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Cent anys
del «Canigó»
i el poema "Canigó", que culmina repica nacional catalana,
S
sortí d'impremta el 1885, per qué
celebrar-ne el centenari l'any
següent? De fet fou el 1886 que el
país el va fer seu i reconegué en
mossén Jacint Verdaguer la veu
inspirada deis seus sentiments.
D'entre les commemoracions
que se'n fan —esmento de passada
el número monográfic de la revista
olotina "Alimara"— les deis dies 15 I
16 de juliol, a Sant Martí del Canigó
i a Perplnyá, éreu plenes de forpa
evocadora. L'encontre deis bisbes
de Catalunya amb els del sud-est
de Franga en terres rosselloneses
actualitzá la dedicatoria del poema,
que Verdaguer adregá "ais catalans
de Franga". Conferencies de
Modest Prats I Hildebrand Miret
assajaven lectures actualitzades de
t'epopela, en un clima de patria i
d'església.
Celebrado minoritaria: es
tractava de discreció calculada pels
organitzadors o d'una
commemoració furtiva? No fou
l'homenatge de Catalunya, ni el de
la gent de lletres, ni el del poblé
crlstiá de casa nostra. Pot ser í'inici
d'una serle d'accíons que han
d'eixamplar-ne la ressonáncia. Ais
suggeriments que de diverses
bandes es proposen, afegeixo el
meu: el Retaule del Canigó. Seria
una serie de deu o dotze quadres
que resumeixen els moments
cabdals del poema. Destinado final,
el santuari de la Mare de Déu del
Mont, un deis indrets on es gesta
l'epopeia. Parafrassejant Verdaguer,
podría dir-se: "-El 'Canigó' no té
retaule: qui l'hi voldrá donar?"

Els diners de
la Unlversitat

Catalunya (Girona),
centre d'art

a Junta de Govern de la
Universitat Autónoma de
L
Barcelona va aprovar, en sessió

e les multiexposicions amb
label "Catalunya, centre d'art"
D
que dins el marc del II Congrés

celebrada el 29 de juliol passat,
iniciar els trámits per obtenir un
crédit de mil cent milions de
pessetes destlnat a l'arranjament
d'edificis i locáis, ia mlllora
d'instal.lacions i equipaments,
radquisició de fons blbliográfics i la
urbanització del Campus. Per a
Girona, el mes remarcable és que
una part del crédit, cent milions
exactament, es destinaran a la
construcció de redificl de les
Aligues, que esdevindrá el nucli de
l'Estudi General de Girona, i a la
dotació de les Instal.lacions adients.
Cal recordar que per trobar una
altra Inversió important de la
Universitat s'ha d'anar ais inicis del
Col.legi Universitarl de Girona i en
cap cas la Inversió no era de la
Importancia de la citada. Tot i
valorant la Inversió com cal,
especialment perqué aquesta
vegada va emmarcada en un
projecte raciona!, no podem oblidar
que la materialització de l'Estudi
General només és al comengament i
que, per tant, les institucions
catalanes hauran d'aportar-hi molt
mes, tant económicament com en
personal I capacitat d'actuació, si
volen donar ais nostres estudls
universitaris el lloc que els pertoca
en la futura ordenado universitaria
de Catalunya.

Internacional de la Llengua Catalana
teñen lloc durant l'estiu a Girona,
fíns ben entrat setembre, se
n'haurla de poder parlar amb mes
espai que el d'aquesta columneta.
Fa alguns anys ens quelxávem
deis desértics estius artístics
gironins. Alguna cosa sembla que
ha canviat. No pas tant si ens ho
miréssim de prop. Girona gaudeix
d'una infrastructura d'espais, pero
son espals dispersos. Enguany les
institucions, col.legis i caixes han
cedit els seus locáis,
coordinadament, a una iniciativa
telecomandada des de Barcelona.
No és pas tan ciar que s'hagin posat
d'acord en les modalitats
practiques: els horaris discrepen,
son minsos I semblen respectats a
desgana. En aixó també estem ben
lluny d'Europa! Hem vist estiuejants
forasters —també n'hi ha que
s'interessen per la cultura— anar
esmaperduts, a deshora, d'un local
a l'altre. Una familia nórdica
aprofltava l'espera, davant la Casa
de Cultura, per cruspir-se un frugal
ápat. La publicitat i els catálegs
tampoc no han funcionat. En
ocasions així, tot i el pintoresquismo
d'haver de resseguir la ciutat
sencera, és quan hom enyora mes
la manca d'un auténtic Centre d'Art
Contemporani a Girona. Espaiós i
coherent, funcional ¡ céntric. Els
locáis habilitats ja teñen —és de
suposar— vida cultural propia.

