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Una ciutat
de novel-la

L'activitat mes ambiciosa
de l'Associaciód'HIstoria
Rurales la publicació
déla Biblioteca Rural.
Eli primer lloc, híiurá de 5er\-ir de

seus associats, niés de vtiitanta en

vehicle d"expi-essió de les inquictiids

aquests inoments, q u e els donen dret a

deis seus associats, p e r la qual cosn

rebre els volums de la Biblioteca lí.,ural,

publica un butllecí, Mestall, a tall

així coni el butllecí Mcslull, i a participar

d'agend.1 de ractu.ilicac de l'esciidi del

en els actes organitzats o coorgiuiitzats

nión rural. En segoii lloc, orgaiiicza o

per l'cntitat. C o n i que els ingi^essos n o

paiticipa en Torganització d'activicats

son suficients per ñnangar les activitats,

de reflexió, escudi o diviilgació; fins

l'Associació ha hagut de buscar suport

ara ha pres part en les coníereiicies

económic de diveníes iiisritucions (la

sobre h pagesia de reiueiii^^i reaÜczades

Diputació de Girona, la Fundació

el L^ener d'aqitest any, e n el semiiiari

Privada: Girona, Universitac i Futur, i,

deditac a ía sagrera medieval, i a la

puntualnient, eis ajuntaments de

tardor. sempre en coMaboració a m b

Girona i Cerv'ia de Ter); sense aquest

alcres inscitucions, paiticipara en unes

ajut no seria possible portar a la practica

jornades de crebali sobre els ai'xiiis

els objectius proposats,

patrimo])ials i també sobre

Aquests son els projecces de

Tarquicectura rura!. En tercer lloc, i

l'Associació d'História R u r a l de les

aquesta és la scva activitat mes

C o m a r q u e s G i r o n i n e s . i de m o m e n t

ambicio.sa, TAssociació coedita,

c o m e n c e i n j a a veure'n els priiiiers

j u n t a m e n t anib la secció Vicejis Vives

resulta ts.

de r i L C C (Universitac de Girona) i
l'editorial gironina C C G Edicions, la
col-lecció Biblioteca I^ural. de la qiial
ja ha sortit el primer volum, Eh danvrs
scnyors tic Ccwiii de Tvr. lictlexions sohíe
el caractcT mulaiü de h pi-opieíai, escrit
per Rosa Congost. i esta previst
d'editar-ne 9 mes en el biejini 200(1-

Pere Gifrei Ribas

Els dibuixos
de Vayreda

2001. La Biblioteca RniTil incloura
tres tipus d e llibres: estudis, d o c u n i e n t s
1 l"onts. La qualitat de les seves
püblicacions és garantida per l'examen
d'avaluadors externs,
L'Associació esta oberta a les
inquietuds deis associats i canaiitza les
seves iniciarives. Val la pena esnientarnc dues de molt interessants i
engrescadores: la primera consisleix a
confeccionar un banc de dades a partir
del buidacge deis arxius parroquials (se
n'encarregani el C r u p d'Estiidis
Gene;il6gics i Demogi-ár'ics, que acaba
de consticuir-se), i la segona a encetar
un arxiu de memóries de vida de
pagesüs del segle X X . Les dues acdvitats
están obeites a le.s penones interessades.
Per d u r a t e n u e aqüestes activitats,
I Associació compta, sobretot, a m b les
^portacions en fomia de quotes deis

Els darrers mesos h e m pogut veure
a la Sala d'Exposieions d e la Pia
Almoina de Girona i a la sala La
Carbonera del M u s c u Comarcal de la
Garrotxa d'OIot una coMecció de
dibuixos del p i n t o r j o a q u i m Vayreda
i Vila (1 «43-1894}, paisatgista
fundador del celebre estil pictóríc
conegut coni LEscola d'OIot.
La niostra, q u e ha reunit per
primera vegada 41 origináis de
Vayreda —molts deis quals
habitiialment es troben dispersos entre
descendents i aniics del p i n t o r - , té el
valor afegit d'aquells d o c u m e n t s
concebuts sense ánim de ser divulgats.
En la -seva condició de privats poden
reflectir, encara mes clarament, les
preocupacions estétiques i les
reflexions del pintor entorn de la línia.
la lUmi, els volums i el gest, c o m a

En coincidencia amb el final de curs,
riES NarcísXifra Masmiíjá va muntar
una exposició sota el títol Girona,
ciutat de novel-la. Els alumnes van
buscar a la biblioteca del centre,
que té una secció especialitzada en
la materia, obres de creació literaria
en prosa relacionades amb Girona,
des de Pérez Galdós fins a Peter
Handke. Els llibres van ser exposats
i, a les parets, en ampliacions
fotográfiques, s'hi mostraven les
pagines relacionades amb indrets
concrets del territori urbá. Alxí es va
poder constatar -per a molts va ser
un descobrlment- fins a quin punt
Girona ha estat una fontd'inspiració
literaria constant i creixental llargde
totel segle que s'acaba.
Quan la literatura sobre un lloc
éstan exuberant, les experiéncies de
lectura, de comparació i de contrast
son múltiples i poden ser apassionants. Amb fragments de novel-les,
antigües i modemes, es pot confegir
el plánol sencerde la ciutat, des del
nucli historie fins a reixampla I la
periferia, A Dublín fan visites guiades
a partir de \'Vlisses de Joyce, una
novel-la que passa en un sol dia. A
Girona es podría fer una visita completa a la ciutat i ais afores exclusivament amb textos de Bertrana, i una
altra -encara mes detallada- amb
textos de Pía, que no és ben bé un
novel-lista pero que resulta tan eficag
com el millor a l'hora de descriure la
ciutat, Pep Bosch, Joan Moreno i
Rosa M. Salip han fet experiéncies en
aquesta direcció, i les expliquen en
un capítol del Ilibre El guiatge
turístic, editatfa poc per l'lnsetur i la
UdG. Les formules es podrien multiplicar, a cavall deis relats clássics de
Ruyra. de la trilogía de Gironella o de
rúltima novel-la de Puigverd. Cada
visita ens mostraría una ciutat distinta: Girona té tantes cares com les
novel-íes que li fan de mirall.

