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L'Empordá de
Saint-Exupéry
En el món descoordinat de la cultura
gironina passen, a vegades, coses es-

que li pertocLT des que entra a
formar pare de les classes altes de la
nostra culcura.
U n reguiczell de tractats classics de
cuina adquirits pels comees o per
Miquel Mateu iMustren una part
de la historia gastronómica
espanyola i francesa.
La ciiltLira del vi tampoc n o hi
podía taltar. La tradició vitivinícola
de la zona i del castelJ ja es reinunta
al tcmps en qué els monjos
carmelites vivíeii en el cojivent del
Carme. Els conites segiiíren amb
aquest ínteres i mes endavant
Miquel Mateu inicia Tempresa que
posteriormcnc va esdevenir Caves
de TEmporda i Caves Cascell de
Peralada. Anib l'ampli repertori
d'etiquetes antigües i modernes ,
deis díferents vins í espumosos de
Caves, tenini una finestra oberta a
i'evolucíó del disseny grafic.
La secció documental mostra els
manuscrits que ínclouen apartats
gascronómics. Hi trobem, entre
d'altres, e! voluní sobre despeses B¡
¡libre del Ga&to, del convent del
C a r m e , del segle X V l l l ; el
manuscrit de fra Sever d ' O l o t
Uibrc iie Vari dv {¡nyndi; escric Tany
1787; una provisió de queviures
escrita de la ma de Felip IV, o el
RccuH de doaíntenfs de la familia
Domciiciiu on s'explica coni una
partera, en acabar de parir, es va
prendre una presa de xocolata
perqué cenia mal de ventre i
«apoch rato que la hagué presa
comensa de aumentarli un
desasociego q u e n o para fins a
privarli la vida».
Clou Titinerari l'expositor dedicat
a les mostres gastronómiques de
Peralada, que teñen Uoc cada 12
d'üctubre des de 1992 i de les
qualsja se n'han editac quatie
reculls. H o acompanyen els acuells
de la cuina del castell.

Si la nostra visita coincideix ainb
algima celebració poc ser, flns i tot,
que les flaires s'uneixln al plaer de
la mirada i ens disposin a
emprendre un b o n ápat.

tranyes com aquesta. A la Casa de Cultura, TAüanga Francesa I els professors
de francés van presentar els vint-i-tres
plafons origináis de rexposició sobre
l'autor d'£/ peíif príncep produída per
la Fundado d'Antoine de Saint-Exupéry

Inés Padrosa Gorgot

i Editions Galümard, i exactament en
els mateixos dies, la Caixa de Girona

Trenta dies
de gravat

exhibía a ¡a Fontana d'Or una exposlció
prácticament idéntica, amb els vinMtres plafons traduTts al cátala. La commemoració del centenari de l'escriptor
va esdevenir, així, absurdament dupli-

Diverses exposicions de gravats sota el
tito! genéric de Prova d'artista. Sala Oberta
i sala 14 del Museu Comarcal de la Gairotxa, sala La Carbonera i sala d'exposicions
del Centre Católic d'Olot. Novembre i
desembre del 2000.

cada. A la Casa de Cultura, la mos^a
va anar acompanyada de conferencies
de Jordi Dalmau i Anna M. Velaz. A la
Fontana^ es van fer visites guiades amb
escenificacions per a escolare i es va
editar un catáleg amb un text de J. Víctor Gay, l'únic intent que s'ha fet fins

La ciutat d ' O l o t ha cingut al llarg
de la seva historia bons pintors i
escukors prou coneguts per cots.
Pero la tradíció artística olotína
arrenca de molt abans, i un deis
ámbíts on se n'ha d'anar a buscar
l'origen és la indíistria de íes
indianés o estampat sobre teixits,
gracies a la qual s'aplegava molta
ma d'obra en industries repartides
per la comarca i que va ser el
pretext per fundar a Olot, l'any
1783, l'Escola de Dibuix, q u e tenia
c o m a fmalitat primordial formar
bons artesans per a aquesta i altres
professions. A tlnal del seglc X V I l l
i en els primers decennís del segle
següent hi va haver molt bons
gravadors que van estampar
magnífics dibuixos, de vegadas
anib formes reccilínies, d'altres
amb proíusió de corbes, i van
sortir deis tallers locáis unes teles
molt apreciades. Durant el primer
quart del segle X I X quasi es varen
deixar d e tabricar indianés, í
sobretoc a partir de la segona
meitat es van fomentar altres
practiques artístiques.

ara de resseguir el lleu rastre de SaintExupéry perten-es gironines.
El pilot va venir a Catalunya com a corresponsal de guerra l'agost del 1936.
Amb prou feines sí es notaven, des de
Taire, les feíides de la contesa. En sobrevolar Rgueres, va veure com brillava, a pie sol, l'església cremada de
Sant Pere, i va escriure; «Aquesta ciutat
s'assembla a qualsevol allra, asseguda
al cor deis camins que fan ventall com
un insecte al centre del seu parany de
seda. Com les altres ciutats, aquesta
es nodreix deis fruits de la plana que hi
pugen, tot al llarg de camins blancs, i
no veig altra cosa que la imatge
d'aquesta lenta digestió que, a cop de
segles, ha marcat el terreny, ha empés
els bascos, ha dividit els camps i ha
estes aquests cañáis nutricis».
A les innombrables descripcions literáries de la plana empordanesa caldrá
afegir-hi aquesta panorámica a vista
d'ocell, propia de qui va dedicar tota la
vida a escrutar des del cel l'auténtica
Terra deis homes.

