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Zorrilla
a Glrona
en5 informen deis canvis cxperimencíics en aquest període, passaut
per les apoitacions de cotes les persones que hi han Creballat al llarg
deis anvs, coni a actors, com a técnics o com a delerasos artesans.
H e escrit que els Pastorets son
Tobra (honierica: per la grandaria.
per Tambició) d'un sol homc. En
pait es cert i és, en part. una niitja
vericat. Rere la figum d'en Joan
Ribas (a qui aigú hauria de recre un
homenatge per aquesca deria obsessix'a, aquesc aiitéiitic amor a l'art) hi
ha tot un estol (anava a dir d'angels)
de coMaboradors sense els quals
aqucst espectaclc seria impensable.
En aqucsts vint anys. els Pastorets
han fet el paper de pedrera que tra- .
dicionalment han representar en el
panorama teatral del país, pero
titmbé lian viscut (almenys els de
Girona) gracies a l'activicat desinceressada de gent de teatre amb solidesa que els han viscut com un diivin'ntaiío i com una niaiu^ra molt personal d'evitar que es pei"dcs l'escenografía d'aquclla paüña que niolts
adults d'avui encara poden revisitar
quan es tornen a disfressar de perits,
tent veurc que fan de pares.

Josep M. Fonalleras

Manel Bea: un
pintor oblidat?
Nascuta Barcelona i pervoluntat propia
InstaMat a Castell d'Aro des de 1962 fins
a la seva inort -el 1996, ara fará gairebé
cinc anys-, l'artista internacional Manel
Cervera Bea, o Manel Bea, ha estat injustament oblidat. i la presencia de les
seves obres dintre la nosíra museografia
local no és ni poc ni molt patética: senzillament no és, que és el pitjor.

El taller de l\1anel Bea
a Castell d'Aro.

El seu germa, Félix Cervera, ha
dit: «L'Ajuntament de Platja
d'Aro-Cascell-S'Agaró no va voler
comprar, quan només costaven
20.00(1.()()() de pessetes, les qnatre
cases de pedra (que ell tenia h i p o tecades), i a m b les quals es regalaven unes 100 obres d'en Bea».
Malgrat tot, a ell li agradaría fer el
m a x i m possible al respecte: ('Estic
disposat ara niateix a donar obres
que tinc d'ell, les que siguin
necessáries, i conec amics i altra
gent que omplíria d'obres aquest
museu si es fes. La idea era haverlo fet fill predilecte de Castell
d ' A r o . . , D e fet h va donar m o k a
vida, a Castell.
iiPeró, no sé per quina rao,
aixó no tira. M'agradaria q u e se li
fes justicia. És a la primera línia

