
La feina d’excavació aquest mes al poblat –a dalt–, una vista
aèria parcial de la zona on han treballat al voltant de l’església
–a baix, a l’esquerra– i la tomba monumental a la façana nord
del temple –a la dreta ■ N. OLIVÉ / N. MATAS / G. RIPOLL
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Un veu potent,
ara consolidada

L’APUNT al vint-i-cinquè aniversari de la Font de la Pólvora, o en
els seus textos periodístics. Però guanyar el Prudenci
Bertrana són paraules majors, i això li permetrà arri-
bar a moltíssima més gent que descobrirà un autor
amb les idees clares, que domina la llengua, que està
sempre amatent a les causes pendents i que ja és una
brillant realitat de la literatura catalana.Jordi Grau

Que Xevi Sala sigui reconegut com una de les més po-
tents noves veus de la narrativa catalana, no pot sor-
prendre els qui ja el van seguir quan va publicar Les
causes perdudes (2011), que ja va ser finalista del Ber-
trana, En la pell d’un mort (2013) o Esborraràs les te-
ves petjades, premi Roc Boronat (2014). Fins i tot el
seu potencial ja es veia a l’assaig A l’altre barri, dedicat
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La recuperació del con-
junt patrimonial de Sidillà
ha avançat en els darrers
anys per la coincidència
del projecte universitari
de Gisela Ripoll i la feina
empresa per l’Ajuntament
de Foixà, amb suport eco-
nòmic i tècnic del Servei
de Monuments de la Dipu-
tació i el programa Romà-
nic Obert de La Caixa. Des-
prés de les intervencions
fetes ja a l’església prero-
mànica –la més vistosa de
totes, amb la coberta aca-
bada d’instal·lar l’any pas-
sat per protegir-la de l’ac-
ció de la pluja–, aquesta
tardor s’hi continuarà tre-
ballant amb una inversió
global de 76.000 euros.

La novetat és que la in-
tervenció, d’acord amb el
projecte de l’arquitecte
Lluís Bayona, arribarà per
primera vegada a la cone-
guda com a torre de Sant
Sebastià, si bé la resta
d’una paret interior fa que
alguns, com ara Gisela Ri-
poll, dubtin que es tractés
originàriament d’una tor-
re. S’ hi ha de retirar tota la

vegetació que envolta les
restes i està previst co-
mençar a retirar la capa
d’arena del subsòl, per ex-
plorar el que el terreny en-
cara avui amaga. Només la
paret nord resisteix dem-
peus i és encara visible.

A l’església i el poblat
Al temple estan previstes
obres de consolidació del
porxo d’entrada, la porta
d’accés i l’estança conegu-
da com a casa de l’ermità

–que es va desenrunar
l’any passat–. Retiraran
restes de vegetació i hi re-
forçaran els coronaments
de les parets, a més d’in-
tentar evitar que creixi ve-
getació al terra. Pel que fa
al poblat, també rejunta-
ran les parets en estat més
precari.

En la inversió també es
tenen en compte les feines
de senyalització dels ele-
ments del conjunt, amb
rètols i plafons informati-

us per divulgar-ne la histò-
ria al públic.

Fonts de l’Ajuntament
de Foixà destaquen que el
gran repte de futur, però,
és trobar la manera d’as-
sumir els costos de conser-
vació del conjunt històric
a llarg termini: “Com a
municipi petit, la capaci-
tat econòmica del consis-
tori és limitada”, argu-
menten, després de l’es-
forç fet en els darrers
anys. ■

E.A.
FOIXÀ

La torre de Sant Sebastià,
nou element a consolidar
a Al llarg de l’octubre començarà una nova fase de les obres per restaurar els
murs de l’església i el poblat, que arriben per primer cop als murs de la torre

L’única paret visible de la torre de Sant Sebastià, al nord del conjunt ■ DIPUTACIÓ DE GIRONA


