espantad;!, es rcsii^ncs -clls que nu
llant,"';ivcn iiiai cap papcr!- a crcmar, un
|UT Lin, els tcstiniiinis mes inipurtanrs
de la vila Jol L-aiion^e. El ncixit, dtincs,
aquesta \'ei;ai.la només ha po^Lit utilitzar una iiiinsa iiifnnnació propia. Pero
la maceixa mancan^a ha cstat rcstímiil
t]iie l'ha esperonar a superar els entre¡"íanes i a atiar cercan!, pels tli\'ersns
arxiiis -municipal i parroquial de Llorei, Lliocosa i ile la Catedral, de Girona,
periodics de l'epoca i un Harj; efceteratot alio que li faltava. Ha anat afcgint
les peces, com un arqueolef]; de la informacit», i n'ha conferir un llihre mngnític que ens tlóna a coneixer no sohinieni la personalitat d'un lloreienc deslacaí i il'un cclcsiastic hrillanr -i.loctor
en dret ci\'i! i en dret canonic-, company de Cainhó, Ventosa i Calvell i
altres fif;ures- sino tamhé la d'un personat^e infliient en la Girona del primer
quarr de sejíle, sohrettit a partir de 1909
en que fou nonienat canon^'e. Ens permei descohrir l'amhient tle l'epoca, les
tensions polítitiues -íins i tot dins del
mateix Capítol- i dona llum, per tant,
siihre' uns lemps no tan llunyaiis perqué
no hi haj^i encara ^eni que en recordi
alguna cosa, pero que mereixicn una
atenció mes precisa. Aquesta atenció
Pha posada Af,'ustí M. Vila i Gali. el
qual, de cara a Llorer, ha exhumat realineiu, el períil i.Puna [X'rsonajiíai que
h^inora el seu pohle.
Fl llihre, etlilal dios la col-lcccit» del
Cluh Marina-Casinet, esta prolusainent
il-lustrat -conré unes 110 iMustracions
interessantíssimes-, va acompanyat d'un
apéndix díicumental cnriquidor i porta, a
mes, al final de cada capítol, una cronologia c|ue permet seguir els principáis tets
de l'típoca. Hi ha, encara.
un índex onomastic molt
útil i la hihliogralia hasica
corresponeni.
El cantinge Vila -un
personatge tliscutii, com
tots els que valen, del
qual El ¡)iari() de Gerona
va dir que havia mort
"Con amigos y con enemigos, lo que da a entender que no (ue un hombre vulgar— ja té la sewi
biografía. Amh aquesta
puhlicació s'ha (et, alhora, un acte de jusiícia.

Joan Doménech

EL
^ ¡ ^ ^ ^

Imatges (i textos)
per a la memoria
CAiaa's, Pop; PrilULA, Jordi;
COSTA, Joan; TKIXIOOR, Melcior.

Oloi: imaigcs per a la memoria
(CoMecció Font Moixina 1-lV).
Fundaci(UVre Simón, Olor 1991-1993.

oes productes editorials
teñen la virtud d'evocar
el record i estiuiular la
iinaíjinació coni els quatrc v'oluins apare.ííuts a la
col-lecció Font Moixina
sota el títol tienerie Oltn: maij^es per a la
memoria. Quarre Ilihres tatotíraíics que
comparen vistes i racons d'Olor i lodalies, ii través tle íotci^raties i poí^ials
vclles -la majoria del primer quarr de
seijle- amh instantanies actuáis.
La seva consuiía, coiii en un joc
e.sponcani, ens permet copsar els canvis
que ha sofert el paisatiie i la cnníitiuiació urhani'stica d'Olot en el decurs
d'aquest sepile XX. Sense pretensió de
ser cap cstudi historie, ccnnomico-social
o urhanísMc serios del desenvolupaineni
olotí, aquests volums teñen la ma.yia de
transportar-nos. a través de les imatges,
i endinsar-nos en la nostra historia mes
recent. Un exerciei romantic, per altra
handa, hen iniemporal.
L'excrcici ens permei ramhé \'alorar
aquests canvis. Ens n'adonarem de tot