Narcís-Jordi Aragó
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preámbül del que dcsprés recrea a les
seves pintures.

Concerts i desconcerts

Conteniplanc aquest segiiit
d'esbossos p o d e m assistir a la cuina de
les obres piccóriqíies que després
veieren 1LI lluiu en yrau tomiat i color.
A m b nquescs quacre trat^^os de llapis
sobre paper, Joaqiiim V;5yreda captava
rinscaiit, el niovimeni:, la figura, i
després desenvolupava b coiiiposició
pictórica a] seu estudi. ajudat deis
dibuixos que avui coiiteniplem i
potser de fotografíes capcades del
natural, que li peniietien l'estiidi de la
perspectiva i deis volums a representar.
EU mes fidek admiradorív de i'obra
de J o a q u i m Vayreda sabrán crobar
entre aqüestes figures, í;t>vint tan sois
insinuades, cls precedents directes deis
protagonistes deis quadres mes
conegucs del pintor. Així, repassanc un
a un els per.sonatges aquí representats,
els podran ubicar en el seu lioc dins
rincóntlisible univers vayredia,
caracteritzat pels prats de la Cíarrotxa i
les escenes bucóliques de niuntanya.
Tal cora diu J o a n Sala Plana a la
niagisü-al introducció del catáleg
publicat anib inotiu de l'exposició:

El Festival de Músiques Reiigioses de GJrona va alterar el baix continu de la quotidianitat musical a la ciutat. En materia de festivals, diria que Girona s'emmiralla en
Torroella de Montgrí, d'una manera torga similaracomhofeia,segons el mite,Salieri
en Mozart. Amb vint edicions a l'esquena, un públic consolidat i un fértil equillbri
entre reclam turístic i acceptació autóctona, el Festival de Músiques de Torroella de
Montgn es veu des del Girones ferm I inconuptible com una fuga de Bach. Mes modélic que ñopas el del Castell de Peralada, queésde major volada pero menor arrelament popular. També voldnem ser tan exquisits com els schubertians de Vilabertran,
pero potser ens assembiem mes ais canvis de iempo amb qué discon-e el Festival
Internacional de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que quan agafa embranzida és capag d'endegar edicions notables com la d'enguany, combinades amb algún
any de rogall durant les seves trenta-vuit edicions.
Una flor no fa estiu, ni aquesta eclosló esíluenca el verger d'Euterpe. Tot meloman
gin^níha deconviureen una incomoda bimodalitat: majordejunya setembre, menoría
resta de l'any. També molts altres ámbits del fet musical, des de íeducació a les infraestnjctures, son enduts a mercé d'un rubato que accelera o alenteix el ritme segons el fervor
deis polítics o gestors, que inteipreten un repertori on sovintegen impromptus, fantasies i
impnDvisacions. Al Conservatori de Girona li costa de trobar el seu lloc -tant físic com institucional-, un auditori de llei trigará a arribar, els gnjps i els intérprets van fent la viu-viu i,
d'altra banda, les reformes que en el ten-eny de l'educació musical está introduint progressivament la LOGSE van despentinant uns pentagrames que duien la mateixa laca
des de feia molts anys. En aquest contrapunt difícil, l'entrada d'un nou tema com ha estat
e! Festival de Músiques Reiigioses havia de produir necessariament alguna dissonáncia,
tal com ha fet notar el sector cn'tic. ReconJem.tanmateix, queen la historia de la música
les dissonáncies han suscitat debats molt productius. I seria trist que el Festival s'afegís a
la llista d'iniciatives músicaIs gironines que s'han estroncat en una cadencia suspensiva

«Tot i que en els dibuixos n o p o d e m
anar a buscar la verdor ubérrima de les

abans de convertir-se en tradició.
Josep Pujol íColl

planes olotines. un deis seus temes
predilectes, ni les calitges matiiials o
les postes de so! que deixen l'boritzó

tornials representatius de la seva

de color roig, aquí hi t r o b e m farbre

personalitat plástica».

tort i la pagesa encaputxada i la vaca

Aquesta exposició ba estat

pasturant i l'arrel q u e agafa foniies

produi'da per la deniarcació de Girona

capricioses, és a dir, tots els elements

del Col-legi d'Arquitecces, a m b la

Una setmana
de músiques

coMaboració de la Diputació de

U n cop han e n m i u d i t les veus, les

Girona i el Musen Comarcal de la

cordes, les flautes i els tambors de tota

Garrotxa, i lia estat coucebuda c o m a

m e n a , ara que l'escala de la Catedral

cloeiida del cicle iledicat al dibuix a

ha tornat a la seva funció habitual de

l'espiíi La C o v a de la Hia Almoina, seu

fons per a les fotos deis turistes, potser

del Coblegj d'Arquitectes ;i Girona.

es ptiden percebre mes clarament
qiiins son els ecos que han quedat

•y^

RosaMaria Gil Tort

impregnáis en la pedra emmalaltida
peí temps. Potser es pot valorar mÜlor

Joaquim Vayreda: Senseíf'ío/(Sancho Pan?a).Sense datar.
Llapis/paper. 25x17.3 cm, Collecció particular. Olot.

c o m s'incorporará la primera edició
del Festival d e Músiques Reiigioses

