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Els altres centenaris
Aquest any és el centenari d'una morí, la de Jacint Verdaguer, pera també de molts naixements. El de Caries Fages de Climent ja Them commemorat amb un dossier monográfic. pero altres homes de lletres igualment vinculáis a les terres gironinea també van néixerranyl902.
Camil Geis, natural de Girona, va ser sacerdot, escriptor i músic. El seu recull poétic
Rosa mística va ser el primer Ilibre de creació literaria editat en cátala després de la
Guerra Civil. InstaMat definitivament a Sabadell, mal no va oblidar les seves an'els. Va
col-laborar regulannent a Vióa CatóÜca, i va publicar a la Revista de Girona els articles
de la serie Els qui he trobatpel cam!, aplegats després en un voiuminós i valuós volum.

del sen avi, L'I qiial, coiii reconeix
t'l nct, "ion protiiiidanicnt
incomprcs pci- la cntica Lfart
gironiíKi i pcls pcticbíirLícsos
giroiiins'*, i que t;inipoc h;it;i
d'cspcrar, coin cl sen pare, q u e el
conjunt de «vaques sagradcs>) que
d o m i n e n l'arc girojií s'apleguin en
n n conclave per acceptar la seva
presencia, encara q u e es cracti
d'uníL col-lectiva. Giroiia perniet,
massa vegades, situacions c o m
aqüestes. Pero la nissaga deis
IVrpiña sap donar-hi resposta
convinceiit.

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 G/rona, arca de
somnis i moltes 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 Caries Rahola, del qual va epilogar la reedició de La
pena de mort a Girona.
Octavi Saltor, advocat i escriptor barceloní, vtnculat a Girona a partirdels Jocs Rorals
deis anys trenta, és autor del tríptic de sonets Enyors de Girona. Va promoure amb tenacitatl'edició deis Poemes cíe Giraría de Joan Badia i va coMaborarassíduament a Pmséncia.
Maurici Sen'ahima, advocat, escriptor i poiític barceloní Iligat a les ten'es empordaneses, va ser un deis coMaboradors mes constants de Presencia i jurat de les primeras
edicions del premi Paidenci Bertrana.
Aquests son els escriptors que ara farien cent anys i ais quals volem tributar el
doble homenatge del record i de la gratitud.

J, Víctor Gay

Narcís-JordiAragó

De can Genis
a can Roses
Ubicat des del 1986 a Tantiga fábrica de
sura de can Genis. l'Araiu Municipal de
Palafriigell es trasiiadava a can Roses i
abria oficialment les partes de la seva
nova seu el 23 de marg de 2002.

Gairebé set anys dcsprés qne
s'iniciessin les obres de
rehabilitació de can Roses, TArxiu
ra^L \yito' r-nw

\

inaiigurava fiíialment les noves
dependéncies d'aquest edifici
historie que havia estat un ancie
despatx de farmacia propietat de
les faniílies K o g e r i Roses.
Totalment reniodelat,
l'innnoble conserva les fa<,~anes
deis segles XVII i XVIII i algnns
elenients ornamentáis. L'interior.
pero, s'ha reescructurac en funció
de les necessitats reqLierides per
TArxiu. i s'ha convertit així en nn
espai anipli, lluniiiiós i flincional
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que integra tradició i modemicat.
Aquest és un objectiu també palés
en les bases qne dcflneÍNen el
criteri d'actuació de rorganisnie,
q u e malda per trobar Tequilibri
entre un necessari esperit
conservador qne preservi la
m e m o r i a histórica i una
imprescindible volnntat
pTOgressista que permeti respondre
a les expectatives actuáis.
D e les diies plantes ocupades,
el segon pis - e q u i p a t a m b un
sistema d"emmagatzematgc
compacte i mobil i a m b un
diptSsit per a suports especiáisacull el fbns d o c u m e n t a l del
patrimotii local. Al p r i m e r pis hi
ha les oficines i una sala de
consulta qne disposa de mitjans
intorniacics i andiovisuals.
A la planta baixa hi ha una sala
d'actes municipal, 011, del 2 3 de
mari,- al 2S d'abril, s'exposa la
mostra «Coarta de Palafrugell»,
produVda i rcalitzada
conjuntament per T A M P i TArxiu

S h s ' i l *. lí^EV[STA DE GlUONA •* M ' M , 2 ! Í H I.K )1-,AC,( JS 1 2C102 • *