d'una pohlació mitjana de la Catalunya
vflla LIC Pinterior, de la transtonnació
del ¡"^aisatííe, de la seva def^'radació. L\' la
seva despersonalització i tamhé de la
constaiir ai.la]ilació al medí que !'en\'olta i que, alhora, li atorf^a personalitat.
Ens n'adonarem ctim els carrers han
pcrdur la pois i el íanjj; i han f^uanyat
asfalt. Com els tañáis han suplantar els
arhres i com els tils eléctrics creuen avui
els carrers de handa a hanila. Com la níciila quadriculació ilels camps de conreu,
que losep Pía ha descrit sovint parlaní del
paisat^e rural cácala de la primera meitat
lie sei^le, ha deixal pas ais erms i a les barddisses,,. alia on no é^ ei.lificat, és ciar.
El primer \'olum, Anem a Vila. recull
les imatges deis accessos a la ciutat. Els
antics camins d'entrada i sortitla que
creuaven la muralla, les vies mes modernes (la majoria amh grans plátans fins ais
anys 60), els ponis t[iie salven el Flu\'ia,
les cases LK'IS hurots, el tren... Foiograties
que Pep Callís ha reptes en el mateix
lloc, amh el mateix punt de \asca que les
\'a captar l'aniic tot¿ii;rat. Uns hreus cex-

alio que ha comportat la modernit:ació

tos de jordi Pujiula introdueixen cadasClin Uels hlocs tematics.

DEBE

En el scgon \'olum. Per CÍITTI:T.S

I places, de la má de Joaqiiim Danés
i Llongarriu, ens endinsem al cor
mateix de la ciutat, on podrom
sentir "el batee de la pohlació i el
tragí deis seus habitants". Danés
ho explica primer des de Sant
Francesc (volca Montsacopa), que
li suggereix el rovell d'un ou ferrar
a redós del qual llisca la clara,
l'entramat de carrers i places. I hit

^^^

Finan «n « n d » :

n^:^;:;:Ul
i'j

OLOT: IMATGES PI;R A LA MEMORIA
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cxphca també-des de baix":lavila
ve lia. la vila nova, el Firal.
l'expansió urbana, la platea Clara,
elsnouseixamples...
Si bé la torma d'exprcssió de
la coMecció és e.ssencialment gra93 |o7í|

fic;i, el rcrcLT \'iiluin rinnlié rú' un •^u\ó
litLTiiri, en ;iqucsr cn<. J'Alcxíinilre iluC'lliir i B;issiils. Aí/iiílíi de ¡amiíiu és aixñ, un
alluiin tlcl.s ini'incnr> mes .sii^ciiticíitiu^ t!c
la \'iJa Je cadascun, ¡inib sencillesa i quociJianicar. Jen que n a i x e n i tins que

Un bon
comen^ament

inoriin. "Crónica i.!'iins any.s" és un recorrciiur per la infantesa, la jo\'entur, la
ALC-ALOI-., Gahriel; Moi.isr, N'lÍL[uel; T O I . Í Í P O , Assumpcit»

inaJuresa, tins la \'fllesa cap a la innrr.

Proccs i;rí»cií/)ía-í(i de la Baitma LICI Scnat del Poní

EIn autors han \MII^UI Jesniarcar-se
en aqucst tercer Ilihre Je la mera cninpa-

(la (ííiiToí.víi) aJHinirdcl ¡450 a.C.

rani;a ahir-a\Lii ¿c l'espai fi'sic i han

l\ihlicacions Eventuals d'Arqueolo^ia de la Clarrotxa, 1. Olor,

entrar de pie en una LÍescripci(> anrro-

Museu C'omarcal i.le la tiarrolxa

ptilot;it:a -yratica- Je la siicíetat olorina.
Aquesta visió costuniisra és la que suyyereix al lector ( ' ) , que s'ha a v i n ^ u t a
entrar en el joc, una evocaciii niés íntima. En aqiiest voluní hi h;in intervin^ut
diversos totóiíraís olorins i.|uc han aportar
aquelles iniatties rípiqíics que Jescriuen
els iiionienr.s socials i familiars mes rñpics.

A

[iih aL[ue,st lliiire. dci.licar

Segons una cala esrrarit,'r;'it¡ca pre-

a la Bauma del Serrai del

via, realit:ada per aleccionáis d'Olot, el

Pont (Toriella), el Musen

reomplimenl d'aquesi ahric és superior

Comarcal tle la Garrotxa

ais 260 c m , a n J i di\'ersos m o m e n t s

ens ofereix

una n o v a

d'ucupació, i-]ue van tlcs il'época nioL¡er-

col-lecció de monotírafies

na al mcsolític o al paleolític superior.

arqueolofíiques sohre la GarríHxa, que

Ac|uest primer llihrc se ceñirá en les

i ú l t i n i voluní J ' O l o c ¡maii^cs ¡mr a la

rep el nom de "Puhlicacions Eventuals

campanyes de 1989 a 1991, durant les

íiieiMoriíi. Maria Afjusrí i Reixach és qui

i^rArqueologia de la Garrotxa". De.sprés

i|uals s'excavaren els nivells moderns,

aijuest cop cns ta Je L^uia pels inJrcts que

t-le llei^ir a^iuesr i">riiner \'olum, creiem

iiK\lie\'als, romans, ihérics i del hronze

cl.s nomhrosos [lintors i.¡ue s'han tet i es

L|ue no po^lia ha\"er lini^ul un u n l l o r

(iíial. L'excavació s'ha profií-amat en

tan a Olot han imniorralir:at anih cscreix.

