Dínámíqfues culturáis
olotines
LA sfNTESi TÍEC^ASACUBIÍRTA i SALA

captura amh trafos inspirars tres
segles de cultura olotina. «La constmcció de la ciutat», primera de les
cinc seccions de l'obra, descriu les
principáis fites de l'activicat edilícia
de rOlot del XVlll -segle en qué la
ciutat dobla llar};ament la seva
població i arriba a ser la cinqucna
mes gran de Catalunya- i evoca la
creació, l'any 1783, de l'Escola
Pública de Dibuix, planter de professionals de la industria local.
«Una ciutat industrial i artística»
contextualitza l'aparició de les primeres cap^aleres olotines, de mitjan
XIX, i presenta les figures de Pau
Estorch i Esreve Paluzie, complementáries en el marc romantic p r o
CASACUBERTA, Mita;
piciador d'una síntesi d'história i
SALA, Joan.
Cukura i ciuiai. Segks XVIJI-XX. paisatge que fecundará la imatgc
ülot, Ajuntamenr d'Obc i Dipumció
contemporánia d'Olot. També
deGirona, 1998,99pag.
l'Escola d'Olnt conjurará l'agitació
(Quaderns d'Historia d'Olot, 10).

Estanisiau Torres
A PVV IARRAN
D'ONADES
{UK Haní i'eliu lic UHÍXOIS
al cap d e Saní SL-bastiíi)

social i política de la segona meitat
del XIX a Catalunya i contribuirá a
crear el «mite de la catalanitat ben
entesa» (pág. 35). Els autors reivindiquen el nom de ]osep Berga al
costat de les figures mes conegudes
deis germans Vayreda: tots tres van
fundar I'escola paisatgística olotina
i cls dos últims es van implicar decididament en la projecció de la ciutat com a centre d'estiueig (epígraf
12), reserva espiritual del país (13) i
exemple d'especialització industrial
(14). Olot estava cridada a esdevenir <'la ciutat antimodernista per
exceMéncia» (pág. 46): incorporará
clements formáis del fvlodernisme,
pero les propastes de fiins, pertorbadores, no hi arrelaran.
«La ciutat ideal'), tercera de
les seccions, ressegueix la implantació del programa cultural noucentista a comeni^ament del segle XX, El

període república va omplir de contingut aquella mtxiemitat d'aparat:
ais anys 30 Olot es consolidara com
a ciutat turística (Societat d'Atracció de Forasters d'Olot) i artística
(Escota Superior de Paisatge) i enriquira el paisatge urbá amb propostes
racionalistes i d'art déco. «La fallida
del projecte» dissecciona exemplarment el «desmantellament cultural... mcticuiós i sistemátic» (pág.
74) esdevingut durant el períodc
franquista, mentrc que "Repensar la
ciutat» bistoria l'Olot activa deis
sctanta i els últims intents de re\'italitzar amb nova saba cultural un
tronc massa castigat. El quadem es
complementa amb una bibliografía
suficient i acaba apuntant l'origen
de les totografies i les ildustracions,
molt ben tríades.

David Guixeras

La Costa Brava

apeu
S'HAN HSCRÍT MOLTES CÍUIÜS sobre

la Costa Brava, des de la ja clássica de ]osep Pía fins a la de Caries
Barral que la contempla «peí car
d'enfora», és a dir, des del mar.
Cap com aquesta, pero, no s'bavia
fct "a peu i arran d'onades», és a
dir, amb el trajéete i la mirada
propis d'un caminador nat com és
el veterá excursionista i escriptor
Estanisiau Torres.
Llástima que no sigui una
guia de tot el litoral, sino només,
com aclareix el subtítol, «de Sant
Feliu de üuíxols al cap de Sanr
Sebastiá».
De fet, és un itinerari entre
dues ermites situades en sengles
Estanisiau TORRES.
promontoris: Sant Telm i Sant
A pÉU i airan d'unadeí (De Sant Peíiu Sebastiá, i el liibre vol que el lecde Guixoh al cap de Sant Sehasiia).
tor pugui seguir i resseguir, de la
Liibre de Mocxilla. Pubücacions de
má de l'autor, l'accidentada costa
l'Abadia de Montserrat, Barcelona,
que les enllai^a.
l997.88pagLneb.
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El liibre está dividit en tres
capítols; De Sant Telm al Cavall
Bernat, Del Cavall Bernat a la
cala Margarida, De la cala Margarida al cap de Sant Sebastiá. Es
escrit en un Uenguatge planer i
transparent, que mai no entrebanca sino que facilita i ildumina
el camí i, com tots els yolums de
la coMecció, té la mida justa per
cabré a la motxilla i fins i tot, si
es vol, a la butxaca d'un caminant mes espontani.
Es per aixó que no podia ser
mes gruixut i que s'ha hagut de
restringir a descriure aquest fragment de costa, pero caldria que,
amb el mateix estil i el mateix
esperit, l'autor en fes un altre o
uns altres, fins a completar els
trajectes que la Costa Brava ofereix, a dreta i esquerra d'aquest.
Amb la referencia precisa i opor-

tuna al paisatge, a la historia, a
l'anécdota de cada l!oc, amb la
noticia biográfica deis seus personatges i la citació literaria deis
textos que ha iaspirat. 1 sobretot
amb el tresor desconegut deis mil
i un accidents geográfics, designats amb topónims expressius,
que només pot descobrir el qui
s'arrisca a fcr el camí *a peu i
arran d'onades».

Narcís-Jordi Aragó
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