DIETARI

II Mostra del
Pessebre Cátala

Reivindicació
del Barroc

E

ls passaís dies 17, 18 ¡ 19
de desembre es celebraven
ais locáis de la Mercé de la ciutat
de Girona les "Jornadas sobre el
Barroc caíala", que comptaren amb
una elevada assisténcia i amb una
no menys destacable bona
organització. En el marc de les
Jornades es procedí en general a
una reivindicació del període
barroc, en concret en el nostre país.
Destaca, en aquest sentit, la
intervenció de Francesa Bonasíre, la
ponencia del qual estava
encaminada a posar de manitest la
importancia del Barroc musical
cátala, en tant que període
diferenciat i per la quaütat i
quantitat de les obres generades.
L'intent, encertadíssim, d'abordar i
centrar-se en un període historie i
una problemática des de diversos
camps d'análisi —Historia, Art,
Música, Pestes i Celebracions,
Llengua i Literatura —i enfocaments
multidireccionaís, fou un deis mes
grans encerts de les Jornades.
Encara fou. pero, insuficient. Manca,
segurament, una posada en c o m ú
conjunta i integradora. Hi bagué,
aixó no obstant, bones moslres,
deslacables, de
descompartimentació i d'análisi
interdisciplinária, entre les quals es
fa necessari remarcar la discussió
que seguí la ponencia —una
sintética, complexa i amena
exposició de Nuria Sales— i
comunicacions de l'área d'História,
i, especialment, la comunicació
presentada per Modest Prats.
En conjunt, les "Jornades s o b r e el
Barroc cátala" constituVren una
bona mostra de la riquesa i
complexítat del període, a m b la
qual cosa s'entén que respongueren
fidelment al seu objectiu. El mérií
de la secció "Francesc Eixemenis"
de í'institut de Llengua i Cultura
Catalanes, i en general de í'Estudí
General de Girona, és, dones, en
aquest sentit, com en altres, molt
destacable, igualment c o m ho ós,
molt especialment, el d'Albert
Rossich, máxJm amfitrió de les
Jornades i a ben segur un deis
especiaiisíes en el Barroc cátala
mes preparat i al qual, sens dubte,
deurem en bona part Tactual
reivindicació del nostre Barroc.
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oincidint amb les passades
diades nadalenques, va teñir
lloc a Girona la II Mostra del
Pessebre Cátala, presentada per la
Federado Catalana de Pessebristes
i organitzada per rAssociació de
Pessebristes de Girona.
Fruit d'una activitat de direcció i
treball exemplars, l'exposició de !a II
Mostra va quedar instalJada de la
següent manera: A la sala
d'exposicions de la Casa de Cultura
Bisbe Lorenzana, e x h i b i d o de mes
de cent pessebres artístics
provinents de tot Catalunya; a la
Sala Municipal de la Rambla,
presentactó d'un gran pessebre
popular central (a quatre cares)
inspirat en el paisatge de Baget
(Mas Sola Morales, muntanyes del
Far i la Salut) que reflectia fidelment
tota l'emoció i la ingenuVtat deis
pessebres casolans —acompanyava
el pessebre monumental una
mostra de goigs i estampes de caire
nadalenc—, finalment, a la planta
baixa de la Fontana d'Or, una
exposició de figures de pessebre
del segle XIX i actuáis —obres de
Barba, Traiter, Castells, Carrera, Pol
i molts altres.

