DIETARI

Dalí-Lorca-Buñuel,
evocáis a Lió

Ángel Marsá
i r«Art Nou»

res noms es consoliden en el
panorama de les avantguardes
artístiques del segle XX a mesura
que l'estudi de la seva obra es
distancia de les seves provocatives
biografíes. Federico García Lorca,
Salvador Dalí i Luis Buñuel son des
de fa temps pols d'interós i
d'influéncies que per fi comencen a
ser analitzats a través de la seva
contradictoria I rica relacló humana
I creadora. Aquest era robjectiu del
col.loqui «Lorca-Dalí-Buñuel»
celebrat a Lió, del 19 al 23 de
gener, i ho és també de tres
importants treballs que hi van
presentar lan Gibson, Rafael Santos
Torroella i Agustín Sánchez Vidal.
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La Universitat de Lió va reunir
aquesís tres investigadors i altres
especialistes en l'obra de Lorca,
Dalí i Buñuel, que es van conéixer a
la Residencia de Estudiantes de
Madrid, al prlncipi deis anys 20.
Aquella fecunda relacló va viure
moments especialment importants a
Flgueres i Cadaqués, a la casa deis
Dalí. Va ser en torres empordaneses
on va culminar I e s c l ^ a r l'amor
passional del poeta de Granada I el
pintor figuerenc i va ser aquí que es
van elaborar els guions d e dos films
tan fonamentals com «Un chien
andalou" i «L'áge d'or».
lan Gibson va resumir en la seva
intervencló a LIÓ els dos volums que
ha preparat durant una colla d'anys
sobre la biografía de Lorca. Rafael
Santos Torroella, l'estudiós que mes
ha contribuVt a revaloritzar l'etapa
catalana de Dalí, va explicar
l'amistat deis tres artistes des d'una
perspectiva estética i va revelar
noves dades d'una polémica tot just
encetada. Santos Torroella va llegir
a LIÓ una carta inédita de Lorca a
Dalí, indispensable per entendre
una dialéctica que es va traspassar
a les seves respectivos obres.
Santos és qui ha datat i anotat la
correspondencia de Dalí a Lorca, en
espera de poder retrobar algún día
la resta de lletres que sortíren des
de Granada. I Agustín Sánchez
Vidal va mostrar-nos les claus
iconográfiques que marquen la
relacló entre els tres artistes.
Precisament aquest estudi és el que
acaba de guanyar el premi Espejo
de España d'assaig.
Els enigmes d'aquest triangle
rebel es mantenen vius, pero
paclentment se'ns aclareixen com a
enigmes de la creació artística, mes
enllá de les connotacions personáis.
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Una bona
col.lecció
el 24 de febrer al 13 de marg
d'enguany, els gironins hem
tingut l'oportunitat de visitar una de
les millor col.leccions cartográflques
privados de Catalunya i de l'Estat. Es
tracta de la col.lecció
cartográfica de la Caixa de Barcelona.
És aquest un excel.lent recull de
mapes, plánols I vistes de Catalunya i
d'altres punts de l'Estat espanyol que
cobreix l'ampli período cronológic
compres entre 154011875. De les más
de dues-centes peces amb q u é
compta aquest fons, només se
n'exhibiren una cinquantena a la sala
d'exposicions de l'esmentada entitaí.
Per a la sécelo i presentado de les
peces hom comptá a m b ¡a
col.laborado de Montserrat Galera,
cap de secció de la Cartoteca de
Catalunya i una de les millors
coneixedores de la cartografía
histórica catalana.
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L'exposició es dividía en dues
grans parts, la primera dedicada a
mapes de Catalunya i la segona a
plánols i vistes de ciutats,
majoritárlament catalanes. S'hi
exhibía, per exemple, des del primer
mapa de Catalunya Imprés conegut
fins al moment (1608), fíns al famós
mapa de Catalunya d'Aparlci, de
1720. En l'apartat de vistes i plánols hí
apareixen representados un bon
nombre de ciutats andaluses,
castellanes i també, óbviament,
catalanes {Barcelona, Girona,
Pelamos, Roses, Cadaqués).
Els mapes antics son, a mes de
veritables obres d'art, uns documents
excepcionals que permeten, entre
d'altres, lectures de caire historie.
geográfic, polítlc, geopolític,
administratiu, etc. Els mapes son una
flnestra oberta a la societat que els
crea i al territori que intenten refíectir.
Malauradament, la historia de la
cartografía (una subdisciplina de la
cartografía) té encara un Ifarg camí
per recorrer en el nostre país, a
diferencia d'altres paísos, com
Anglaterra o Holanda. Inleiatives com
la de l'esmentada entitat d'estaivi son.
per tant, encoratjadores I dignes de
considerar.
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er timidesa, inhibició o falta
d'oportunitat. en alguns
moments de la vida no sabem estar
a l'altura del fets- No vaig arribar a
veure Ángel Marsá, ara fa tres o
quatre anys, ten concretar-se la
cessió d'una part de les seves
col.leccions de pintura i de llibres al
Museu d'História de la Ciutat. Vaig
entendre millor el seu gest —i altres
coses— en saber tot just aleshores
q u e havia nascut, a m b el segle. a la
nostra ciutat. Ara, el 17 de febrer.
ha mort a Barcelona. S'ha parlat poc
d'aquest crftic i promotor cultural, i
amb pautes tan oblldadisses com les
que imperen en el panorama actual,
no sembla pas que la cosa es pugul
remeiar gaire.
A títol personal, sí que voldrla
evocar un aspeóte de la personalitat
d'Ángel Marsá que certament ha tingut un important grau d'lnfluéncia en
la meva orientado posterior. En la
meva i, és de suposar, en la de molts
altres artistes debutants en els anys
cinquanta, a qui ell havia generosament estrmulat des deis Cicles Experimentáis d'Art Nou, en la galería
"El Jardí", de Barcelona. Ángel
Marsá ja era gat vell en aqüestes
qüestions. Havia fundat i dirigit
revistes i, sobretot, firmat el
Manlfest "vibracionista" amb Rafael
Barradas, ais anys 20, és a dir. a la
mateixa edat en qué nosaltres
repreníem les recerques artístiques
estroncades per la guerra.
Escriptor hábil i premonitori,
cada presentado que escrlvia per
ais catálegs deis Cicles era una
Goratjosa I arriscada valoració de
l'expositor de torn. En la
presentació del Grup de Girona
(Xargay-Casellas-Marqués, marg
1950) la introducció era —és—
d'antologla: "Las ciudades
pictóricas —y Gerona lo es en
grado superlativo— no suelen
constituir un cultivo muy adecuado
para la supervivencia
de los
pintores que nacen en ellas, casi
diríase que por
generación
espontánea. La propia facilidad del
medio los mata en embrión. O los
adultera y adocena con pasmosa
rapidez. La plástica quiere
esfuerzo,
lucha con el ambiente y con la
circunstancia, para surgir pura y
desligada de cualquier
aditamento
extrínseco a ella misma. (...)"•
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Nacionalisme
de fi de segle

