o figura a cap catáleg
antic de rius iMustres,
pero configura un
paisatge, el que recorre des del seu naixemenr sota Termita de
S a n t Baldiri al terme municipa! de
Santa Cristina d'Aro, fins a la seva
desemb<ícadura a Platja d'Aro, un paisatge ben peculiar, ben definir i que
forma Tanomenada Valí d'Arcí.
Si u n h u m a n i s t a del segle XV,
com és ara el canongc barceloní Jeroni Pau, o un erudit del segle XVI, com
és ara el també canonge i també barceloní, Francesc Tarafa, h a g u c s i n
inclós el Ridaura en els seus catálegs
de rius, a part d'emprar la Uengua Harina, haurien descrit el Ridaura mes o
menys en aquests termes: s'escola des
d'un puig de poc mes de tres-cents
metrcs d ' a l ^ a d a , en pie massís de
l'Ardenya, al peu de Termita de Sant
Baldiri. Després de recorrer uns
quilometres, banya els afores del
poblé de Llagostera, passa per
la plana i rega el poblé de
Santa Cristina d'Aro, per
anar a e n d o l c i r finalment, al cap d'uns vint
quilometres,
les
aigües de la nostra
mar Mediterránia, a
Textrem occidental
de la platja de Platja
d'Aro. Al Uarg del
seu curs i per tal
d ' a p r o f i t a r el seu
cabal hom hi va construir diversos moiins,
set al terme municipal
de Llagostera, i cinc mes
ais termes de Santa Cristina
d'Aro i Castell-Platja d'Aro.

mes, tampoc no ha cingut la sort de posseir cap font que hagi inspirar grans p(.)etes. Ni la font d'cn Roura, ni la font de
la Taverna podran arribar a formar part
del sagrar nombre de les grans fonts,
Egéria, Aretusa, Castalia o Bandúsia,
immortalirzades a la literatum universal,
perqué homes com Horaci, per exemple,
eis van dedicar mí)ts de lloan^a.
Perqué el Ridaura és un riu senzill, un riu tranquil, de mides reduides,
que provoca pocs danys .i molrs beneficis, un riu pacífic i dolf, acoUidtjr i
estimat pels que viuen a les seves
vores, els Uagosterencs, els cristinencs
i els castellarencs sobretot, i potser
menys pels habitants de Platja d'Aro,
perqué han esrat tUs els que han patit
en mes ocasions les seves crescudes
excessives i sobtade:'.
A Llagostera, el noble de les muntanyes blaves, és potser on e! Ridaura
ha tingut mes protagorisme. Els Uagosterencs han fet una peblicula sobre
el Ridaura, ban donar el nom
del seu riu a una sardana i a
una havanera, n'han parlar en arricies deis pro—^
gramcs de les testes
^^T^
(^^