C
Quan les aixetes
urbanes no ragen

D

urant el primer cap de
setmana del mes de
desembre passat, els figuerencs, a
cavall entre l'astorament i la
indignació, constataren que no
rajava ni una gota d'aigua de les
aixetes urbanos. Un ruixat havia
omplert en excés el pantá de
Boadeda; hom obrí una comporta
de seguretat de la presa, i el
desguás va rompre la precaria
connexió deis tubs que portaven
l'aigua a la vila. Ja es destaca
llavors la falta d'atenció municipal a
la vulnerabilitat de la canonada i la
imprevisió peí que fa a comptar
amb alguna reserva que
n'assegurés el servei davant d'una
emergencia. A mes, l'acció del
pantá causa un sobtat creixement
de la Muga que negá les collites
deis termes municipals de mes
avall. sobretot els de Pont de
Molins, Perelada i Gabanes.
Durant cinc dies els figuerencs
pogueren assaborir un improvisat
tercermundisme, a base d'acudir
amb la galleda ais incerts
camions-cuba, o de traslladar-se a
omplir la bombona a les fonts deis
pobles veíns. El restabliment de l'ús
de l'aixeta propia fou possible
grácies a l'altra conducció, la deis
regants, que no havia quedat
afectada perqué está ben
construida.
A la presa, després de mes de dos
mesos, encara no s'ha tret l'aigua
clara quant a l'oportunitat del
desguás sobtat; fou la Indolent
irresponsabilitat? L'obertura
gradual, no fou possible a causa de
l'abandó o de la badada? O no hi
havia altre remei? Segons el que es
dictamini, la Generalitat, ara
responsable de l'embassament,
haurá de pagar-ho tot, o bé una
part, o bé es podrá inhibir del cost
de les destrosses. Que pugen a
cinquanta-cinc milions els
pressupostos a Figueres per a
reparar les conduccions, mes els
deu o dotze que costa la solució
provisional. Que s'han d'afegir ais
set-cents cinquanta amb qué
s'avaluen les pérdues agráries.
Potser el domini convergent en els
municipis afectats fará les coses
mes fáciis per ais empordanesos.
JOAN
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Paral.lelament a rexhibició plástica
s'organitzá un debat-seminari a la
Casa de Cultura, els dies 9 i 10 de
desembre, amb presentado de
comunicacions, aprovació de
Gonclusions importants per al món
pessebrístic i parlaments de F.X.
Alberch, president de rAssociació
Gironina, Sr. Vayreda, d'Olot, Josep
Arnau, president de fa Diputació i
del bisbe de Girona, Dr.
Camprodon. Entre les conclusions
aprovades destaca Tinteros
d'apropar Tart pessebrístic a les
escoles, la seva divulgació pels
mitjans de comunicació, el propósit
d'edicíó d'una guia pessebrística i el
suport a la petició olotina per
organitzar una exposició-congrés de
caire internacional.
Cal consignar que les exposicions
pessebrístiques reberen la visita de
mes de 40.000 persones, que
pogueren apreciar la bellesa i la
perfecció de pessebres artístics tan
reeixits com els de la coMecció de
Perelada, de Roda de Ter, de
Terrassa, d'Olot, de Banyoles, de
Vilanova i la Geltrú, de Girona i de
tantes altres poblacions catalanes.
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El seté cap
d'un monstre