L
Noves
velles ciutats
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es del dia 25 de febrer
passat, i durant pocs
dies, es va presentar a la sala
d'exposicions temporals de l'lnstitut
Vell la mostra "Noves Ciutats Velles,
nova vida per a les velles ciutats",
promoguda per la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. La mostra
presentada és de carácter itinerant i
pretén sensibilitzar ropinió pública
sobre la problemática que planteja
renvelliment de les riostras ciutats.
A través de la c o n t e m p l a d o de
plánols i fotografíes de les diverses
actuacions portades a terme per
aquella Direcció General fins ara,
se'ns mostraven els resultáis
práctics aconseguits en un deis
aspectes urbanístics mes debatuts
en els darrers anys: la revalorització
deis nuclis vells de les nostres
ciutats. En aquest sentit l'actuació
de rAdministració s'ha orientat
básicament cap a la rehabilitado
d'edificis per a equipaments i a fer
obra d'urbanització i millora urbana.
A l'exposició es mostraven
exemples recents d'intervencions
destinadas a emplagar aquipaments
culturáis o assistancials en antics
casáis o en grans contenidors, i
d'altres actuacions mes sectorials
de recuperació d'espais urbans mes
o menys simbólics que as trovaban
en procés de d e g r a d a d o . També
s'incloTen algunes actuacions de
construcció d'habitacles de
promoció pública, i es felá esment
de la política d'ajuts, amb
subvencions a fons perdut i crédits
a baix interés, per ais propietaris
interessats en la rehabilitado deis
seus antics habitatges. Aquast
darrer aspecta és el que ha donat
uns resultats mes minsos, fins ara, i
posa en evidencia la insuficiencia
de les ajudas previstas. Caldria
augmentar els esforgos en aquest
sentit, si realment es vol que
millorin les oondicions de vida deis
habitatges dais nostres barris vells.