Aquest mes de gener es compleixen
cent vint anys del pas per Girona de José
Zorrilla. Per les noticies de la primera
Revista de Gerona tenim constancia
detallada de la seva estada de vuit dies
a !a ciutat, entre e! 10 i el 18 de gener
de 1881, i de les dues vetllades celebrades al Teatre Principal -avui Municipal-, en les quals l'autor de Don Juan
Tenorio va llegir fragments de la seva
obra poética enmig deis aplaudiments
frenétics d'un nombres públic, doblement engrescat per la magia deis seus
versos i pels seus dots de recitador.
Mes enllá d'aquest esment de circumstáncies, entre la crónica literaria i
la social, hi ha una cosa veritablement
digna de ser recordada: el fet que
alguns gironins, emocionáis per la visita del poeta mes popular de l'época, el
volguessin convertir en el cantor de
gesta de l'epopeia deis setges, Aleshores el tema encara era molt viu. i feia
tot just set anys que havia aparegut la
Gerona de Galdós. Així dones, Enric
Claudi Girbal, director de la Revista de
Gerona, va saludar el visitant amb versos dltirámbics a través deis quals
Templagava formalment a assumir el
paper que li volien assignar: "Vate de
Castilla, escucha: / hijo del genio,
repara / que Troya encontró su Homero
/ y el suyo Gerona aguarda... / Escucha mi voí, poeta, / descuelga tu lira
mágica, / que si tu cantas, de fijo, /
tendrá Gerona su llíada!".
Pero la cosa no va donar per a tant, i la
pretesa ll-líada es va reduir a un article
periodístic a Los Lunes de El imparcial,
amb aquesta lamentado de Zorrilla:
"Si yo no tuviera 64 años! Si tuviera
tan fresca la imaginación, tan firme la
mano y tan resaltada la fantasía como
tengo aún joven el corazón, ¡qué
romancero tan parejo con ei de mi
Zamora llevana a cabo!"
A la vista de com descrivia Girona en
aquell article, potser va ser una sort
que no poses mans a Tobra. Ens vam
estalviar una visió anacrónica que hauríem arrossegat sempre mes i que ens
hauria fet mes nosa que servei.
Narcís-JordíAragó
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deis pintors figuratius-abstractes, i
no lio sembla».
La dol^a quimera de qué parla
Félix Cervera és l'obertura —el 10
de novembre de 2001, cinque
aniversari de la mort del piíitord'un Museu Bea de Castell, que
mostraría l'obra d'aquest artista
allí mateix on ell la crea, vestint
les parets de pedra de les dues
cases que encara manquen per
vendre's, les quals varen ser teatrecinema del poblé temps ha i teñen
ara el valor afegit que poden ser
edificis d'interés patrimonial de
propietat municipal.
El fill de Manel Bea, Marc
Cervera, manifesta sobre el
museu: «Castell d'Aro és el Uoc
on se li hauria de fer. Voluntat per
part de rAjuntament, és el que
manca. Tampoc no s'ha fet mai
un Ilibre nionográfic d'en Bea, ni
en vida va teñir cap exposició
antológica (ni mort). Al Centre
Santa Mónica també es va parlar
de fer una antológica allí, pero a
la fi tampoc es va dur a terme». La
fdla del pintor, Adriana, diu: «La
seva pintura és misteriosa. Per a
mí era un geni. E! museu a Castell
és de les coses que eni farien mes
íMusiÓD. I la seva vídua, Anna
Blázquez, confirma: «Va viure a
Castell 35 anys de la seva vida,
pintant intensament, després de
passar dos anys a Sui'ssa. Va teñir
quatre estudis a Castell, i el darrer
és el millor per museificar-lo per
sempre».
Tindrá lloc en els futurs
mesos, aquest miracle reclamat
per tots? Nojnés els insensibles i
els anticulturals poden negar la
necessitat, Toportunitat i el
potencial innat d'aquest museu, i
impedir que cobri vida...
Ignasi Puig
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Joguines
en un marc
modernista
Des del mes d'agost de l'any passat, en
qué es va inaugurar, tots aquells que ama-guem un cor de nen sota una aparenta
d'adulttenim una cita obligada: el Museu
d'História de la loguina (Coi-lecció Tomás
Pía) de Sant Feliu de GUÍ)ÍOIS. Situat en una
casa modernista restaurada a la rambla
Vidal, el centre té un espai disponible de
10.000 metres quadrats i un fons de
2.800 peces, de les quals 700 están exposades. Destaca la seva coMecció de írens,
amb una maqueta de 12 metres quadrats.
L'espai está dedicatgairebé en exclusiva a
la joguina fabricada a l'Estatespanyol des
del 1860 fins al 1970. Entrar-hi és fer un
viatge a les nostres arrels.

Sorpresa doble: el museu ofereix la
possibilítat d'introduir-se en dos
elemenLs interessants. L'un és el
món lúdic i inñintil de la joguina;
l'altre és una casa modernista de
tres plantes restaurada amb cura,
respecte i elegancia. No debades el
coMeccionista Tomás Pía és arquitecte especialitzat en restauracio]is,
L'antiga casa Vilaret, amb un pati
interior Cübert amb vidre que permet la iMuniinació natural, és un
espectacle e]i sí niateíxa. I un deis
seus punts forts és que esta situada
en un indret tan céntric com és la
rambla Antoni Vidal, gairebé a
tocar el passeig del Mar. Ei] destaquen els sostres, encara pendents de
restaurado, i els vítralls origináis.
Les joguines s'exposen en sentit cronológic i seguint l'evolució
deis materials —de la Jlaüna fins al
plástic-, passant per l'interregne de
la postguerra, marcada per la gana,
la fusta i el paper cartró. Així, tro-

bem una maqueta de 12 UTetres
quadrats amb garbuix de trens í
elements terroviaris, des de tunéis
de llauna fins a dipósíts d'aigua a
escala, la reproducció del tren que
va fer el primer recorregut Barcelona-Mataró -una pe^a jnolt apreciada-, una máquina Marklín del
1935 o un deis prímers Talgo deis
anys 40. Tampoc hi falta una cuineta, joguina d'introducció de les
nenes en el món adult, o els cstris
del precinema: una llanterna
niágica de! 1900, un zoóti-op o un
crojnotop (1880). Els cotxes son
un altre punt fort de la coMecció;
n'hi ha de desmuntables i de
pedáis. La postguerra ens duu els
cavalls de cartró, la rutila (que va
donar Uoc a no pocs carrers amb
aquest nom) o els caniions de
fusta. Al segon pis trobem el regne
del plástic: hi ha els cnhiiUiíos Paya,
la magia Borras o parelles de fet
famoses com Tintín i Haddock, i
MortadeMo i Füemó. El darrer
deis espais ens mostra els jocs de
taula, des d'aquells de química que
posaven a Tabast deis infants elements com rácid sulfúric fins al
joc de rOca (també en la seva ver-

