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obres presentades s'ha seleccionat
un esmdi de fotografía a Oloc i
l'adequació d'una ñau industrial per
a bar-restaurant a Cornelia de Terri.
Peí que fa al traccament deis
espais eñmers, categoría o n es van
presentar nou obres, a la fí es van
triar dues intervencions destinades
a Texposició Giroiia, tcmps cíe flors,
que ja ha esdevingut un clássic deis
premis, i dues instal'lacions d ' e x p o sicions presentades a la niateixa Pía
Alnioina, cora també el disseny de
l'espai desdnat a la Setmana per al
Treball i la F o r m a d o .
Deis espais exteriors, entre les
vuit obres presentades han optat a
premi el projecte d'urbanització del
sector est de la pla^a de Catalunya,
de Girona i Tordeiiació de la plai;a
Major de la Bisbal d'Empordá.
Us deixeni que sigueu vosaltres
niateixos els qui, visitant l'exposició a la Pía Almoina, conegueu i
valoreu els guanyadors de la niostra
d'enguany.
Rosa M. Gil íTort

Tardor de
premis literaris
31 d'octubre. teatre La Planeta. Uiurament del 20é premi Just M. Casero de
novel-la curta. 10 de novembre. bar Platea. Trenta-tresé lllurament deis Premis
Literaris de Girona.

El Prenii de NoveMa Curta J. M.
Casero va celebrar els vint anys amb
les sorpreses justes: Pere Puig\'a
anunciar un premi de textos teatrals
de petit format per a l'edició
següent. La Proposta de Poesia, tan
atractiva com sempre, va comptar
amb un espectacle niultitudinari; el

Uuís-Anton Baulenas,
últim premi Bertrana.

Diari ci'un boig interpretat per Lluis
Homar. L'entrega del premi, presentada per un Sergi López exultant, va c o m e n t a r amb un espectacle de jazz i claque del grup Musitap. Dues anecdotes: Guillem Terribas va comentar amb ironia que el
premi era tan independent que ni
tan sois hi havia representan ts de
l'editorial que els pubfíca; el mateix
Terribas, per deixar de ser presentador de l'acte i convertir-se en secretari del jurat, es va posar u n bigoti
postís. Tant el guanyador c o m el
finalista eren veterans del premi:
Ángel Vega, de Portbou, obtingué
el primer premi amb Roes, obra que
s'inicia en una habitació d'hotel
misteriosament plena de roes de
platja; el banyolí Josep Pastells va
quedar finalista atiib IVitxt. L'acte va
acaLoar amb una copa de xampany al
bar de La Planeta.
La 33a edició deis Premis Literaris de Girona, presentada per Neus
Bonet i Vicenf Villatoro, va emplenar un any mes el bar Platea de
periodistes i públic. Els pronósrics es
van complir i Uuís-Ancon Baulenas

va guanyar el Prudenci Bertrana
amb la noveMa Lafelicitat, anrbientada a la Barcelona de 1909 i protagonitzada per una artista del Paral-lel
immersa en una trama de suspens.
El Miquel de Palol va quedar desert
per segona vegada consecutiva;
aquesta decisió va decebre tant els
organitzadors del premi coiu els
assistents a Tacte. Jaumc Sobrequés
va obtenir el Caries Rahola amb un
assaig sobre Antoni Rovira i Virgili,
i el R a m ó n Muutaner de literatura
juvenil va anar a mans de Pau Joan
Hernández, autor ó'El pie He Id dama
fHOYta. l^oger Mas va guanyar el
Cep.'erí per votació popular, i
Miquel Liado va obtenir el premi a
la lletra de czn<;ó amb "Fandango
del Jardí". Salvador Carreras es va
proposar un objectiu ambicies per al
futur del guardó: convertir la convocatoria en els preñáis de referencia a
Catalunya. El primer pas sera el
canvi d'escejiari: la próxima edició
s'atorgará a la Devesa.

Jordi Cornelia Detrell

Arquitectura
rural i historia
Els dies 24 i 25 de novembre de 2000 es
va realitzar al CoMegi d'Arquitectes de
Girona una Jornada sobre Arquitectura
Rural i Historia, organitzada peí mateix
coLlegi, el Centre de Recerca d'Historia
Rural de l'ILCC de la Universitat de Girona
i l'AssociaciD d'Historia Rural de les
Comarques Gironines.

