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El destí
d'una exposició
ense obeir a cap proposil previ, sino a remóle de les eircumstancies, l'Exposició de
Flors de Girona ha ¡iigal un paper cabdal en la lenla rccuperació de la Girona vella.
Qiian l'exposició de Hors es va estrenar, Tany 1955. el barri vell gíroní [cnia encara un
aspecte sordid i era absolulamenl impresentable. La moslra (Toral va trobar aixopkic al
saló de descans del Teatre Municipal i. Tany següent. a la biblioteca de la Casa de Cultura. Avial, pero, aquesis rccinlcs van resultar petits, i Texposició va anar cap al barri
vell i es va inslal-lar a Sanl Pere de Galligants. Alia, per primer cop. la pura i simple cxhibició de
rams va deixar pa,s u aixo que perdura feliynient ñns ara: l'agcrmananient de la tlor amb la pedra, de
la gespa amb la lápida, de la rosa amb el capitell, en un esciar harmónic de formes, llums i colors.
Alia es va comentar a perfilar el desti d'aquesta insólita nianifeslació.
Com que Tesglésia i el claustre de .Saní Pere també es van fcr pelits. l'exposició es va estendre
pels jardins propers i es va enl'ilar pcl pendent de racrópoÜ. fins a envair el claustre de la Catedral.
La gent que havia descobert el monestir de Galligants va aprendre ara a endinsar-se pe! Passcig Arqueológic. Després va venir el gran salt del románic al gotic, de Sant Pere de Galligants a Sant
Doménec: ocasió única per al descobriment d'un allre recinte. d"un altre claustre i de tot un alti'e
barri, llargamenl abandonat i menystingut.
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D'alguna manera gairebé misteriosa, l'expansió anava reanimant i redimint aquesls indrels: tots
els escenarisde les inslal-lacions fiorals assoHen una vitalitat queja no es perdria mes.
D"altra banda, la iniciativa d'obrir i adornar cIs patis deis casáis multiplicava Texposició per tol el
barri vell i. al capdavall. ella niateixa s'escampava i omplia edillcis diversos: Sant Lluc. els Banys Arabs,
Sant Nicolau... Ara, peí" veure les llors. jacalia recorrer tot el nueli historie, convei'tit en un veritablcjardí.
Faltava rúltim pas, i s'ha donai enguany. S'havia de pujar amunt, recorrer el jardí natural que
creix espontánianienl al voltant de les pedrés antigües i arribar fins al vértex germinal, el punt mes
alt del turó, allá on els romans van aixecar la torre que arribaría a ser. scgons un vell cronista, «la
niés alta, la mes forta i la mes bella de tot el regne». La torre Gironeíla. abatuda pels IVancesos. amb
el seu gloriós conjunt de murs caiguts. és la fita fundacional de la ciutat, i els gironins Phem rctrobal
voltada de llorers i d'oliveres. L'exposició de flors ha arribat a Tiíltima frontera que és, alhora. la
primera pedi'a urbana: el principi i la fi, Tahir i el demá de la ciutat, Relligar el passat amb el present
i la historia amb la vida era el destí secret d"iui projecte no escril que. al cap de quaranta anys. ha
cuiminat la seva trajecloria.

Revista de Girona / niiin, I 5.S maiti-junv

I'->íí

Altra vegada
el paisatge
^
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Escola d'Arís Aplicades i Oficis Artístics d'OIol ha CLirsal les peticions oficiáis per poder incloure en el programa d'csludis del centre un cicle de grau
superior de Paisalgc.
Quan, l'any ¡ 934, la Generalital va crear TEscola Superior de Paisatge de CalaJ lunya. la va situar a Olol coin a reconeixemenl d'un leí historie indiscutible: era
^
a Olol, on. inig seglc abans, s"havia consolidal i consagrat el paisalgisme cátala.
En Tari occidental, com és sabut, Tinterés pels paisatges és un fenomeu relativamenl recent. Durant segles i segles, el paisatge només s'utilitza en pintura com a teló de tbns de
jiersonatges i escenes. Fins ben entrat el seglc XVIII no es poi parlar del paisatge com a genere pictoric. A Catalunya, el trionifdel paisalgisme va lUgal al nom de Ramón Maní i Alsina; eíl inaugura una época en la qual el paisatge deixa de ser secundar! per esdevenii'
Tauténtic protagonista de l'obra i de tola i'activitat artística. I la conseqüéncia mes clara del
seu mest]-alge és PEscola d"Olol. perqué un deis seus deixebles es Joaquim Vayreda, «un
paisatgisla praciicameni pur». segons Francesc Fontbona.
Vayreda. coniunlamenl amh Berga i Boix. convertirán Olot en el Barbizon de Catalunya.
Si Martí i Alsina havia imporlat el realisme formal de Courbet, els olotins s'inspiren en Corot
i preparen l'advcniment de Tinipressionisme, seíise poder
arribar del tot a aquella térra promesa. El
seu gran aliat és el
paisatge real de la Garrotxa. Si Martí i Alsina era mes realista, es
devia també a les característiques físiqucs
deis escenaris del
Valles, de la costa de
Llevanl i deis voltants
de Barcelona: aquella
naturalesa. com va dir
Rafael Benet. «és
menys tamisada que
el paisatge d'OIol.
que sembla francés
peí seu aspecle almosicric, per la seva
vegeiació i per la seva
dolida estructura».
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Amb el temps,
TEscola d'OIol. desproveída del seu context historie i lancada a qualsevol clemcnt renovador, ha esdevingut una col-lecció de cromos i ha tocat el fons de la seva degradació. D'altra
banda, com ja va escriure fa anys Tolotí Joan Tcixidoi*. «ens adonem amb malenconia que
el paisatge ha deixat d'interessar els pintors: la pinttn-a ha tornal al taller, a Tespeculació i al
cálcul, a l'orguU de l'home».
I ara. de soble. TEscola d'Arls i Oficis d'Olot loma a parlar d'estudis de paisatge. Pero
no pas per retornar ai passat ainb la copia mimélica deis seus mesires, sino per entroncaí"
amb aquella sensibilital amiga i conncclar-hi un nou conceple de paisalgisme: el iraclament
i el disseny de Tentorn, la valorado paisatgíslica de rarquiíectura i de l'urbanisme, la conservado i la restauració del paisatge real. Un nou arl i també, en bona mesura, una nova
ciencia que. sens dublé. s"ha d'aprendi'e en una escola. Altra vegada, com fa seixanta anys,
aquesi projecte pioner a Catalunya sembla que vol obrir, sola el signe del paisalge. nous horilzons a la vitalitat artística olotina.

El {)aisaige del passai:
un olí camcterísüc
deJoa£¡uim Vayreda.
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