Narcís-JordiAragó
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Pero en temps mes recent h¡ ha
liagut altra vegada bous gravadors,
técnica que el niestre Xavier
Nogiiés va ensenyar durant la seva
estada a la ciutat coni a protessor
de la materia a l'Escola Superior
de Paisatge, un centre instaurat per
la Generalitac republicana que
malauradament va teiiir una vida
efímera. Tot i aixó, els
ensenyamencs del mescre varen ser
aprofitats i un bon notnbre de
gravadors han tingut la ciutat coin
a marc de creadvitat.
Aproficant, dones, la tradició olorina
en Tobra gráfica, ia centenaria
societat local Centre Cacólic va
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instaurar l'any 1996 el concurs
internacional de gravat El Caliu,
amb Tobjectiu de divulgar-ne la
técnica. La iniciadva ha ringut un
bon ressó, com lio han deniostrat
les niostres realiczades. En la
d'enguany s'exposava una escollida
selecció de les 218 obres rebudes de
diversos países. Tot plegat insinúa la
consolidació del concurs - q u e ha •
arrtbat a la seva cinquena edició-,
tant en el nosti^e país com fora de
les nostres fronteres.
El Caliu s'ha fet coincidir amb una
.serie d'actes encorn del gravat, com
el que premiará anualment la
trajectória d'un gravador, amb la

Quatre províncies
Tant de temps de parlar de la Catalunya comarcal id'oposar-la a la Catalunya de Íes pro-

coMaboració de la Fundació Xavier
Nogués, que enguany ha estat per a
Joan Barbará (1927), artista d'una
llarga crajectória i exceMent
professional, com es va poder veure
en l'exposició a la sala Oberta.
ParaMelament, la sala La
Carbonera va exposar l'obra de
J a u m e Pía (1914-1995), considerat
un deis millors gravadors del segle
en el noscre país. 1 encara es van
poder visitar dues mostres mes:
Tuna d'ex-libris, a m b pare deis
gravats presentats a la convocatoria
Ex-libm per al segie XXI, que
aplegava una amplia represencació
d'artistes d'arreu del m ó n ; l'altra,
una selecció de gravats del fons del
Museu Comarcal de la Garrocxa,
on es presencava amb imatges el
procés d'estampació, una activitat
poc coneguda i que aquest tipus
d'exposicions ajuden a divulgar.

víncies hauria hagut de servir per saber una mica millor quantes regions voldriem. Pero,
sobre aquest tema, en aquest país tot ha estat sempre o provincial i ¡mposat, per enten-

Joan Sala

dre'ns, de lluny, o, mes aviat, utopic i provisional: amb propostes d'aquelles que, si semblava que agradaven, era perqué no hi havia gaire ningú que acabes de veure-les possibles. De les dinotí vegueríos en qué es va dividir en un moment o altre el Principal deis
temps medievals, vam passar ais dotze corregiments de Felip V, ais quatre departaments
dei mariscal Auguereau i, d'engá de 1833, després de diferents propostes i experiments,
a les quatre províncies que han perdurat fins ais nostres dies. I és no sé si curios, trist o
alligonadorconstatar com, tot i que no ha acabat d'agradar mai a gaire ningú, aquesta di-

Els primers
pobladors
de Catalunya

visió provincial ha estat forga mes sólida que la de molts municipis, moltes comarques i,
per descomptat, que les vegueries. De les vegueries, n'ha canviatfins i tot el nom. Perdiríio de pressa i sense voler matisar; de les non regions en qué, seguint una ponencia encapgaladaperPau Vila, laGeneralitatva dividir l'any 1936 el país, vam passar a lesvuit
que apareixen a la GEC, i a les sis -o, si comptem la del Pirineu, set- de qué parlen avui
els geógrafs, els diaris i també els polítics, Tard o d'hora, serán una realitat. Ho hem d'es-

Entre el 22 de novembre de 2000 i el 7
de gener d'enguany s'ha pogut veure
l'exposició Humans! Els primers pobladors de Catalunya, instai'lada a la Sala
Girona de la Fundació «la Caixa».

perar. El problema és que sembla que ben pocs deis girónins d'aquesta gran Girona que
mor ais Pirineus, a les Guilleries o al mar posem mai en dubte on acaba de veritat la Selva. I aixó encara que acabar una regló o una comarca, com van fer aquelIs que es van inventar la provincia, amb un riu com la Tordera no hauria de convencer a ningú. Ais d'aquí,
segur que no: totssabemque.el Montsiá, perexemple.ésaraltrabandadel'Ebre. Noho
van creure, ben pensat, cap deis homes de la nostra Església, pero, en canvi, sembla que
a nosaltres ja ens va bé. Qué és el que ho fa? Una mentatitat provinciana que no ens
agrada dir que tenim? Un confomnisme mal dissimulat? O la Inconfessada convicció que
aquest país l'acaben sempre ordenant uns altres?
Xavier Cortadellas

Es traeca d'un niuntatge itineranc,
realitzat per investigadors de ia
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, en q u é se'ns ofereix
una visió deis primers pobladors
de! que avui día constitueix el
cerricori cátala. Aquesta mostra ba
estat construida a partir de les
evidencies arqueológiques i
paleontológiques recuperades fins