L'objectiu principal d'aquesta trobada era possibilitar un replantejam e n t de la qüestió de l'arquitectura rural —i mes específicament de
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¡'arquitectura de la masia, a la IJum
de les noves invescigacions en curs
i de les aportación^ de la historia
rural— i oferir també la pcssibilitat
de comparar Tarquitectura deis
masos anib la de les cases de les
possessions mallorquines.
Jaunie Andreu, de la Universicac
de les liles Balears, parla de «Uevolució de Tespai arquitectónic en la
possessió mailorquiíía (segies XVXIX)». Remarca en especial el
carácter multiftincional de la casa de
possessió: la seva fianció residencial i
les seves fijncions agrícoles. Quaní
Lils aspecces arquiteccónics, planceja
que les cases de possessió poden
teñir alguns elenients comuns tant
anib les cases tradicionals com anib
les cases senyorials urbanes de Tilla,
contra la idea d'alguns estudiosos de
Tarquicectura mallorcjuina que han
parlat d'una clara dicotomía entre
Tarquitectura urbana (cculta» i
d'i'cstil») i la rural (tradicional).
Per la seva banda, Salvador
Tarrago, de la Universitat Politécnica de Catalunya, va fer una
«Classificació de les cipologies residenciáis», aspecte q u e j a constituí el
tema de la seva tesi doctoral, llegida
Tany 1988. Tarrago planteja que
Cota r<iarquitectura major» (palaus,
esglésíes, etc.) arranca de l'arquítectura popular, comen^ant per les
estructures niés elementáis de cabanas semicóniques de pastor tetes
a m b elements vegetáis. Q u a n t a la
masía, defensa que Tadaptabilitat
que permet aquest ripus arquitectónic (amb la seva estructura en tres
tramades, que permeten diferents
distribucions) és el que explica la
seva pei'vivéncia ;ü llarg deis segles.
L'arquitectejeroni iVloner, que
j u n t a m e n t amb Arcadí Pia ijosep
Riera va c o m e n t a r fa uns vint anys
a interessar-se per l'esCudi tipológic
del mas, va tractar d'«Arquitectura i

sociecat rurals; el mas de Tépoca
medieval i moderna». M o n e r va
parlar de l'evolució d'aquest tipus
de construcció, des deis masosforre i els masos de dos cossos de
r é p o c a medieval fins a la consolidació, al segle XVI, de la tipología
de mas de planta baixa i pis, i a m b
tres cossos, que trobeni a partir de .
llavors en els masos de la Catalunya
Vella independentJiient de la seva
sicuació geográfica, especialització
agrícola o poder adquisiciu del propietari. La seva ponencia es centra
en l'estudi d'un espaí concret del
mas, la sala, la qual constituí, tal
com va demosti'ar, Teix vertebrador
de Tevolució tipológica del mas.
Finalment Joaquín! M. Puig\"ert,
de la Universitat de Girona. va parlar sobre «Memoria social i arquitectura rural a la Catalunya conteníporania», centrant-se en els aJiys 2(1
i 30 i especialment en la figtu'a de
l'arquitecte olotí Josep Danés, com
a exemple paradigmátic deis estudiosos, sobrecot arquitectes, que en
aquella época van interessar-se per
Tanomenada arquitectura popular.
Malgrat reconéixer els mcrits de
Tambictós projecte de TEstudí de la
iVlasia (1923-1936), del qual Danés
fou un deis principáis artífexs, en
critica el biaix -ja que la iniciativa
es va centrar en les grans masies
post-remences i «oblidá» les petites
cases (molt mes nombroses) de
masovers, petits propietaris i menestrals—, i va lamentar, en aquest sentit, que ais anys vint i trenta
s'hagLtés desaprofitat Tarquitectura
de les masies com a registre de la
diferenciació social pagesa indicada
per Marc Bloch. La Jornada va acabar amb una visita —a carree de
Tarquitecte Arcadí Pía- a la Torre
Pon^a de líáudeDots de la Selva.

Mónica Bosch

Els Pastorets
de Proscénium
Ara fa vint anys que Els Pastorets van tornar a Girona, de la má del Grup Proscénium i, sobretot, grades a l'esforg prométele de Joan Ribas, el veritable artífex,
sense dubte, d'un espectacle que ha
esdevingut, mes enllá del fenomen teatral
que simbolitza. una auténtica tradició.
Aquests Pastorets son, per dir-ho
així, la segona part d'uns altres, amb
categoria de mite, que es van íer
durant moks anys al teatre del
CoMeg] La Salle. Sense oblidaí" el
paréntesi que van omplir a m b nota
els Pastorets nascuts al Teatre de
Salt, el lét és que aquest invent de
Joan Ribas, renovat any rere any,
amb aporcacio]is escéniques i n n o vadores i Ilígades a l'actualítac a partir d'un text inicial que cada vegada
és ]ués difós, ha esdevingut tot un
esdeveniment ciutadá. Comen<;:ant
peí caliu que genera i arribant a la
singular coMecció de póstei"S que

