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Estades al paradís
Va morir a Madrid, el proppassat febrer, José Ortega Spottomo. fundador d'Alianza
Editorial i del diari El País. L'enginyer, editor i escriptor, fill del filósof José Ortega i
Gasset, era pare polítlc de la periodista gironina Mariona Sobrequés. Va ser el maril
d"aquesta,AndrésOrtega,qu¡ va recordar, en un article a E/Pafe (19 febrer de 2002),

t'iic;iiiiiiiii a l;i s;il;l oti li¡ íi;i
IV'xposició "Terra Fiínptirtla'*,
aiiib dik'rcnts («Kutcs pe]
patrinioni cultural i natur.il'>.
MitjaiK^-aiit un niodel i n o d e n i i
inteíactiu d'ordinadors i paiicallcs
taccils podejiT descobrir el ^'Camí
d e les viles medievals», el «Camí
deis castells», el «Canií de la
cultura», el «Cainí del mar», el
«Caiiií del vi i el cava», el «Camí
deis on'tíens» o el «Camí deis
niestres medievats», aeompanyats
d'einpoi-datiesos universals coiii
Miintaner, MciiUiiviol, Dalí i Pin.
El recürrei;uL cDiuiíiua per la
historia gastronómica de
l'Emporda. IVralada. vila
destLicada per la tíastruuomia, no
podia oblidar aquesC aspecte.
Ucilitzant la picada com a fil
c o n d u c t o r es repassen els on'geiis
de les matertes primeres i
s"exposen estris relacionats anib la
litúrs^ia del menjar, pcrtanyents a
la mateixa vila -gracies a les
excavacions— o al Museu del
Castcll. [,-a sala comunica amh
una altra liabitació, on no podia

Bíemplars de la Crónica del peraladenc universal.

la vinculació del seu pare amb les terres gironines: nEncontró en los veraneos de Raíamos, más que una patria chica -pues nunca le gustó la playa- un lugar que le gustó y
una familia política con la que sintonizó. Muchas cosas en la vida le ligaban a Gírona:
la guen-a civil, su primer destino como ingeniero agrónomo del Estado y mi mujer".
Mes d'un cop, en les seves coMaboracions a El País, Ortega Spottorno havia donat
mostres d'aquesta vinculació. Així, en l'article Las nubes (17 febrer de 1994), pariava
deis excessos de l'urbanisme massificador i deia: "Las ciudades, para ser humanas,
han de dejar ver, desde cualquiera de sus rincones, compañeras, la montaña o la
arboleda, como sucede con Oviedo o Girona».
També esliuejava a Palamós Joan Gomis Sanahuja, president de Justicia i Pau,
activista incansable de la solidaritat i deis drets humans, traspassat a final del 2001
a Barcelona. N'havia dekat constancia a la nostra Revista, amb l'article Er?caníafs a
Palamós O'uliol-agost de 1989) i en dos apunts antológics del seu Diari, publicats a El
Ciervo: Plaza murada (agost-setembre de 1982) i Tarde anubarrada {agost-setembre
de 1986). També havia sítuata Palamós l'acció de la novel-la Desitjada Sumatra.
No es podrien escriure de! tot les biografíes d'Ortega i de Gomis sense referir-se
ais seus Iligams afectius amb el nostre territori i ais efectes benéfics de les seves estades. Com va escriure Gomis, «hay aquí un recuerdo, sospecha o esperanza de paraíso
al que volvemos». És bo de recordar-ho i de recordar-los, ara queja no hi poden tomar.
Narcís-JordiAragó

faltar riionienatge a la tradició
musical, des de La Principal de
Peralada i alguns deis seus
c o m p o n c n t s i deixeblcs. ñns a luia
solecció d'imaciícs deis hestivals de
música classica.

Arribats a aquest punt teniín
dues opcions: setíiiir cap al pis
superior o diriixir-nos al clnuscre.
Opteni per la primera. Aniii, sota
el títol "Oesperta ferro: la
Mcditerrania medieval segoiis la
Crdiiiai áe R a m ó n Minit.iner>f,
tenim ocasió d'liomciiatiar i
recuperar la figura del pcraladciic
iimvcrsal i la seva obra: la Civiiiúi.
a m b exemplars des de la p r i m e o
edició fins a diferents traduccions,
tot cedit per la Biblioteca del
Castell. A través de Muntaner, de
la seva Crotiiai i de Taudiovisual
mtiltivisió, el visitant s'intR^dueix
en la liist(>ria medieval de Peralada,
on mit)an(;ant una acurada
conibinació de colors s"ambiema
en el mó[i de Tépoca —vist des deis
tres estaments: la pagesia. els nobles
i els religiosos- i albora recorda la
situació del comcrí; de CacaKinya
amb la Mediterrania i les diferents
cultures: la jucva, la bizantina i la
ishimica; tot acompanyat per

