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es (le ¡"oelubre LIC l'any piíssal i fins l'abril ci'engiiany es poi vcure al Muscu
d"l-lisl6ria de la Ciulal rcxposició del Palriinoni Anísiic Municipal. De les mes
do mil peces que. segons diuen, constilueixen el fons d'aqucsi palrimoni. els orgaiiilzadors de la nioslra iriian escollil unes qiianles —mes avial poqiies— per
eonrigiirar un recori'ogul (.¡ue reía, a graiis ireis. la liisioria cíe la ciulal i de la seva evniució
des deis dies fundaeionals lilis a 193?.
Un cnp aceeplal el disculible criteii reslricliu en la dcleiiiiiiiacíó del nombre de peces i
cu la scva scleccii'), rcxposició rcsulla cxlraordinaiiamenl didacliea. perqué complii amb
clcuiciils lileraris i granes que ev(it]uen cls direrenis capílnls i!"iiiia parcial poro siigjiesliva
visiú de la irajecloria gironina. liil Tcl de deslacar determináis cpisodis i d'oblidar-ne d'allrcs
es una qüeslió opinable, pero respon, en lol cas. a una opció perlcclamenl Icgílima. Els lligams que s'csiableixen enlre les époqucs hisloriques i les peces exposades proporcionen en
mes d'una oeasió reeonslruceions o evocacions d'ambienls cspecialmenl aloruniades.
La mosU'a ofereix. a mes, dos nioliiis exccpcit>nals d'alenció i de rellexió. L'exposició
.s'obre i es tanca amb tlues grans sorprescs que iKUU'ien tic desvelllar ratloi'mida sensibiliíat
deis gironins i que, en un coniexi ciiliural normalitzal i madur. suscitarien accions de petició
i de reivindicaeió.
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A Tenlraíla. com a símbol i rcsiini ilc la Girona romana, s'hi pot vcure reiiomie i admirable
mosaic del Ilcll-lh)c. irobal l'any 1H76 al mas lie can Pau Birol. c[ue pciluny al segle III i que conté
la lamosa cursa de quadrigucs en el circ laníos vogadcs reprodinda en oís Ilibrcs d'Hisloria com a
illusUació peifecla d'un joc i d'una cpoea. Por un conjunt á^ círcumsianeios lamenlables. i en Ixma
mesura vergonyoses. ol mosaic gironí va ser iraslladal l'any U).^') des de Sanl Pei"e de Galligants al
Musen Arqueológic de Barcelona on. segons sembla, ni tan st>ls es exhibil al püblic. .la seria hora
de demanar i. si calgués. d'cxigir quo aquesl vialge que ara ha fcl el mosaic fos, no riiabilual
d'anada i lomada, sino el del .seu retom dcllniliu a la ciulal de la qual mai no hauria d'haver sortit.
Abans d'abandonar l'exposició. el visil:uií es iroba amb la sala dedicada a Ricard Guiñó,
esdcvingui gironí universal gracies a la seva collaboració amb Augusto Renoir. coautor
qualilical —i legalmeni reconegut— de los oscullures que el famós pintor impressionisla no
potlia cxecutar per la scva invalidcsa progressiva. Ricard Guiuó. converlil per Fraiii;a en Richaid Guiño i niiscrablciiieni nicnystingut aquí, niereix sortir de Toblil culpable que l'ha
amagal duranl íants anys i obienir. per fi. el reconcixemcni que la ciulal li deu. I aquí lambe
cal esperar que rAJuntamcnt laci cls passos i rcslorv coonómic que calguin perqué les
obres ara exposades puguin incorporar-so dermilivament al palrimoni collectiu i convertirse en una lila obligada de ralcneió general.
No podríem irobar millor jusiiricaeió a l'exposició comentada que la consecució
d'aquests dos objeclius.
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