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A térra, en unes bandes, hi ha
dades concretes sobre el n o m b r e
d'exiliats cant d ' O l o t com de tot
l'Estat, i al centre p o d e m veure
cartes i documents personáis que
transcendeixen la intimitat i es
converteixen en d o c u n i e n t b e n
viu i de primera má.
María Assumpció Amau

Exiliáis de la guerra civil en el cartel!
de l'exposició La veu deis obíidats.

feta a m b fotografíes de gran valor
personal per ais inenibres de
l'associació organitzadora, a m b
retalls de diaris d'aquells nioinents
q u e mostren ais visitancs les
penúries i les duríssimes
condicions de vida ais camps
d'inteniainent franceses, preludi
del q u e molts van viure poc
després en els canips d'externiini
nazis.
Els d o c u m e n t s escan posats
sobre suports senzills. N o és el
suport ni la bellesa formal el q u e
es vol posar de nianifesc, sino el
continguc, i aquest sens dubte
s'expressa niillor d'una manera
directa.
Els apartats son molt variats:
alternen els plafons del camí cap a
l'exili, per servar-ne el record i
transnietre'l ais visitants, amb
d'altres que mostren coni
r h u n i o r , per bé que ácid, és U]i
b o n instrument per mantenir la
moral, o els que mostren la génesi
de la República i els seus enemics.
També ii'hi ha q u e ensenyen c o m
el bándol república va rebre
l'ajuda d'idealistes de l'época (les
Drigades Internacionals, etc.).

Vint-i-cinc anys
al servei
del poblé
El divendres 2 de marg es va celebrar a la
Casa de Cultura Les Bernardas el 25é
aniversariderEscola d'AdultsdeSalt.

En una setmana especialment
convulsa i plena d'una racionalitat
glacial, la celebració viscuda a Les
Bernardes ha estat essencJalment
u n acte emocionant,
E m o c i o n a n t peí triple
retrobament de la consellera Irene
R i g a u : a m b la formació d'adults
(la recuperació d'una anciga
llibreta personal de 1980 a m b
aiiotacions de les reunions q u e
tingueren lloc a la Díputació sota
la presidencia del diputat Saqués),
aiub el poblé de Salt (on havia
exercit de mestra els anys 70) i
amb Sebas Parra {amb qui havia
conipartit eii altres tenips Iluites i
esperances, pero també
enfrontaments, quan era cap deis
Servéis Territorials
d'Etisenyament).
E m o c i o n a n t per la plática q u e
ens va adre^ar el iimcslro Pineda,
president de l'Associació

d'Educació Popular Carlos
Fonseca A m a d o r de Nicaragua.
Les seves paraules, sortides
directament del cor, pronunciades
d'una manera i amb un to que
aquí ja no s'estilen, parlaven de
l'esperan^a i de la vida, de la
felicitat i d e Talliberament.
Emociojiant per a Sebas Parra,
director del Centre de Formació
d'Adults (CFA) Les Bernardes de
Salt, Iluitador incansable - d e s de fa
mes de 25 anys— peí dret a
Teducació de totes les persones
com a eina insubstituible de
transformació deis individus i deis
pobles, i referent inexcusable d'una
i-ealitat emblemática que encara de
manera feíaent els valors de
reivindicado, vocació i
professionalitat.
I emocionant, en fi, per al
públic que onipíia l'aula magna de
Les Bernardes, cadascíi a m b la seva
particular historia de relació amb
TEscola d'Adults de Salt:
professors universitaris, saltencs d e
tota la vida, amics de Nicaragua,
coMegues d'altres escoles,
marroquins, gambians i
senegaiesos... Una mostra palpable
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El Mompou
mes proper
En els dos punts extrems del litoral gironí, Tossa i Cadaqués s'han mantingut

Les imatges
d'un món
desaparegut

agermanades per l'art, en una mena de
vides paraMeles. Si Tossa va teñir Chagail. Masson, Zügel i Klein, Cadaqués va
hostatjar Duchannp, Picasso, Derain i
Dalí. Pero hi ha un artista que enllaga
els dos extrems amb un mateix fervor, i
amb un doble i felig reflex en la seva

Quan e¡s records parlen.
Visions
etnogratiques de Tomás Carreras i Artau.
Exposició de fotografíes a Can Cendra,
d'Anglés. 20 de gener de 2 0 0 1 .

