Ramón Reig

UEmpordá silencios
i transparent

A TRAVÉS DE LES l'LANES d'aquest
Ilibre, Blanca Sala ens apropa a la
vida i a l'obra del pintor Ramón
Reig (Manila 1903 - Figueres
1963). Després d'una presencació
de l'alcalde de la capital empordanesa, d'un text del pintor
Daniel Pozanco i d'un prefaci de
Teresa Camps,
professora
d'História de l'Art de la UAB,
l'autota va desgranant les dades
biográfiques de l'artista que son
iMusrrades amb fotografíes de
l'álbum familiar de Reig i de les
seves activitats publiques. En els
dos capítols següents, Sala descriu, interpreta i estudia primer
les aquareMes i després els olis de
Reig, amb l'ajuda de citacions de
critiques de les exposicions de
SALA í REIG, Blanca
Reig, aparegudes en diaris i revisRaiJiün Heig, íiqijarelíe.s i olis tes, per donar pas a continuació a
AjuntameiU de Figueres, 1997
tot un segui: de lamines que
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JOAQUIM BÍJTET I SISÓ, advocat,

polític i histotiador, fou un
d'aquells professionals que, bo i
re Higa nt el sentiment románticonacionalista i el rigor positivista,
féu una aportado molt notable a
la histotiogtafia catalana, a les
ciéncies auxiliara de la historia i a
la geografía.
Una de les seves produccions
mes conegudes i cabdals son els
tres volums de Les monedes catah'
nes, premiats i publicats per l'lnstitut d'Estudis Catalans els anys
1908, 1909 i 1911, ireeditatsel
1979 per l'interés que conserven
com a obra sistemática sobre cl
Obra numismática esparsa i inédita
tema.
dejoaquim Botet i Siió.
Ara, en ocasió del 90é aniEdicLÓ i capftols introductor¡s
versari de la creació de la beneméde M. Crusafont i Sabater.
rita entitat editora, la Societat
Batee lona, Societat Catalana
Catalana d'Estudis Numismátics
d'Estüdis Numisma ti es, Instimt
honora, una altra vegada, la figura
d'Estudis Catalans, 1997, 444 pSg.
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Amb una detallada ctonologia del personatge i una
exhaustiva bibliografía sobre
l'artista conclou un Ilibre que
probablement hauria complagut
Ramón Reig, sobretot pet dos
motius: i'edita l'Ajuntament de

Figueres, amb la qual cosa la ciu'
tat reconeix el deute que té amb
un pintor totalment compromés
amb la seva tetra, i l'escriu la
seva neta, estudiosa de l'art
cátala, la qual cosa evidencia
que la llavot que va sembrar
Reig va caure en térra fértil.
La rica personalitat de
Ramón Reig i la qualitat de la
seva obra mereixien que finalment algú li retes aquest homenatge amb la rigorositat i l'apassionament, de cap manera contradictoris, amb qué ho fa Blanca
Sala i Reig, A partir d'ara, podem
gaudir de l'Empordá silencios i
transparent de Ramón Reig des
de casa mateix.

Mariángela Vilalíonga

Botet i Sisó
actualitzctt

OBRA NUMISMÁTICA
JOAQUIM BOTETI SISÓ

reprodueixen alguns deis quadres
mes significatius de l'artista tots
ells propietat de col-leccions particulars.
El segücnt apatrat del Ilibte
el forma una "Galetia d'opinions", cxtenscs i significatives,
de Joaquim Bech de Careda, Evarist Valles, Josep Martínez Lozano, Narcfs Píjoan, Joan Guillamet, Eduard Puig Vayreda, Alicia
Viñas i Palomer, Montserrat Vayreda Trullol i Josep M. Salvarella.
Tot plegat ajuda a resseguir el
perfil huma, artístic i professional
del pintor.

de Botet, i ho fa amb l'edició deis
treballs numismátics esparsos i
inédits, els quals conformen un
quart volum d'obra numismática i
sigiMográfica. El nou Ilibre aplega
vint-i-un treballs que Botet dona a
conéixer en publicacions diverses
de Girona, Barcelona i Franca, i
incorpora també dos textos trobats
entre els seus papers inédits.
L'editor, Miquel Crusafont,
prou reconegut com a especialista
sobte la temática, no s'ha limitat a
ordenar els treballs per mantenir
viva la totalitat de l'obra de Botet,
sino que s'ha proposat d'enriquir
el volum amb unes pagines complementáries. I a fe que ho ha
aconseguit: un perfil vital de l'histoiiador i polític, un aplec molt
complet de l'extensa bibliografía
que ens llega i un comentan valoratiu -des de l'óptíca actual- de la

tasca numismática empresa per
Botet, configuren, fins avui, la
visió de conjunt mes interessant i
actualitzada de la personalitat del
gironí il-lustre.

Josep Clara
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