Urbanisme al
nord-est cátala
J exposició els "Processos a
L
Catalunya i RossellóLlenguadoc" té com a objectiu

El millor art
és al carrer
a coi.locació, ais carrers de Girona,
L
de dues escultures de Marcel
Martí constitueix un deis
esdeven i ments mes significatius de
l'any artistic que s'ha acabat i també
una aportado capital al museu
d'escultura a Taire lllure en qué
d'uns anys engá s'está convertint la
ciutat deis quatre rius.
Marcel Marti és una de les
figures claus de l'escultura abstracta
a Catalunya. La instal.lacio d'una
obra seva en una plaga del nou
barri de Montbau, a Barcelona, el
1961. va significar un trencament
amb la tradició classicista
d'escultures al carrer seguida fins
aquell moment al pais. Girona
incorpora l'obra de Marcel Marti al
paisatge urbá mes d'un quart de
segle mes tard que Barcelona, per6
ho fa per partida doble: una pepa
ae dos metres quaranta, Neter
Mediterránia, a la rambla de Xavier
Cugat, i una altra de nou metres
quaranta, Atnel Girona, a la plaga
de Sant Pong.
Aqüestes dues obres, que se
sitúen entre les mes importants que
hi ha a Taire Iliure a Girona. no es
posen en places céntriques i
turistiques, sino en barris extrems al
nord de la ciutat, a prop del Ter,
barris formats els últims anys: Sant
Pong i Fontajau. Aquest
plantejament de personalització deis
barris de nova formació. que els va
dotant de senyes d'identitat i els
allunya de la marginalitat, és una
política que demostra visió de futur
i allunyament de Telitisme
urbanístic. Les guies turistiques
hauran d'incloure aviat
desplagaments aconsellats a
Textraradi, perqué en els seus
carrers hi ha, cada cop mes,
excel.lents obres d'art.
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comparar Turbanisme francés i el
cátala. A Catalunya aixó és motiu per
una reflexió sobre Turbanisme de la
darrera década, especialment intensa
per Timpuls renovador i l'abast
territorial deis nous plans. La mostra,
que s'acompanya d'un catáleg, és
realitzará a partir d'una seiecció de
quaranta-un panells, en els quals hi
ha un o mes temes per part catalana
i vint-i-quatre temes per part
francesa.
El planejament cátala d'aquest
periode es caracterilza per un
urbanisme morfológic amb accent a
les proposles arquitectóniques. el
tractament de l'espai públic i el
microurbanisme.
És notori el protagonisme que en
els primers treballs ha tingut TEscola
de Barcelona, tant per la intervenció
directa deis arquitectos que han
traspassat el camp de la teoria, com
de la influencia que han exercit sobre
el conjunt del planejament redactat.
Com és també notoria la intervenció
directa de TAdministració en la
redacció i gestió del planejament que
peí conjunt de Catalunya ha
desenvolupat Tlncasol.
També és significativa tant per la
quanlitat com per la qualitat el
planejament i projectes
desenvolupats a Barcelona i a la seva
área Metropolitana. Está per fer una
aproximació critica al procés de
transformado rápida en qué está
¡mmersa Barcelona, endegat de la
má de roriol Bohigas amb la idea
que Turbanisme no és possible.
Queden també les intervencions i
propostes formulados des de la
desapareguda Corporació que
pretenen avangar cap a una veritable
ciutat metropolitana.
L'urbanisme francés té llarga
experiencia i tradició reglamentarista
i legal. Com a actuacions i plans
d'arranjament rural, figures de
desenvolupament económic i social a
mes d'urbanistiques. Com a
contrapunt deis plans catalans que
intenten reconduir el
desenvolupament urbá de la zona
costanera, Franga presenta la
planificado de TAdministració de
grans 2ones turistiques amb resultats
fináis mes que discutibles.
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L'ull compromés
d'Agustí Centelles
n certa manera, artísticamenl
E
Girona acaba bé l'any 1988. A
mes de la policroma oferta de les
galeries privades, al Museu
d'História de la Ciutat continua
oberta Texposició d'art medieval
cátala, cedit temporalment peí
Museu de Montju'ic de Barcelona.
És també del cantó institucional
—Fundado Caixa de Barcelona,
Generalitat i Diputado de Girona—
que cal subratllar una altra mostra,
absolutament remarcable, que
s'escau de pie dins les testes del
Cap d'Any: Texposició antológica
del fotoperiodista Agusti Centelles
(El Grau, Valencia, 1909 Barcelona, 1985).
No ja per coneguda, aquesta
gran col.lecció del fotógraf de la
Guerra Civil és menys sorprenent i
estimulant. A la Casa de Cultura es
demostra que una exposició
quantitativament generosa i
qualitativament ben dissenyada és,
en termes d'audiéncia pública,
culturalment rendible.
L'excepcional qualitat humana i
testimonial deis documents
fotografíes d'Agusti Centelles, a
pesar del temps transcorregut i del
relatiu esgotament del tema, no han
perdut res de Timpacte emocional,
artistic i compromés caracleríslics
d'aquest informador gráfic de
"primera línia". Al costat d'altres
fotógrafs i cineastas de renom
internacional, molts vinguts de fora,
que ens llegaren llur visió i
experiencia de la dramática
conlesa, les imatges de Centelles
teñen i confirmen la particularitat
d'ésser viscudes i tetes des de dins
del conflicte i deis anheis, Multes i
esperances que tenia el nostre
poblé en un moment decisiu de la
propia historia i de la historia
universal del segle XX.
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