Les velles imatges
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n el ]3rolcír dt- l'imaginaliu opuscle La mirada i tes veus, quu rcllecteix amb
imaist's i paraules l'cvolucio de la vila de Sils, Lluís Costa i Narcís Figueras es pretíunlen: «Qui no conserva a casa, en el racó mes insoapitat, en unes
t^olles gairebé inaceessibles Ü en capses polsoses de galeles Ü de sabaies, fototri-alies i postáis antigües?»' T recomanen que els seus propietaris les cedeixin
a l'Arxiu Municipal, per cal de salvar «aquesl cipus de material, relativamenl
frágil i püc voluminós, lacilmenl susceptible de malmeti'e's o de perdre's defiQu! no conserva a casa
nitivament».
fotografíes i postáis
U n a pregunta i una crida semblant ha escat feía sovim, en els darrers
antigües?
anys, pels responsables de moUs arxius municipals. Grácies a les persones
que han donat resposta a aquest prec, el de Gtrona ha supcrat ¡a la xiiVa de
80.000 imatges. A la .sonada donaeió del íonf; Unal s'hi ha alegil fa poc la
Foto Lux, i ara ens arriba la darrera bona noticia; Josep Fontanet i Masó
* Emir .\4iranxhcH. cnmuta cficial (k ta
ha cedit a l'Arxiu 1,100 negatius i posicius que componen practicament tota
ciiítai di: Gironn, lia i'ntanat k¡ que pvtscr
Tobra iotografica de Joan Masó i Valcntí (1883-1973), Teta entre els anys 1920
sfTíi i'úlíviui desidia a la val! de San!
i
1940. amb imatges de la ciutat i de les comarques de mar i de muntanya.
Daniel nhans de ¡a seva destrucció. En un
artidi; sobre h rnoages de cliiiisüm. publiDel Fotograf Joan Masó n'hem parlat mes d'una vegada en aqüestes pagical al Diíiri ele Giiona. en fu aqueaki
nes; l'última, en ocasió d'ocupar-nos deis relratisles gironins, Posteriormenl
evocaeió: "Ln valí es un petii partidís
a Taparieió d'aquell dosster, hem descobert un text seu. inedit, sobre el plaer
per £L1S piniurs i t-ls poeics. Pcrü
que irobava en la práctica de la fotografia, A cll yjertanyen aquesls IVagmenls:
fa]nbc per a la gcnt sencilla, que
s'esplaiíi pels seus camiiifi. Per ais
í'E.s baixa el vidre vermell del fanal sí s'han de revelar negatius o el groe
qui busquen la pau i l'assosscc. Per
si s h a n d impressionai- jiositius. Qiian la lium vermella dona només una mica
aU qui volen apagar la sel amb
de resplendor un parcll de pams enllá, la cambra em recorda les barraques
raií^fua de les seves fonis. Per ais
losques que ieiem de petits al soterrani de casa. També ara em clonen goig
ancians que seuen en un pudrís
gaudini de l'onibra de l'esliu i del
ac[uel¡a claroi" esniorieida i ranibient de recolliment i d'intimital. J o no sé
lelj¡ síil dNiivern. Per ais qui a la
per que, ¡jcró he de dir que ireure les plaques del xassís i posar-Íes al revelaprimavera hi recullen un pomell de
do!"
em dona ia sensació d'una cosa nova que s'estrena i que les agafo com
violes, PcT a la mainada que salla i
si les amanyagués. Deu ser perqué aqucsts vidres blancs i gelatinosos han
juga a la pla^a deis niúsies. Per ais
cxeursiünisieH que hi empreñen el
recollit les nieves impressions davant d'un paisatge Tormos, Taféete de persocamí deis Anycls o de Sant Miquel.
nes benvolgudes o la majoatat d'un monument i jo els he encomanat la seva
Si voleu enlairar el voslre esperil i
guarda, i ara vé el moment de provar iluí' fidelital. Es passa mig quarc d'hnra
eixamplar el voslre car, us suggeen silenci: el revelat és lent i les plaques son blanques. Tinc la inquietud,
rctXQ que, de bon matí, sorliu peí
la tement;a de si reeixíré.,. Uns minuts mes i les plaques ja donen scnyals
porial de Sanl Cristolbl i cuntempleu el bell panorama que se us
de vida, Els negres surten amb fermesa í tinc la partida guanyada. Els blancs
presenta al davant. Pero no us detucomencen també a desvedlar-se i cnsenyen llur cresor. Talment semblen ponreu; a^afeu el eamine1 C|ue portava
celles que es vagin esbadeüant».
a l'anliga foni d'en Pciieal; seguiu
la riba del Cíalligants i continúen
fíns a la lurn del Ferro o la di:ls
Lleons. \r.\ sik'nt:¡ de l'hora matinera numés és Ireneal peí rumorcig
de le.s aigües, peí refilar harmonios
deis ucells, peí voslre irepig que
sense adonar-vos-en pioeurareu que
sigui mesura! i respeciuós, fuginl de
tola estridencia, Les gules de rosada
brillen sobre les í'ulles verdes. La
boirina leixcix un tenue ve! al qual
els raigs del sol naixent donen una
suau eoloració. Respiraren un aire
pur i nei. Gaudireu d ' u n paisatge
no pas grandiós ni eolossal, sino
mes avial aeolliduv, corprenedor i
amable», Quan lo! aixo /an MI jii no
sigui cerí, ki' i<e}wraai>m Juíures podran
¡robar en aquai lext de Aínambdl una
Jidel ílescripdó del que era In mil i podran
calibrar les dimenñons de l'akmptal qur
s'lii mi perpetrar. Si és iiixi, el carra: ¡ la
riiissió del cronista qficiíil no hauran eslai
en la.