comeni^ament.

extensic) per tal LIC conéixer l'ús de la

í'LTJnni.s i píinii.ííL','; és el rírol tlel quart

El totñjjrüf recupera ai_|uf la imati:;e com-

L'exca\'aC!(Wrai-[uesl ahric prehisto-

hauma dins de catla momeni crnnoloi;ic

paraJa aiiih un rracranienr, pero, inolt

ric s'insereix dins els trehalls artjueolo-

i, a la ve^íatla, la seva relacii'i andi

mes sini,'ular. Si el primer i se^on Ilihres

j^ics, sempre de jjran qiialitai i rij^or, que

l'entorn immediat.

i.íe la serie persejíiiien l'exclusiva intenció

ai_[uest Museu Comarcal realitzá des de

tie repetir, per comparar, ani,'les \'isuals

ta 10 anys a la Garrotxa.

concrets, les Iliccncies totot^ratiques que

Formalment, el Ilihre deslaca per la
se\-a presentacii'i acúnala, ["leis nomhro-

AL|uest, en concreí, respon a un pro-

sos t|uadres-resuin. que ara tacililen els

Pep ("ailís s'ha permés atori^ueii a a(.¡uest

jecte (.rinvescigació prehistórica sohre la

ordinailors, per una Í^iaia planimeliia i

í.larrer \'olum una qualitat LJUC té mes a

valí del Llierca, que di\'er,sos equips inte-

pels tlihuixos enteneilors deis ulensilis, i

veure amh l'ohra artística en si nuiteixa

rrelacionats porten a terme tles ile la

tainhé per un lext que busca la bre\'etai

que ni-< pas amh la rit^orosirat i.lc la compa-

anys, en hase a les excavacions ;.le la

i la clareLlai. El conjunl enf;resca i agili-

rani,-a histórica. T o t i L|ue es manté la

Cova 120, del pohlal neolític de Plansa-

ta la lectura d'aquesia monografía, escri-

referencia tle la toto^ratia antiga, els posi-

llosa i de la Bauína del Serrat del Poiit.

ta en un caíala planer, a \'egades cultis-

tius actuáis teñen en aqüestes pagines un

ta i \'olunl;'iriamenl rural ("Les ocupa-

eníocament personal, i l i proliteren les

cionsd'época histórica») i d'alires vega-

fotos en color i els anj^ulars, els eiu|uaJra-

des mes críptic, amh abundanis neolo-

ment.s i les llums son especialment hus-

gismes cienn't'ics, tal com comeni,a a ser

cats... en un vnl^ut esfor^ ile creativitat.

habitual en textos arqueoiogics.

V u l l Jestacar la impecahle eJició

IVentre les scves característÍL|ues

d'aquesta ohra i Tcxquisita reprojuccicí

cienti'fic|ues cal tlestacar la \ ' o l u n l a t

Je les il-lustracions, i també la fitxa que

manitesia d'inierdisciplinarietai, que ta

acompanya les totojírafies \'elles, amh el

[lossible la collahonicié» de molts autors,

nom de Fautor, la data i l'arxiu al t|ual

tois esjiecialicais en un tema concrer,

pertanycn, U n a o p t i r t u n i t a t única de

els quals signen la seva part i se'n tan

teñir a casa part deis arxius de Jordi

responsables. La ciínjunció de les diver-

Pujiula, Melcior Teixidor, Joscp Maria

se.s cicncies emprades (geología, geografía, química, biología, física, matemaii-

Dou. la familia Vayreda.,,
Si he su^gcrít que la lectura-okser-

ca, antropología, arqueología, historia,

vació d'aquesta coIdecci6 és com un

etc.) és excel-lent i aporta uns resultats

joc, ara proposn acahar-!n, pero dema

cohcrents í assequíbles per a tothom.
En el tractament deis aspectes de

podrcm tornar-hi a juí^ar. N o té edat, ni

iíS

pri[icipi, ni ti.
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P R O C Í S D'OCUPACIÓ
DEL PONT |LA QAnnOTX

Joan Oller
16741 94

palcoambient i Je paleoeconomía es ía
BAUMA DEL SERRAT
PARTIR DEL 1450 A.C.

notar el trchall continuat d'un maieíx
ei,]uip, l ' e i x d e l q u a l és el M u s e u
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