•e- CRÓNICA

Historiar els jardins
Amb el pintor i paisatgista Ignasi Esteve i amb rhistoriadorJoaquim M. Puigvert comparteixo
linteres pels jardins, sobretot pels jardins que es despieguen en ei temps. És així com hem anat
organitzant periódiques expedtcions cap ais jardins costaners de Cap Roig. a Caleila;eis espiéndids Mar i Murtra i Pinya de Rosa, a Blanes; o ais eiegants jardins de Santa Ciotiide de Uoretde
Mar, dissenyats el 1919 per Nicoiau M. Rubio i Tudurí i, malauradament, només visitables en
parL Rubio i Tudurí és un clássic que tenim en alta estima, ja abans de transitar enb'e Íes ilenques d'heura i de mar de Santa Ciotiide, i abans de liegir-ne i'opuscle Eljardi, obra <fan, on
defensa i'equiparació de la jardinería i ei paisatgisme al costal de quaisevoi ailra discipiina
artística i exposa ia seva poética creativa.
Devols, l'estiu passatvárem peregrinar fins a unjardíprivatatribu'ítaRubió i Tudurí, prop
d'Olot. L'autor. respectuós annb Íes frondes preexistents, liavia actuat a ia manera d'un bon cuiner davant d'un peix molt frese: només els toes precisos per destacar-ne ei sabor. Així, amb un
ombrívol senderó creava un recon'egut i se'n subratllaven peispectJves des d'on contemplar-lo,
s'iii havia disposat un banc discretde rajoia i aigun escás atueli de cerámica per humanitzar ei
teneny i foragitar la irracionaiitat dei bosc. Roques piantes s'hi devien iiaver afegit, no caiia
esmenar ia piaña a ia Gan-otxa. Si no fos gairebé una contradicció de tennes, aquell jardí sembiava d'un noucentisme a i'angiesa. I malgrat que el jardí liavia estat uns anys descuidat, ei
temps no havia fet sino embeliir-io.
Els jardins, ja es veu, es presten mes a ser descríts que historiáis, i mes encara si en comparem la literatura i ia pintura amb la historiografía que han generaL Només caí fuiiejar ia bibiiografia existent, paper cuixé atapeít de beilíssimes fotografíes pero escás de text i de dades
históriques. Tot i que a hores d'ara només algún beneit li negaria la categoria d'obra d'art -obra
d'art en procés, fent-se i refent-se fins a la fi-, ei fetés que ia historia del paisatgisme cataiá no
ha merescut tanta atenció com ia de les aitres disciplines artístiques parai-ieies, i'arquitectura,
posem per cas, encara vista com ia gemiana gran o la seva mestressa. i, tal vegada, omplir
buits historiografics podría ser un deis primers passos per a la seva valoració com a patrimoni
que no ens hem de deixar perdre.
Josep Pujol i Coll

Historie de Girona. L'acte es va
coniplemencar anib la presentació,
al T M P , del llibre Les cartcs de les
fivuílifs Ro^^cr i Rasé<i. i\'otÍcieí lie
Palafrui>c¡l'(icL< selles XVIIl i XIX, a
cura de J. Matas. E. Prat i P. Vila.
El canvi d'enipla(;:ament
representa una miílora de les
infraestructures, de la qualitac i del
servei, pero albora, i d'acord amb
el non organigrama municipal,
perniet ampliar les competéncies
de TArxiu fent-lo dipositari i
gestor de tota la d o c u m e n t a c i ó
administrativa de TAjuntanient.
Modelicament organiuat i
dirigit per una exceMent
professional, Conxa Saurí, TArxiu
continuara vctllant per la
conservació i la difusió del
patrimoni, atlivorint la recerca i
facilitant la publicació d'estudis i
dietaris.
Nuria Sábat

Lectors
i escriptors
es retroben
Dei 26 ai 27 d'abrii. ia saia La Planeta de
Girona va servir per celebrar les 24 hores
de Lectura Viva. Un acte innovador, organitzat pels Amics del (vluseu d'Art, que
pretén esborrar les barreres físiques
entre el lector, ei iietraferit i i'escriptor.

Escriurc és un e.xercici terapciitic i
enriquidor, pei"ó marcat per un
perillos allunyament del m ó n real
per part de qui el practica, que
s'aboca a la creació i negligeix
aitres facetes cabdals de la vida.
Q u e l c o m esquizoírenic. Sabedors
del distancianient fisic entre Fautor
i el seu públic, els Amics del
Museo d'Art de Girona van decidir
l'any passat posar en practica una

experiencia etigrescadora: la lectura
ininterrompuda al llarg de viiit-iquatre bores per part de llctmferiLs
anoninis, escriptors i inteMectuals
deis seus fraj^iients ¡iteraris
preíerics. Tot i que els textos son
triats pcl lector, enguany
Pürganització va reconianar Tobra
del figuerenc Fages de Clíment i
dejacint Verdaguer.
El filósorjosep ÍVlaria
Terricabras va obrir Tacte a les nou
del vcspre, pix)clamant mía encesa
defensa de la lectura «raonada i
intel-ligent», en contra del procés
irreflexiu i niecanic «que no
comporta un enriquiment». El
professor no va obviar la polejuica
i assegura q u e es p o t teñir una vida
culta sense llegir. U n centenar llarg
de lletraferits (entre els quals bi ba
coMectius escolars gironins com el
CE1I> MontjuYc o I'IES Vicen^Vives) de les comarques gironines
van desfilar per La Planeta, i
intentaren, en els seus quinze
niinuts, transmetre a un públic
heterogeni i canvíant la seva passió
per la lectura. U n escriptor n o
necessáriament ba de ser un bon
rapsode, pero si les dues coses
s'uneixen ens trobcm anib
mome[its d'una poderosa bellesa.
L'acte, jove i encara per
afermar, es pot constituir en la
trobada anual de tots at|iiells que
veiem en Tescriptin-a el darrcr
exercici de magia de la butnanitat,
La literatura, aquesta catarsi que
es ñi real t.]uan la páranla escrita
adopta la veu i la iniaginació
específica d'un lector anonim i
que, gracies a una experiencia
c o m aquesta, pren Taparen^a
ñsica d'algi'i que ens niostra les
seves predileccions lectores. U n
petit miracle. Tot un espectacle.
Moisés de Pablo

