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Els altres centenaris

del sen avi. L'l qu.il, con\ rcconeix
el ncc, i'fou pix">tiind;init'nt
inconiprcs pci" Li crítica tí'art
giroiñna i pcls pctitbiirgesos
gironiíis», i t[uc tnmpoc hagi
d'espcrar, coni el -seu pare, que el
conJLint de «ivaques sagrades» que
d o m i n e n Tare gironí s'apleguin en
n n conclave per accepcar la seva
presencia, encara q u e es tracti
d'una col-lectiva. Giroiia perniet,
niassa vegades. situacions com
aqüestes. Pero la nissaga deis
IVrpiña sap donar-hi resposta
convincetit.
J. Víctor Gay

Aquest any és el centenari d'una mort, la de Jacint Verdaguer, pero també de molts naixements. El de Caries Fages de Climent ja l'hem commemorat amb un dossier monográfic, pero altres homes de lietres igualment vinculats a lesterres gironlnes també van néixerl'anyl902.
Canil Geis, natural de Girona, va ser sacerdot, escriptor i músíc. El seu recull poétic
flosa mística va ser el primer Ilibre de creació literaria editat en cátala després de la
Guerra Civil. Instal'lat definitiva ment a Sabadell, mai no va oblidar les seves an-els. Va
col-laborar regulannent a Vida Catóüca, I va publicar a la ReWsía de Girona els anieles
de la serie Els qui he trobat pe¡catnf, aplegats després en un voluminós i valuós volum.
Tomás Roig I Llop, escriptor, advocat i activista cultural nascut a Barcelona, va viure
a Girona els seus anys d'adolescéncia, i va dedicar a la ciutat el Ilibre Girona, arca de
somnis i maltes pagines de les Memóries i de La represalia. Va escriure una biografía de
Prudenci Bertrana i, a través del setmanari Presencia, va ser un deis mes actius impulsors de la rehabilitació pública de Garles Rahola, del qual va epilogar la reedició de La
pena dentón a Girona.
Octavi Saltor. advocat i escriptor barceloní, vinculat a Girona a partir deis Jocs Floráis
deis anys trenta, és autor del triptic de sonets Enyors de Girona.Va promoure amb tenacitatl'edició deis Poemes de Girana de Joan Badia i va col-taborarassíduament a Presérjc/a.
Maurici Serrahima, advocat, escriptor i polític barceloní Iligat a les terres empordaneses, va ser un deis coMaboradors mes constanls de Presencia i jurat de les primeres
edicions del premi Prudenci Bertrana.
Aquests son els escriptors que ara farien cent anys i ais quals volem tributar el
doble homenatge del record i de la gratitud.
Narcís-JordlAragó

De can Genis
a can Roses
Ubicat des del 1986 a l'antiga fábrica de
suro de can Genis, YAmu Municipal de
Palafmgell es traslladava a can Roses i
obria oficialment les portes de la seva
nova sen el 23 de marg de 2002.

Gairebé sct anys després que
s'iniciessin les obres de
rehabilitació de can Roses, l'Arxin

iiiaugurava fmalment tes noves
dependéncies d'aquest edifici
historie que havia estat un ancic
despatx de farmacia pi-opietac de
les faniílies R o g e r i Roses.
Totalnicnt reniodelat,
r i n n n o b l e conserva les faisanes
deis segles XVU i XVIII i algnns
elenients ornamentáis, L'interior,
pero, s'ba reestructurat en fliiició
de les necessitats i"equerides per
r.^rxiu. i s"ha convertir aixi en un
espai anipli, lluuiiiiós i tlmcitínal

que integra tradicicS i tnodernicat.
Aquest és un objectiu també palés
en les bases que dertneixen el
criteri d'actuació de l'organisnie,
que nialda per trobar Tequilibrí
entre un necessari esperic
conservador q u e preservi la
niemoria histórica i una
imprescindible volnntat
progressista que pernieti respondre
a les expectatives actuáis.
D e les dues plantes ocupades»
el segon pis - e q u i p a t a m b lui
sistema d'eniinagatzematge
compacte i nTÓbil i a m b un
diposir per a suports especiáis—
aciiU el tons documental del
patrimoni local. Al p r i m e r pis hi
ha les oficines i una sala de
consulta que disposa de niitjans
intoruiatics i audiovisuals.
A la planta baixa hi ha una sala
d'actes numicipal, on, del 2 3 de
niari,- al 2K d'abril, s"exposa la
uiostra «Carta de Palaírugell»,
prodii'ída i realitzada
conjuntament per T A M P i TAi'xiu

