mateixa oficina.
Els adults paguen 4 euros i
les places són limitades.
Vic

Divendres 9 d’octubre a les 21h

Dissabte 10 d’octubre a les 21h
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El llOC

la vie bohème

Direcció: Jorge-Yamam Serrano
Intèrprets: Isaac Baró, Marc Cartanyà, Oriol
Esquerda, Sandra Pujol, Rafael Rodríguez
i Xavier Teixidó

La vie bohème és l’adaptació de l’òpera rock Rent,
basada en l’òpera La bohème, de Giacomo Puccini.

Preu: 10 E anticipada, 12 E a taquilla
des d’una hora abans.

Preu: 7,50 E anticipada, 9 E a taquilla
des d’una hora abans.

www.teatrecirvianum.cat

www.teatrecirvianum.cat
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la transcripció de les vivències del seu avi des del bàndol republicà. El recorregut
proposat arriba fins al punt
on el canal retorna les aigües
al Ter, amb la imatge de la
xemeneia de fons. De foto.
“És com si els darrers quaranta anys la mateixa gent de
la colònia s’hagués girat d’esquena a aquesta banda sud
del poble”, lamenta Amargant amb un punt de tristor.
“És una llàstima, perquè tot
això és preciós. S’hauria de
potenciar per fer-ho més
conegut”, insisteix, convençut que la singularitat de la
colònia dels anglesos també
passa per redescobrir-ne la
rebotiga.