472H

Un treball fet amb tan amorosa delectacio ha de donar com a iVuit les
imatges esplendidos de Masó i de tants altres fotógrafs que ara comencen
a omplir els prestatges deis nostres arxius. Elles ens guarden el passat intacte
i sovint ens ian avergonyii' peí present. Son peces fonamentals per al que Vicens
Vives anomenava «la gran tasca de conéixer-nos».

L'home i la creu
quest any en fa cení que va néixer Manuel Brunel, i anib aquest moliu
ha estat recordada la seva figura d'escriptor i periodista. L'autor LVEl
meravellós desembarc deis grecs a Empiíries i de Tadmirable assaig sobre L'Empordá
i cís empordanesos passará a la historia com el gran enamorat de la creu de Vilabertran, C[ue ell ciualificava com «la mes impi'essionant d'Europa» i en la qual
iniu'ía, mes enllá del sentit religiós i de la valúa artística, (ot un món de significacions sociologiques i culturáis. La foto mes famosa de Brunet, original
de Meli, és la que el mostra as.segut al costat de la creu de Vilabertran, formanl amb ella una escultura d'una sola pe(,-a; seguramenl una de les millors
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; Brunet i la crea de
¡ Vilabertran: una
^ escultura d'una sola
' pQQa.

represenlacions plásiiques deis lliganis que cxislctxtn des df la lants segley
entre r h o m e i la creu.
Coincidint amb el ccnLenari d'aquesl t-nanioral de la creu, un advocal
gironí s'ha entrecingut a escriure al presidciu del Conscll General del Poder
Judicial per demanar-li que iaci retirar els crucifix.s ílels ¡uijais ¡ de les sales
d'audiencia de tol TEsiai espanyol.
Anib la ConsÚLució a la rná, l'advocaí gironí esia earregat de rao: el erucillx no té per qué presidií" els tribunals ni els ahijes iocals públics d ' u n Estat
aconlessional. Pero la perd gairebé cola arnb el lo del seu escril, que vol semblar distant i resulta grotese, Parlii d'^'aquest sínibol c|ue, segons les noticies
C[ue ni'lian arribal, representa la i^ligió cristiana» i el dcí"ine¡x així: «Un síin!}ol etjnsistent en cktes Ifnies, de vegades de fusta, allres meiálliques. creuades perpendieularmenl, niolies d'etles anib una figura iniitant una persona
humana —semlihi que de sexe masculí— en el seu centre».
Uadvocat girctní pren per iciiota el i^resident del Consell Genei'al del Ptjder
Judicial? Ens vol prendi'e el ¡jel a |[)is plegáis, í'ent-se passar per un estrany
exiratrerrestfe C[ue no ha vist inai un eriicilix en un ¡jaís pie de creus? Ens
vol ier creare C[ue lé uníi ignorancia tan total i abosuíta de la historia, de
la literatura i de l'art C[ue l'envolten com per no saber ben bé de quin sexe
és la figura C|ue pcnja de la ci'eu? Li agrudaria cjue algú. en aMudir a la scva
propia persona, hi al'egís sornegueranient C[ue, segons sembla, és del sexe niaseulí? Una cosa és denianar C|ue el Saní Crisl es ircgtii cPalla on no ha d'estar,
i unn ahra és la l^romcta estijpida que vol negar posits seculars i evidencies
inescamolejables. Es una actitud C[ue sor]3rén ]>cl seti infaiuilismc i pereque
coiurasta anib la que adopten persones reconegudament inleMigeius. En el
Ilibre Els escenaris de. la memoria, per exemple, Josep M. Caslellot, deaprés de
proclama)' el seu agnosticismc radical, afirjua: •<Esdevingul peí- a mi un fct
cPiíilei-es historie i cultural, hauré cPobservar setn]3re el ealolicisme com un
iet imporlant de la meva lradici6>>. I ell mateix aporta UIT altre (ext, encara
mes cxplícil, de Pier Paolo Pasolini: «Sóc, certamení, un agnosiic i un aiiliclerical. jicro sé que hi ha darrera meu dos mil anys de eristianisme. Sei^ia
boig si negués la poderosa lbr(,-a C[ue duc en mi des de fa seglesl.»
«Seria boig>>; l'expressio és contundent i ens eslalvia de donai--lii ntés volies.
NARCiS'JORDI ARAGÓ

