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Ja deu fer milers 
d’anys que el Ter 
portava l’aigua de 
les muntanyes fins 
la plana per a morir 
tranquil·lament al 
mar. El mar, agraït, 
a la tardor carrega-
va uns núvols ben 
plens d’aigua i, fent 
bufar el llevant, els 
empenyia fins a dalt 
de les muntanyes, i 
allà, aquests la dei-
xaven caure amb 
força perquè el riu 
es conservés ben 
net.

Aquell pastor de 
la muntanya, quan 
va sentir cantar la 
sirena, segur que, per baixar, ho va fer seguint el 
riu fins que es trobaren a l’Empordà; per desgràcia, 
avui dia això no seria possible: la sirena no podria 
sortir a cantar perquè la platja està envaïda pels tu-
ristes, i el pastor, amb el ramat, trobaria massa en-
trebancs per a baixar.

El primer record que tinc del riu és l’aiguat de 
sant Lluc (18 d’octubre) de 1940; les quatre carre-
teres estaven inundades per un metre d’aigua, i al 
carrer de la Trencada va arribar fins a can Rebanya. 
Per aquell temps l’aigua era neta i la gent anaven 
al riu a pescar (també es menjaven el peix), hi ren-
taven la roba i les tardes dels diumenges d’estiu 
molts anàvem a refrescar-nos-hi i a fer-hi la bere-
nada. Feia molt de goig jeure en aquella sorra tan 
fina a la riba del riu, fins que se la varen emportar 
per fer els xalets i apartaments dels estiuejants de 
la Costa Brava; al seu lloc només hi van quedar ca-
nyars i ortigues.

En aquell temps no teníem desguassos ni fèiem 
deixalles: tot el rebuig anava al femer o es cremava 
a la llar de foc. Però va arribar el progrés i, de mica 
en mica, totes les cases varen tenir lavabos, ren-
tadores..., i tots els detergents anaven a parar al 
riu. El pitjor de tot varen ser les fàbriques, que no 
sabem què hi llençaven: fa trenta o quaranta anys, 
l’aigua baixava ben negra, feia pudor i, quan rega-
ves, fins i tot la terra quedava tenyida.

La desgràcia més 
grossa per al riu 
són els murs que 
han construït a mig 
camí per robar-li l’ai-
gua i, amb canona-
des, fer-la arribar al 
mar pels desguas-
sos del Barcelonès. 
Fa tres anys vàrem 
patir una forta se-
quera i va faltar 
poc que no quedés 
eixut. Segurament 
els esperits de la 
sirena i el pastor 
varen convèncer el 
mar perquè tornés 
a enviar núvols ben 
carregats d’aigua 
i fes ploure a les 

muntanyes, perquè, si ens haguéssim de refiar dels 
polítics, segur que tot hauria mort de set.

Darrerament s’estan prenent mesures per a mi-
llorar la situació: depuradores, neteges del riu... 
Esperem tornar a tenir el Ter com era abans i que 
torni a portar aigua ben neta fins al mar passant pel 
l’Empordà.
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