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História  recent de la viÍa d’Amer

Festa Major d’Ame,r Miércoles,  14  de agosto  de  1985

Ei  tren d’OIét ¡ altres recúrds
Recordar  lAmerpassat  vol  dir

obligatóriament  fer  referéncia al
tren  d’Olot, un carrilet que la gent
del  poble gairebé se l’havia fet seu.
L’estació  d’Amer era la més impor
tant  del trajecte del tren del fum,  si
deixem  a part les estacions de Giro
na  i d’Olot. Era molta la gent de la
vila  que hi treballava, 1 amb la seva
desaparició  i  mart,  Amer també
morí  un xic. De fet,  no fou res més
que  una mort anunciada.

La  história de la vila mil.lenária
ésmolt  densa, carregada d’episo
dii  llegendés que en bona part aju
den a configurarla  históriade Cata
lunya;  el seu monestiro la seva pla
ça  són  uns  magnífics  exponents
d’un  poble de pagés amb un taran
ná  i una idiosincrésia molt particu
lar.  Recordo encara quan la plaça
no  era enllosada i tenia un regut  a
terra.  La mamada, sortintde  ‘esca
la  hi anava a jugar;  la plaça era el
centre,  el nucli de tota una col.lecti
vitat.  Ara tot és diferent lAmer sha
convertit  en una població moder
na,  els carrers i les places han can
‘tiat  substancialment  encara que
conserven  d’una manera molt fer
ma  elscostumsitradicionsqueels
hi  donaren nom.

L’Amer de fa cent anys

A  vegades és necessari recular
en el temps i pensar un moment en
aquel! Amerdels nostresavantpas
sats, quan la modernitat no era sinó
un  somni llunyé 1 obscur. Anem eJ
segle  passat i veiem-ne com se’ns
definia  la vila. «Constitueix lo nucli

-  m’és important de població del ter-
me,  y en ella tonen la rosidéncia
totes les entitats municipale. Té
varis  carrers empedra  ab  ríe
renchs y una plaça porticada molt
espaiosa, prop de la qual hi havia

l’enderrocada església de  Sant
Miquel. Los seos edificis són en
general d’un pis ode doe pisos y los
miliors se troben en la plaça y en lo
carrer dele industria. Tenia un punt
de  pedra sobre la riera, fet malbé
peis ayguata y arranjat al present
ab palanquee de fusta, y havai tin
gut hospital de pobres».

En un altre apa rtat, i continuant
recordant  aquell  Amer  del  segle
passat ide començaments del pre
sent  també hem de fer referéncia a
les  activitats que més s’hi donaven.
«Es població agrícola y industrial y
ademés deis arts y oficis indispen
sables pera les necessitats de la
vila de la població y comarca, y ha
enla vila o en son encontorn dues
fábriques do  electricitattres
molins fariners, dues fábriques de
filats de cotó, uná de biti les, una de
sulfat de barita y una de pols de
marbre, essent d’es mentar Ón ,les
aris  industrials la fabricació de cer
cies pera botes. Ja esté demarcada
una nota ria, té doe a potecaris, met
ge, veterinariy lo personal corres
ponent als serveys reliigiosos y
d’ensenyañça». Amer tradicional
ment  ha estat un lloc on els hostes
hi han trobatsempre un bon llocper
a  menjar i  dormir. Pera  i’allotja
ment deis transeünls  y  forasters
compta amb una fonda y vane
hotels».  -

Important mercat
Pel  fet  de  ser també  un poble

tradicionalmentegrícola  i ramader,
encara que en els darrers temps el
sector industrial ha sofert una forta
empenta,  compta amb un  impar
tant  mercat qúe esva celebrantdes
de temps immernorials. Cal dirque
és  un delsmercats  més concorre
guts  de  les  nostres  comarques.

Tradicionalment  es  ve  celebrant
cada  dimecres.  «Celebra mercat
los  dimecres de  cada setmana;
fires los dios sis deJaner, quinze de
maig y onze de novembre, molt
concorregudes, sobretot, la prime
ra y la última per les transaccions
en bestiar ques’hi fan; yfesta major

lo  dia quinze d’agost». Entre els
molts  serveis de qué disposava la
vila  ésde destacarque esfeia refe
rénciaal  correu. «Reblo correu dié
riament por i’estació dei ferrocarril
de Gerona a Olot, de quines pobla
cions dista respectivament vin-i
cinc ¡ trenta-un quilómetros». Una

cosa  tan normal avui dia com és la
il.luminacjó  eléctrica,  en  altre
temps  suposava un  avenç d’alló
més  important, havent d’aparéixer
en tots els mitjansde comunicació.

«Té, finalment, a la nit, iluminánia
eléctrica».
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