obra. En una carta tramesa ais seus pares des de Mallorca, Josep Mompou va
escriure: «Qué mes voldria que poguéssim estar tots junts, com l'any passat a
Tossa i l'altre a Cadaqués!».
Josep Mompou {Barcelona, 1888-1968)

de les coniplicitats L]ue s'l];in sabut
gciicTür Li] ilarg deis anys.
L'actií cüinnit'iiioraciLt es va
iiñciai' ainb unes páranles del
dh-ector del centre, Sebas Parra, que
va remarcar el tamiina solidari quesempit.' ha dngiit Tescola i la seva
permaneiit voUintat de servei al
poblé («aprenent del poblé», va dir).
Viin parlar després el niescre
nicaragüenc Orlando Pineda Flores
i l'dcalde de Salt, Jaume
Torraniadé. Va cloure Tacte la
consellera de Bencscar Social. Irene
Rigau. que VA \cy públic que la línia
de trL4iall de TEscola d'Adults de
Salt en el camp de la iininií;;ració,
per la sev-a eficacia i rigor, per la
combijiació que fa d'acollida i
integiTició, es difondra per totes les
escoles d"adults de Catalunya.
La ceJebració va anar
acompanyada de la prescntació
d'una publicaciü de 64 pagines,
magnífica i plena de continguc. La
primera part d'aquesta obra parla
del centre (la seva historia, el sen
projecte educatin, la seva realitac
actual); la segona consta de 64
escrits de persones diterents.
representants de la intensa, vai'iada
i i"ica vida de Tescola.
Xavier Besalü

El 2(1 de gener, aprofitant la
celebració del niercat de Sant
Antoiii, es va ter a Can Cendra, a
Anglés, la presentació d \ i n a
exposició de fotografies de Tomas
Carreras i Artau que aplega un
conjunt de 64 imatges, la majoria
de la Selva interior i les zones
linn'trotcs del Girones i la Garratxa.
!^e la niostra, se n'ha de destacar les
escenes memorables de Taplec del
Far, elaborades entre els anys 1918 i
1926 i que reprodueixen les formes
de vida d'ini móii rural avui
desaparegut, un móti mes proper a
l'edat niitjana que ais costums i
foi'nies de vida actuáis. Les
aiiotacions que aconipaiíven cada
una de les imatges demostren la
voluntat científica del seu autor,
fundador el 1915 de TArxiu
d'Etiiograña i Folklore de
Catahmya a la Universitat de
Barcelona, la primera insdtució
catalana dedicada a l'csttidi científic
deis eostiEuis, les testes, els treballs
agrícoles, el m ó n de la pesca, etc.

és, malgrat la injusta marginado que ha
sofert. un deis representants mes il-lustres
de la pintura catalana del segie XX. Francesc Fontbona acaba de publicar la seva
biografía, amb !a catalogado total de
robra, que ens pemiet seguir el rastre intens i reiterat del pintor per les ten'es gironines. L'any 1924 ei trobem a Calella de
Palafrugell, perqué s'havia enamorat de
Rosa Pía, gemiana de l'escriptor, Tres olis
donen testimoní d'aquelles estades. Dos
anys mes tard, Mompou pinta l'extraordinari oli Cadaqués, un deis miltors cartells
pictórics deis innombrables que ha üngut
la vila. Hi toma l'any 1931, pero el 1932,
en canvi, era a Tossa. Toma a la Vila Vella
el 1942, mentre que el 1944 i el 1945 va
fer noves estades a Cadaqués. amb immillorables resultáis pictórics. També per
aquella época pinta a Puígcerdá i a Alp,
Visita Igualment Arbúdes i Viladrau. El
1959 va estrenar nous escenaris de la
costa, amb espléntíides vistes de l'Escala,
Empuñes i el Port de la Selva. Rnalment,
el 1966, elabora a la valí d'en Bas uns
paisatges ben allunyats de ta tópica escola olotina. Aqüestes son, al costat de Mallorca. París i Barcelona, les grans fonts

Tomas Carreras i Artau,
nascut a Crírona el 1S79. era lui
scnyor de Barcelona q u e una
vegada a l'any s'acostava a la casa
p.iiral de C^an Planas, a Angles,
per cobrar els dehnes, els cetisos o
el q u e tos, parlar a m b la gene, fer
alguna excursió pels voltants i,
sobretot, fotografiar aquell m ó n

inspiradores de Mompou. Si un dia s'apleguessin en una mostra tots els seus quadres de temática gironina, podríem veure
una gran antología de l'autor i fer un viatge
rutilant per les nosíres comarques, de la
muntanya a la ratlla blava del mar.

Nacís-JordIAragó

