Ai-aL|uc linc pcnj;)1 a la
Llibi-eria el rctall ú'EI Puní c[ue
parla tle la scva morí, ni'hf ailonal
(•le la geni c|uc coiicixia i csliniava
r«EmilÍ». Supo-so que ell ein diiia
que és una «collDiiaclaM L|LIC OI

liiigui alia pcnjal juiílatiicnl ainb
els retílüs sobre Ilibres i escripiors
i fcts cullLirals givonins. Pero ¡o el
Línc i el coiniíiLiani icnim pciijai
alia, perqué s'ho niercix i al
maleix lemps em ivcorcla, ais
vcsprcs, que lie tic (ancaí'. Només
em consola L[Lie no només ¡o el
Irobaré a Tallar.
( r U l L L E M IKJÍRIHAS

U OBRA PENDENT
L~linill¡ Massanas ens ha
deixat per sempre mes, pero la
seva obra perdura viva enire
nosaltrcs.
De ben segur L[ue la seva
faeela (.resUitliós del (lalrinioiii
doeunienlal ile los e<iniaiL[ues
gironines. en el vessan!
cspecialilzal de la l'ologrLd'ia. va
ésser eonscqüencia d'una passió
primigenia: el eol-leccionisine.
Pnlilacelic. iniaginaliu.
personal, dotat d'enginy i (.runa
sensibililai a hi>res d'ara gens
comuna, ha visl eslroneada
brijialmcnt la sevacreaiivitat
il-lusiomida.
Les cireumslancies acluals no
li üreii ensems massa propicies i
les seves dairercs idees no
Imbaven el resso neecssari i de
qualsevol manera, malaiiradamenl,
no les ha pogul abasuir.
Els infanls de la valí del
Lléniena no podran gandir d'un
monitor d'exeepció en nn taller
ele eonsliiiceití ti'eslels. ni podran
cloure'l amh un enlairanienl

niassiu a la platja tic \'A\-..
Una exposició
d'inLluinenlaria tle priméis ile
segle. basada CLI un manual de
tall i confecció d"iaia mesira de
GaiTigLiella, nn la veurem ¡a mai.

Tetlició d'una eoMeeeio
dedicada ais pioners de la
fotogi-aña al Baix Emporda.
La seva lasca perseverant.
pQW. resta com a Ilegal de tola
una vida de recerca. Confiem en
el seny de la familia i la
Ni una exposició itincranl
rcsponsabilitai de les inslitucions
poblé a poblé de la seva
col-leceió Í\C fí¡ri:n<>H.s que hauria per garantir la eonscr\'ació i
aecés de la coMecció de rEmiü.
de permelre aplegar altres
eviíant el perill de la perdua i la
imatges deis veíns, copiant-les iii
dispersití d'un palrinii>ni cultural
silu per anar salvaguardant les
únie. de relien i indubtable
imatges del passat i rceonstiluinl
inlercs per a la hisloria de les
els arxius públies.
comarques
de Ciirona. Honoranl
Tampoe la catalogació
la
seva
memoria
i ireball.
definitiva de l'obra del seu
benvolgut Fargnoli a partir del
fons del Centre d'lnvestigacions
Arqneologitiues de Girona. ni
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