En aquest sentit, tot aplicant una
análisi mes amplia, no es pot pas
quallflcar de digna la situado de les
Universitats catalanes, els
pressupostos de les quals, gairebé
les tres quartes parts, están
compromesos en despeses de
personal, mentre que el
funcionament, les inversions
normáis i la recerca és
aproximadament de l'ordre del 20%.
Catalunya, en aqüestes
circumstándes, no podrá mal dir
que ha estat capag de renovar i
modernitzar les seves universitats.
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Pintura, fotografía, poesía visual,
art alternatíu, moda, Ilibres d'art,
cerámica, escultura, tapís, esmalts,
vldre, joieria, disseny gráfic,
d'interior i industrial, íl.lustrado,
cómic, arquitectura, dibuix, gravat i
collage encabits en onze locáis és
molta I interessant tela, en sentit
concret i figurat. Ha estat una
ocasió desaprofitada?.
Hi trobávem a faltar una varíetat.
La del grafitti, tan vital i expressiva
en la darrera década de
reconquerides "Ilibertats formáis".
Pero no, a fináis de juliol, un autor
anónim havla espraiat, damunt el
rutilant disc vermell de l'anagrama
de la magna mostra —el de la porta
de la sala Vinardell I Roig— la
marca d'una coneguda beguda
nord-amerlcana. El disc, el vermell...
s'havía produVt rassociació gráfica
que era de suposar...
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Les Joventuts
Musicals

F
Santaló, doctor
«Honoris Causa»