Les Gavarres,
Pare Natural

Nova etapa a
l'arxiudeSt. Josep
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o sé per qué sempre m'he
imaginat l'Empúria-brava com
un meravellós drac de set caps,
dormitant — r h i v e r n — al cim d'immensos tresors acumuláis...
cada cap vigilant, amb un ull obert,
una setena part deis béns. I el seu
aeródrom com un deis set caps del
monstre!
Situat a escassos quilómetres de
la frontera —quan les üeis només
ho permetlen a partir del centenar, i
grácies a les arts persuasives deis
promotors que esgrimiren
l'absurditat de la llet quilométrica en
plena era atómica— l'aeródrom
d'Empúria-brava ha passat
moments de tot. Propietat, primer,
d'Ampuriabrava, S.A. —que n'havia
cedit el dret d'ús a TAeroclub de
Girona— fou camp d'aprenentatge
per pilots d'avionetes i punt
d'arribada de potentats turistes que,
previ "pía de v o i " via Girona,
aterraven amb els seus aparells. I
tot i ser, segons diuen, un aeródrom
deficitari, havia arribat a rebre,
durant els mesos punta, unes vint
avionetes per dia.
Va ser mes tard que
Ampuriabrava, S.A. vengué
l'aeródrom a un particular i que es
va comengar a parlar de droga que
arribava volant. El governador
Solans va prendre mesures i el "pía
de vol" es convertí en escala
obligada a Girona. Algún usuari
molest va canviar l'avtoneta per
l'helicópter i aterrava directament ai
jardí del seu xalet, per a la qual
cosa no hi havia cap impediment...
És amb el tercer propieiari que
s'instal.la, a l'aeródrom
empordanés, el Centre de
Paracaigudisme Costa Brava, I el
cei comencpa d'omplir-se de taques
de tots colors que van baixanl a poc
a poc... mentre a l'alcaldia de Castelló d'Empúries s'acumulen queixes
de residents hivernals molestos per
les fresses, i agraiments deis
comerctants que aguanten com
poden la temporada baixa.
Pero no és ni una cosa ni l'altra
sino unes incompatibilitats
administratives les que fan tancar
l'aeródrom. I mentre s'espera una
solució, fonts extraoftcials
asseguren que els Campionats
Mundials de Paracaigudisme del
1989 es faran a rEmpúha-brava.
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vial fará un any de la
publicació com a "dossier" en
la Revista de Girona d'un conjunt
d'articles que, amb el títol "Les
Gavarres, Pare Natural
irrenunciabie", demostraven ¡'interés
de la zona a protegir, visites i
converses, treballs callats... que
han permés avangar, de manera
que ja es fa imposible tornar enrera.
No és aventura! preveure que,
passat i'e.stiu i amb el nou govern a
la Generalitat després de les
eleccions, es declari, per la via del
decret, a proposta del conseiler de
Política Territorial i d'Obres
Publiques, el Pare Natural de les
Gavarres, El mes important és,
pero, que aixó es pot produir, siguí
quin siguí el resultat de les
eleccions i en conseqüéncia del
"color" del govern de la Generalitat,
perqué s'ha a f i b a í a un consens de
les torces polit'.ques, que en el
possible, s'haurá de fer extensiu ais
sectors rnés ímplicats: propietaria
forestáis, agricultors, urbanitzadors,
i en genera) els ciutadans que
¡'habiten i en viuen, del massís i de
llurs boscos i conreus. La iniciativa,
cal no oblidar-ho, ha estat deis
municipis de ía zona, mentre que
i'Associació d'Amícs de les
Gavarres ha animat la idea i
cataliízat el procés.. que encara
dura!...
Efectivament, aí final de febrer o
primeria de marg, s'hauran reunit
per segona vegada els alcaldes deis
municipis que teñen terme
municipal en el massís —mes d'una
vintena— amb el President de ía
Diputació, convocáis pof director
general de Política rerriforial, per tal
de posar sobre la taula una
proposta de creació del Pare, del
Consorcí que tindrá cura de la seva
gestió, deis límits i territori que
abastará, així com els objectius de
protecció, els criteris d'ordenació i
del pia d'usos.
A partir d'aquesta darrera reunió
amb els alcaldes, s'iniciará un
periode de reflexió i estudí de la
proposta elaborada pels servéis
técnics de la Direcció General de
Política Territorial. Seria molt
convenient que una comissió o
equip d'alcaldes tingues cura del
seguiment del procés, de manera
que no s'entretingui. obstaculitzi o
es caígui en disquisicions estériis, i
alhora, es reculíin els suggeriments
i aportacions de tots els sectors
Ímplicats que enriquiran un projecte
que beneficiará tothom; cal buscar i
aconseguir el consens.
XAVIER GASSIOT

MEDÍ NATURALI

y Arxíu Historie Provincial, amb
seu a Tantie convent de Sant
Josep de Girona, sembla que arriba
al final de la seva travessia del desert. Ara fa deu anys que el Ministerí de Cultura va decidir
comengar les obres de rehabilitació
de l'edifici. Ha estat una década
atzarosa, amb probiemes técnics i
de funcionament constants, alguns
deis quals no son encara resolts.
El nomenament de Josep Matas
com a director suposa rinici d'una
nova etapa. Fins ara els buits de
poder, les provisionalítats i els
directors tí'escalafó només han
estat un nou element
tíistorsionador
en el difícil diáleg entre Madrid,
propietari de redifíci i l'equipament,
i Barcelona, gestor de l'arxiu.
L'arribada d'un director gironí, que
coneix molt bé on es posa i que ha
demostrat una bona capacitat
organitzativa a l'arxiu comarcal de
la Bisbal, és el símptoma d'un canvi
d'aires. Pero perqué quedi
plenament confirmat que s'és en
una nova via, cal que el nou director
pugui disposar deis mitjans
meteríais per resoídre, en primer
iloc. la crisi d'identitat de l'arxiu, i en
segon Iloc situar-lo al nivell de
prestigí que mereixen els fons que
conté.
Entre el que havia de ser l'arxiu
—concentració de tots els de la
eiutat de Girona, inclosos els
munlcipals, provincials i de
l'Església— i el que és en aquest
moment, hi ha. un abisme que ni tan
sois se sap quiina fondária té.
A Josep M;atas li espera una
dura tasca. N o solament per fer que
es puguin obriir els armaris
—raspéete m e s comentat, pero
també mes anecdótic deis: molts de
negatius que hi ha a l'arxÍL.— sino
perqué esdevingui un centre
cultural dinámie, ben definit i ben
organitzat, al servei deis estudiosos
de les comarques gironines. El
Ministeri i el departament de
Cultura teñen la paraula. L'aeord
sobre el nomenament demostra que
s'estan restablln els ponts del
diáleg.
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primer volum
de les Obres Completes
de Francesc EIXIME
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