es // Jornadas sobre el
Nacionalisme Cátala a la
Fi del Segle XX que han tingut lloc a
la Fontana d'Or de Girona del
divandres 18 al diumenge 20 da
marg —organitzades per la casa de
cultura Tomás de Lorenzana i la
Diputado de Girona— han servil,
almenys, per posar da manifest que
la principal diferencia de criteri
existent entre els teórics del
nacionalisme cátala es troba en la
concepció del ritme al qual s'ha da
desenvolupar a la práctica.
Un exemple ben d a r d'aquesta
realitat es detecta en la reflexió q u e
fan sobre la situado actual del País
Valencia. Ramón Lapiedra, per
posar un cas concret, ós partidari
d'una sortida rnés aviaí pactista, da
diáleg en un context de correlació
de torces polítiques
majoritáriamanent antinacionalistes.
Per contra, altres intel.lectuals, com
Vicent Pitarch, es manifestan
favorables a una actitud mes
radical, de defensa a ultranga d'una
identitat que no velan veure buida
de contingut ideológic a causa de
les erosions blaveristes.
Altrament, les sessions es van
caracteritzar per una excessiva
indefinido a l'hora da formular els
parámetres que poden manar a un
marc polític mes nacionalista. Tot i
l'enorme interés deis temes que s'hi
van tractar, la categoría deis
ponents i que l'eix central del debat
era nacionalisme
versus
universalisme,
les jornadas no van
podar aprofundir suficiantment en
aspectas que un debat sobre el
nacionalisme cátala no pot eludir,
com els dilemes Catalunya/Paísos
Catalans,
federalisme/indepandentisme, o les
análisis de rexisténcia da grups
com MDT, Terra Lliure, etc., o
l'estudi de possibilitats ben
concretes com la creació d'un
Comité Olímpic Cátala par al 1992 o
el dasenvolupament del dret a
l'autodeterminació recollit en
difarants documents internacionals,
o l'establiment de comparances
amb altres nacionalitats sense Estat
propi, com el Quabec, etc.
A m b tot i aixó, tant de bo les
terceres jornadas es facin ben aviat.
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Debat de futur
a Blanes

E

l debat que des del passat mes
d e desembre ha envoltat la
vida política i social de Blanes I que
ha girat entorn del projecte d'un
port esportiu a la zona de
punta Santa Anna, tot just acaba de
comencar. El " n o " definitiu i
consensuat deis diferents g r u p s
polítics que integren l'ajuntament al
projecte presentat per Promocions
Turístiques Santa Anna té tots els
indicis de ser, només, el resultat
d'un primer "assait". El debat
sembla molt mes ampli i va mes
enllá del projecte de port esportiu.
Blanes, sens dubte, ha sabut
trobar l'equilibri económic. La
industria, l'agricuitura, la pesca i el
turismo, son les seves principáis
fonts d'ingressos. Tot indica, paró,
que ara és el mon- ení de definir i de
desenvolupar aquest equilibri, per
no perdre el tren.
Es parteix d'un e e m e n t positiu:
el consens de les for,:;es polítiques
locáis. L'acord, ha quedat
demostrat, no és tan difícil com
podría semblaír a priori, i mes
tractant-se d'un tema de futur com
és la proposta de port esportiu. Ara
el debat s'ha d e centrar en un
projecte de desenvolupamt^nt mes
ampSi.
Queda per definir al model
turístic de Blanes i si aquest s'ha de
dur a terme en perjudici de la zona
agrícola que envolta el delta de la
Tordera. Queda donar l'impuls
definitiu al polígon industrial per
acabar amb la dependencia, quasi
exclusiva, de la SAFA. Queda,
també, debatre el futur del sector
pesquer local, i només aquest debat
podrá servir per aclarír si aleshores
cal un projecte de port esportiu o
no. Fer-ho per parts podría ser un
error. Si ara s'hagués donat el "sí"
al port esportiu, hauria estat difícil
rectificar posteriorment, I amb el
paisatge de Blanes, és qüestió de
no jugar-hi.
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