E

l tretze de juny, el Saló de
Sessions de TAjuntament de
Girona era pie de gom a gom d'una
assisténcia poc habitual. La
cerlmónia solemne la presidia el Dr.
Ramón Pascual, Rector de la
Universitat Autónoma de Barcelona.
Els presents, a peu dret, acolllen amb
grana aplaudiments el Dr. Lluís
Antoni Santaló, matemátic 11.lustre, fill
de Girona, ara resident a l'Argentina.
El Dr. Santaló, premi Príncep
d'Astúries, Doctor Honoris Causa per
la Universitat Politécnica de
Catalunya, rebia a la seva clutat natal
una distlnció particularment
emocionant: la proclamació com a
Doctor Honoris Causa per la
Universitat Autónoma de Barcelona
en reconeixement deis seus mérits.
El Dr. Joan Girbau, el qual
actuava de padrí del Dr. Santaló, va
exposar els trets principáis de la
biografía del candidat I en va
destacar les seves aportacions
decisives a la Geometría Integral i a
les Probabilitats Geométriques, tot
cltant diferents opinions sobre l'obra
de Santaló emeses per altres
investigadors matemática d'arreu del
món.
El Dr. Santaló, que també ha
contribuít a difondre noves idees
sobre reducació matemática, va triar,
a tall de resposta, un tema de
carácter general: Qué son les
Matemétiques'?, la qual cosa 11 va
permetre explicar planerament, amb
forga clarividencia, una breu historia
tant de les teories matemátiques com
de iiurs aplicacions, que va acabar
amb una interessant especulació
sobre el futur de les branques del
coneixement que avui teñen
tractament matemátic i amb algunes
reflexions de caire humanista.
A m b aquest acte, protocol.lari, sí,
pero albora prestigios, la Universitat
ha fet un pas endavant en el llarg
procés de consolidado i
normalització de la vida universitaria
a la ciutat. També aixi es va fent
realitat l'Estudi General de Girona.
RAMÓN
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undades per Marcel Cuvelier a
Bélgica l'any 1940 i després a
Franca per Rene Nicoly, les
Joventuts Musicals es presenten
com a un moviment obert ais joves
de tot el món, fora de tota
preocupació política o filosófica; un
moviment dedicat a la difusió de la
música viva o d'altres expressions
artístiques, ai servei de l'escola, la
Universitat o els joves obrers; un
moviment a favor de la pau i de la
c o o p e r a d o internacional grácies a
un millor coneixement de les
diferents cultures.
La Federado Internacional de
Joventuts Musicals aplega 52 paTsos
d'arreu del món els quals ofereixen,
a nivell internacional, ofertes
musicals múltiples i diversificades.
Trobades, seminaris, col.loquis,
assembiees, congressos i una
participado musical activa a tots els
nivells grácies, en bona part, a
rintercanvi d'intérprets, experts,
pedagogs, animadors...
L'Orquestra Mundial de J J M M , el
Concurs Internacional de J J M M a
Belgrad, el Centre Cultural de
Groznjan, el Centre internacional de
Documentado sobre les Técniques
d'Animació a Bydgoszcz (Polonia),
els Campus Musicals o Cursos
d'lnterpretació a molts paísos entre
els quals hi ha el de Torroella de
Montgrí, son activitats abonados per
la Federado Internacional.
A nivell d'Estat son 72 les
associacions de J J M M federades
per territoris autonómics. A
Catalunya som 32, de les quals 7
pertanyen a les comarques
gironines.
Concerts durant tot l'any,
conferencies, concerts per a
escoiars de 3r i 5é d'EGB i 1r de
BUP i els Festivals Internacionals de
Música son, entre altres, les
activitats mes usuals organitzades
per J J M M .
Organismes públics de tots els
paísos membres protegeixen i
financien aqüestes activitats
juntament amb les aportacions deis
socis i ajuts d'entitats privados
principalment Fundacions. Si per si
soles J J M M no pot dedicar-se a
ensenyar música per sortir-se de les
seves possibilitats, si que
aconsegueix despertar l'interés de
joves i aduits per la música. A les
comarques gironines, després d'uns
anys de funcionament de J J M M
comencem a veure'n els resultáis.
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Historia
de Girona

L

5 interés deis presidents de la
D i p u t a d o Provincial i de la
Corporació Municipal de Girona ha
fet possible, després d'alguns
meses de gestions, que les dues
institucions arribessin a un acord
per a la c o n s o l i d a d o d'un vell
projecte gironí: la pubiicació d'una
Historia de la ciutat de Girona que
vagi mes enllá de la monografía i
del manual.
Aquesta Historia de Girona es
publicará en volums d'aparició
periódica, coincidint amb els
trimestres escoiars, a partir del
proper mes de gener. Cada volum
contíndrá un tema monográfic, amb
un text rigores elaborat peí millor
especialista en el tema, i molt de
material gráfic.
La col.lecció completa suposará
una obra de prop de 5.000 planes,
distribuídes en mig centenar de
volums que comprendran els
diferents períodos i aspeóles de la
historia de la ciutat, sense deixar
cap buit.
No sean Ilibres pensats per a
erudits, sino per al gran oúblic i
sobretot per ais estudiania
d'ensenyament mitjá i universitari i
per ais mestres d'EGB. S'utilitzará la
fórmula del quadern, camí intermedi
entre el fascicle i el Ilibre, I es
distribuirá a un preu popular.
Girona, ciutat d'historiadors i
d'arxius, no posseía encara una
obra conjunta d'aquestes
característiques. Es tracta d'un
projecte molt ambiciós que
permetrá que quedi aplegat, de
manera ordenada, tot el saber
actual sobre el passat de la ciutat,
fins ara dispers en publicacions
molt diverses, i també el resultat de
noves investigacions sobre els
períodos mes poc estudiáis.
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