• L'Aiunknmnt lít: Giivnd ha comty!i;a( a
posar en pmctica diies-cenlfs mi:surei f>er
tal de millíimr Ui circulacid dinlre de la
ciutat. Dues-cenUs i/iníun-s semblen multes
ínesures. i ¡itissiblemait rw en caldrien tantes si les (¡m t'j prmi^nasiti fossin encertadf¿ r, íohretül. si Cf complissin i es fi'ssin
cornplir. l'v'ti s'lia d'itpajcaT mai en doble
filíi, dhien, pero loíhoin lio fa senipre i/ue
paí. Els veluck's no i'lmn díiturar a la
ccilfaik, pero loihcnn .•.'atura allá on vol.
¡.es muios han d'iisar silaieiafíor, pero Uiles
fan ¡(in sonill mm porkn, fins a altes llores
di' la niatinada. Ni els senyals mes elementáis i visihies es respecte». Les zoties de
i'ianants s 'impliviten meara amb eompia_n<iles, ívm SI esíablir-íí'j Jos una intilifehí per
la í¡i¡£il erdgiiés demamr perdó. Es veu que
en aixó tamptic mi ens atrevirn a ser eunipe¡L\. A la zona lonifreial fie la ciutat
francesa de Biiue. per exemple, s'hi poden
!lei;ir uns reliils molf explúiU r/ue transcrii-im aijui per si po^ue.ísiri leri'ir de mof/el
a a(¡^ir •'C¿ivn:i' di.' viiiiiaiils. CiiTulaíiú ]i'!:;laTin.Til;KÍa. ,-\par'c;inic-m pr<iliibil. [^staclíiius i garalijfs
auinni^íacs, de r2'3í) LI ']V:W I iW- l<i
a HI. Carrt^ga i ddstarruifij auiorilzadus, de 6 i) 10. Vclntilat iiiaxiiii;i
de cifculació, 10 kin hora, Priuricii
¡lis v i a n a n l S " . I^ró la gracia d'acjuesls
retáis ni> es només que hi son, smó (pie
reahnenl es cmnpleixen les sevcs nidieaeíon.y
per drástiques ¡¡m- ÍI/JJU les pugni trobar.
Fa goig de veure írarisilar els esea.'i.ws veluíks a una ifuir.w tan leiüa íom la de! pa-.
deis i'iaiuinís.

* Seí('.ms el Fulnti, un eartell es un "m'itn
fiill iiiíuiuscril D iinprt's qiii:
s'(.-ii(¡iSla a Liria parcí d coUimria |)LT
Icr aviniinl íilyuna cosa M1 ¡ÍÚIJIÍL",
Pero el cartell de Fires de Sanl /\'iiicis
dein^uariy no Jeia iii'inertl ahsolutarnent res
que tingues rrlaeió amb VühjeeU' de
ranicui. IMjunUunmt }uiuria de saber que
uü ¡oís els arlisles siihev ser carlellistes, i
que un cartell. ni que dgui una pe^a artística valuosa —co.^iti r/ue en el cas
d'engua'iy está per veure— rw pol dcixar
de eomplii la fnntiií qne li eorrespon
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