Tcxt i fotografies
MARIÁNGELA VILALLONGA

Pero el Ridaura no ha tingut
sort. Sempre ha estat massa petit perqué se'n parles. Ocupa poques linies a la
Gran Enciclopedia Catalana i ha estat
motiu literari en comptades ocasions, A
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majors, Than dibuixat, l'han p i n t a r i
Than fet protagtmista de relats, com és
ara Rafael Mas
(1876-1956) en el
seu recuU Coses de
Llagostera, publicar
Tany 1948, o Josep
Calver en El mestre
de Fenab i filtres cantes.
Pero el Ridaura no
és pas només el riu de
Llagostera. També Santa
Cristina d'Aro gaudeix del
riu i aprofita les seves aigües,
pero és un riu diferent. També la
Valí d'Aro, amb Casrell d'Aro i Platja
d'Aro consideren el Ridaura el seu riu,
perqué ho és, pero és un riu diferent.
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I és que el Ridaura de Llagostera és
un riu que porta aigua tot l'any, no com
el Ridaura de la V-all d'Aro al qual li
escaurien aquells mots de Viatges i flors,
de Mercé Rodoreda, concretament del
"Viatge al pohle deis rius sensc aigua",
o n diu " n o es t r a c t a mai d ' u n riu
esplendores a tota aigua sino d'un riu
esquifit". Aquest és el Ridaura de
mossén Gelabert i deis germans Sitjar.
Mossén Josep G e l a b e r t , pintor
d'origen tarragoní, educar a Olot, i preveré de Llagostera durant el període
1900-1936, va escriure un opuscle titulat Etimobgia de la Vaíí d'Aro, puhlicat
a Girona l'any 1932. Gelabert es fa
resso de l ' e t i m o l o g i a del n o m del
Ridaura que va donar el polític i historiador Sanpere i Miquel, nascut a Barcelona l'any 1840, en la seva obra Un
estudi de toponomasüca catalana, publicar l'any 1880. Sanpere considerava
que el nom del Ridaura prové «del avellanar qual n o m vulgar es atira».
Mossén Geiaberr considera que aquesta hipótesi era «inverissímil tant per
rao de les plantes, que no han existit a
la valí, ni per rao de la regió poc favorable en el seu desenrotUo». Contrariament, mossén Gelabert arriba a la conclusió que el nom del riu deriva etim o l o g i c a m e n t del seu poc cabal
d'aigua i creu que Ridaura és sinónim
de «riu sec». Avui hi ha d'altres teories
sobre l'origen de la denominació del
riu, i també una doble denominació,
Ridaura i Riudaura. Pero no és pas
1680] 100

"A Llagostera és on el Ridaura
ha tingut mes protagonisme.«

«A les fonts del Ridaura,
.'aigua és d'una puresa extraordinaria.
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aquest el Uoc adient per fer un estudi
etimologic de la toponimia del riu que
travessa la Valí d ' A r o . A m b t o t ,
mossén Gelabert tenia rao, el Ridaura
que s'escola per la plana de Sanra Cristina i que travessa la Valí d'Aro és
durant bona part de l'any un riu sec, un
areny que arriba fins al mar.
Ja és temps, pero, que iniciem el
nostre passeig al Uarg del riu, des del
seu naixement, fins a la seva inclusió
en el mar. Una petita font que neix
sota Termita de Sant Baldiri, prop de la
muntanya del Montclar, és l'origen del
Ridaura. L'ermita que protegeix el naixement del riu forma part de la parroquia de Solius, una de les quatre parróquies que pertanyen al terme munici'
pal de Santa Cristina d'Aro. El germá
Albert Fontanet, monjo de Solius i
bon coneixedor d'aquell indret, en un
arricie sobre la historia de Termita, ens
explica que ja existia al segle XV, pero
que «pels volts de 1740 es féu Tesglésia
actual». L'ermita avui és de propietat
privada i pateix la ruina deis anys i de
Tabandonament.
La font del Ridaura desapareix
soterrada i torna a aparéixer en mes
d'una ocasió, enmig de les muntanyes
encara verges pohlades de pins i de
suros, de roures i d'arbocers, i recuU
Taigua d'altres fonts que neixen de les
muntanyes del Montclar o del Matxacuca, i que ajudaran a formar un bra9
d'aigua mes ampie, el Ridaura.
En els seus primers metres, el riu és
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d'una gran bellesa i íes seves aigües son
d'una puresa extraordinaria. Es pot
remuntar el seu curs, ja siguí peí mateix
Hit del riu, ja sigui per les voreres. El
Uoc és de difícil accés, per camins de
térra tova, de gresa, destrossars per les
pluges, plens de recs i de haixades molt
in.clinades. Pero la contemplació del
ñu bé s'ho val.
L'indret anomenat «les fonts del
Ridaura» apareix davant nostre després
de quasi reptar per sota deis altíssims
brucs i de la frondositat deis marges
embardissats del riu. Gairebé no veiem
la llum, tot i ser una tarda esplendorosa
del mes d'agost, amb un sol aclaparador
i un cel sense núvols, solcat només per
les gavines de l'abocador proper. La
pedra molsosa és un bon seicnt encoixinat per contetnplar la remor neta de
l'aigua. Tres pins senyíítívols presideixen les roques blanquinoses, per les
quals lUsca l'aigua, quan el Ridaura
baixa rabent en un día de tempesta.
Ara l'aigua és quieta a les gorgucs i
soroUosa a les petites cascades que
forma el desnivell de la m u n t a n y a
escarpada. Es pot saltar facilment d'una
ribera a l'altra, tan estret és el Hit del
riu en alguns racons. U n deis gorgs és
d'un verd profiand. Podria ser inacabable com la Gouffre de Fontaine de
VaLicluse, pero aquí s'hi veu el fons.
Una anguila s'emmandreix ondulada
en l'aigua fresca, aixeca un polsim de
sorra i desapareix entre les pedrés grises
i llises, de formes arrodonides, grans.

«L'aigua és quieta a les gorgues
i soroüosa a les petites cascades.»

'Un deis gorgs, d'un verd prnfund,
¡yodria ser inacahahle,
pero s'hi veu el fons. >'
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No hi ha cap figuera arrapada a la roca
nua de la paret de! riu, com la que a
F o n t a i n e de V a u c l u s e va inspirar
aquells versos de ia Mireio de Frederic
Mistral, el poeta de la Provenja. Pero
hi ha un roure rcagre, que creix a la
paret de pedra i té una minúscula casina de fusta recalcaoa en les seves branques, que ha de servi" perqué hi niin les
mallerengues. Veien mes arhres amb
casines, amunt i avall del curs del riu.
T o r n e m s a l t a n t de pedra a pedra,
esquivant l'aigua del riu.
Un altre hra^ del Ridaura prové
deis voltants de la masia fortificada de
can Duran del Gatelíar. N o gaire lluny
d'aquí, a Tallades, la natu."a ha de
suportar una d e g r a d a c i ó mes. U n
indrer que devia resultar idíl-iic en
altres temps, amb una vi^ta espléndida
sobre Llagostera i tot el puig de les
Cadiretes, amb un aire pur i amb una
vegetació frondosa, s'ha vist convertir,
per obra i gracia de la civilització del
consumisme, en el Hoc escollit per reunir els detritus d'una societat que compra, utilitza i lienta producres contínuament, sense donar ni remps a la
naturalesa perqué es recuperi de Tagressió constant de l'home, el seu gran
transformador. L'abocador de Solius,
com un pop gegantf, va estenent els
seus tentacles per sobre d'arbrcs, rius i
camins. S'hi amunteguen pisos i pisos
d'escombraries que deformen el paisatge. L'olor que desprenen segons quins
dies és repugnant, i el cel es cobreix de
101 [681]

les aus depredadores, i els seus xiscles
eixorden les orcües. En un Uoc o un
altre hem de dipositar les nostres escon-ialles, pero el medí natural en pateix
les conseqüéncies progressivament.
De totes maneres el Ridaura
segueix el seu curs, immutahle per fora,
vers Llagüstera. En altres temps l'energia hidráulica del riu era aprofitada peís
molins que s'hi van constaiir al seu pas.
El llagosterenc Esteve Fa, en una recopiiació deis molins de Llagostera, enumerava els set que corresponien al Ridaura:
el molí de can Cabanyes, el molí de Mes
Amunt, el moíí de can Carreras, el molí
d'en Muné, el molí d'en Nadal, el molí
de cal Xorrac i el molí d'en Mariano.
Resten només vestigis de les antigües
edificacions. Alguns molins han desaparegut ja irreversiblement; d'altres romanen abandonáis, soterrats gairebé per les
heures errants que s'han apoderar de
parets i finestres, moles i Uindars. Son
records de temps Uunyans, d'oficis ja
inexistents. Només el riu Uisi
seu matetx Hit, banya
els mateixos marges, i
amb peu soroílós salta
per les mateixes rescloses.
El Ridaura és engruixit encara per algún altrc
bra^ d'aigua, com el que
forma la font d'en Roure,
que ha vist berenades i jocs
de molres generacions de
llagosterencs. Pero el riu no
arriba a banyar el poblé dt
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<En aitres temps, i'encrgia del riu
era aprofitada ()els molins.»

En el dibuix d'Enric Marqués,
el molí de can Moner.
A baix, el de can Nadal.

Llagostera, sembla que s'hi dirigeix,
decidir, i tot d'una gira altra vegada cap
a mar. Des de la costa de n'Alou discorre paral-leí a la carretera que va de Llagostera a Santa Cristina. Duranr el mes
de maig es pot endevinar la serp d'aigua
amagada sota un núvol hlanc de flors
d'acacies. Tants son els ramells de floretes arraimades que pengen de les branques, encara núes de íiilles, de les acácies del Ridaura. Des de la carretera, i
durant alguns quilómetres, es poden
contemplar les acácies florides que formen una Uarga cinta blanca al costar
deis camps conreats. Ja hem arribar a la
Valí. Sota la cinta s'endevina la secreta
frescor del riu, camins poc fressats i el
somort murmuri de la cantarella de
'aigua, alereig d'ocells a rravés de vents
arremorats que mouen suaument les
penjarelles blanques i, sobretot, la
bonesa de l'aigua del Ridaura
fa de les seves acácies les
íes de maigEl Ridaura és travessat
i\ ponr que porta cap a
olius. Som al rerme muni:ipal de S a n t a Crisrina
dAro, i a partir d'aquí el
riu és sec d u r a n t bona
part de l'any. Pero la processó va per dins, perqué
el seu cabal suhterrani
subministra aigua a una
de les zones de la Costa
Brava mes poblades
durant l'estiu. U n altre pont sobre el
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Ridaura ens porta al primer camp de
golf que es va construir a la zor\a, ja fa
mes de vint-i-cinc anys, quan la febre
per aquest esport encara no havia estés
l'enorme catifa de vellut verd per sobre
deis nostres boscos de suros i arbocers.
Q u a n el Ridaura baixa pie, després
d'haver plogut molt i fort, fa l'efecte
d'un gran riu al seu pas per Santa Cristina, pero gran part de l'any només és
un riu esquifit amb un fil d'aigua.

«Ei riu segueix ei scu curs, immutable.
Banya eb marges i salta per les rescloses.

el Ridaura recorre els seus darrers
metres. El Ridaura fa fértil la Valí
d'Afo, rega les pinedes, els horts i els
camps, pero el riu, emperesit, ja té
ganes d ' a r r i b a r al mar, i h o fa a
Textrem sud de l'enorme corba daurada

La carretera de Sant Feliu travessa
el Ridaura. 1 ara la nova variant, que
circula paral-lela al cantó
dret del riu, ha
fet

perdre
intimitat al Ridaura.
Novament ens acompanyen les
restes deis seus antics molins: el de can
Tarrés, el d'en Ramón, el del Cuc, el
de la Bassa, i el darrer, el molí d'en
Candell. Alguns son ara residencies
estiuenques, d'altres s'han convertit en
restaurants. Enmig d'arbredes i planes,

«Quan ha plogut molt,
el Ridaura fa l'efecte d'un gran riu,
ai seu pas per Santa Cristina.
Pero gran part de l'any
només és un fil d'aigua.»
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de Platja d'Aro, mig amagar sota la
sorra, enmig de campings i a tocar de
les harques i els iots que reposen en uns
cañáis d'aigua salada que han estat presos al mar i entaforats a la térra. Pero el
Ridaura no n'está gelós. S'ha passejat
peí camí que va cisellar segles enrera,
ha ensenyorit muntanyes, boscos i planes, casalots, casetes i molins, pobles
vells i noves urbanitzacions, i sap que
la seva aigua és mes preuada que la
salabrosa. El riu ha seguir el seu curs,
com fa mil anys, sempre immutable,
sempre mudadís.
Mariángela Vilallonga
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