
seva grandcsa per les xifres de la Doinograíia, sino pcl nivell moral i intci-
lectual deis seus habitanis. No per l'extcnsió del seu lerritori, sino per la 
qualitai i la bona conscr\'a(:ió deis seu.s monuments . No per ral(,ada deis 
seus edificis, sino per la solidesa amb qué han esLat bastits. No per la pom-
positai de les seves proclamacions, sino per la fermesa de les seves convic-
cions. No per la r iquesa basada en l'especiilació, sino per la (jue és truit del 
treball constanr i responsable". 

Ara rAjuntamcni ha volgul premiar aquesta fidclilal gironina i ha ator-
gat al 'Enric Mirambell el lilol que mes li escau; el de Cronista Oficial de la 
Ciutat. En coincidencia amb ac|uesr fet i amb la seva jubilado, l 'home c|ue 
durant tants anys ha escrit sobre temes histories d'una manera impersonal 
s'ha decidit a explicar —ajudat per la seva prodigiosa memoria— moltes 
de les seves própies vivéncies Iligades a la trajectória eiutadana. Ha esde-
vingur així el cronista dirccte del passat mes immedial, aquell que encara 
no s'ha incorporat ais iractats d'história pero q u e j a és tan enormement 
diferent i distant del present c|ue vivim, E ! temps Iliurc i el nou títol serán, 
sens dubte , un estímul per dur a bon cerme ac[uesta tasca tan impres
cindible. 

Els camins oberts 
per Berga i Boix 

L5 aparició d 'una íalsa signatura de TAvi Berga en im quadre pintat per 
Berga i Boada ha donat una punta d'inesperat interés periodístic al 

cent-cincjuanté aniversari del naixement de Josej) Berga i Boix, personaÜ-
tat irrepetible de la vida artística i cultural olotina. fon el gran anricde Joa-
quim Vayreda i diuen que va descobrir abans que ell —en ima llarga i 
obligada estada a Franga— els piniors naturalistes i l'Escola de Barbi/.on. 
Per dir-ho airrb una frase aíortunada de Doménec Moli, Vayreda i Berga 
"eren dos visionaris ([ue, éntrela boi rad 'una pinturadecadenl , semblaven 
dues escletxes de i lum". Rafael Benet, en la seva biografía de Vayreda, ens 
descriu Berga i Boix com un home "alt, ferreny, amb unes faccions com 
tallades a cop de destral" i com un pintor deliciosanienr mandrós: "Con
ten que es pasosa dotze anys sensc trobar el tliaa propósii per pintar. Un dia 
feiamassa sol, l'altre diaestavamassa ntivol, I'aítre feia veni... Sovint excla-
mava: Mai mes no ha ¡ornat a ter aquell dia!" 

Va deixar, malgrat tot, una obra sólida i iniporiant, que ara será expo
sada a Olot. Pero va ser, sobretot, un gran mestre d'artistes: el seu pas com 
a director per l'Escola de Belles Arts d'Olot és íonamental en la trajf-rtória 
de la insntució. Va ser també un animador constant de la vida cultural olo
tina i va fundar, atnb Vayreda i Carrera, el primer taller d'imatgesreligioses 
de la ciutat, que va abandonar avorrit en comprovar que no podia canviar 
el mal gust de la gent. 

Com si tot aixó fos poc, Berga i Boix va ser a mes un nt)table escriptor. 
Amb la riovel.la autobiográfica¿.V.!íüciiaw/ de la Garroíxa va encetar un tema 
que tindria molts continuadors: la descripció de la vida íntimadels semina-
ristes gironins. (Ara ílegeixo amb gran sorpresa que la segona part de la 
novel.la és inédita, perqué jo disposo d 'una edició sense data ^col . lecció 
popu la r l e s ales esteses— que porta incorporáis la segona parí i lín epileg 
inexi.stenls a l'edició de 1895, il.lustrada peí maieix Berga i per Blay, Vay
reda, Devesa i altres). 

I encara hi ha una aJtra cara menysconeguda de Berga: ladecol. labora-
dor habitual de molts periódics. D'aquesta activitat li va venir la llarga 
estada a Franca. Per uns anieles publicáis 3. El Norte, el diari carlí deGirona, 
va haver de fugir d 'Oloi i amagar-se durant una temporada. Ell maieix ho 
va explicar així: 

"El general Buceta,governador militar, avisáque aíusellarialaredacció 
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en ei seu estudi olotí. 
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en pes en el niateix cemenriri si continuaven en llur empresa. I com que 
sabíem que era capag de fer-ho, ens escabullirem". 

Berga cnceta, amb aquest cpisodi, una altra línia en ia historia deis 
escriptors gironins: una historia amb uns quants fugitius i algún afusellat. 

Rafael Masó, 
entre Glasgow i Viena 

• Kl Banyoles, el BanyoU, la Banyoüa, 
la Baixa Garrotxa, íes Garrotxes 
d'Empordá, ei Terrapñm, la Conca de 
l'Estany, el Pía de l'Esiany... Després de 
lantes formules i de tants anys per 
poder-les discutir, l'afer de la 
denominado per a la nova comarca 
entorn de Banyoles s'ha dos 
precipitadament amb la proposla d.fl 
norn de Comarca de i'Esiany, 
Estranya i inexplicable redundancia. Si 
diem que Girona pertany a la comarca 
"del Girones" i Olot a ia comarca "de la 
Garrotxa", haurem de dir que Banyoles 
pertany a la comarca "de la comarca de 
l'Estany"? I si diem només "l'Estany", 
com es podrá distingir si parlem de la 
comarca o ens referim només al "llac"? 
Hi ha hagiit, a mes, alguns detaíís 
pintorescos en aquesta historia: l'un, la 
pretensió de l'ex-aícalde Turré de baíejar 
la comarca com a "Garrotxa 
Martiriana"; l'altre, el fet que un dds 
contraris a la nova denominado 
consensuada es digíii justament Josep 
Maria Estany. 

• Ha aparegut una nova edidó de 
Ciulat pctita i delicada, l'obra mes 

famosa de Jaume Ministral i Masiá, 
amb la inclusió d'un capítol i altres 
fragments que es mantenien inédits per 
culpa de la censura. La portada del 
llibre presenta La visió tradicional de 
l'Onyar des del pont de les Peixateries, 
pero la imatge apareix invertida, amb la 
catedral i les cases pintades a la banda 
esquerra. Tipie error d'un dissenyador 
barceloní; ara la ciutat és petita, 
delicada i capgirada. 

" Els geganls de Girona, estrenáis per 
les Fires de I9S5, van teñir una vida 
rnolt efímera. Anaven rnolt ben vestits 
pero tenien uns rastres tan Lamentables 
que van haver de ser decapitáis 
d'amagatotis al cap de pocs dies. L'nny 
passat, cora aquell qm no res, van 
aparéixer amb unes cares noves. Pero 
enguany, en veure'ls reunits amb molts 
altres de Catalunya, he?n pogut 
comprovar que —malgrat la drástica 
cirurgia estética— son encara ets mes 
lletjos de iots. 

A questa última primavera, un gnip d'anglcsos admiradors de l'arqui-
tecte escocés Charles R. Mackintosh va visitar Catalunya i es va arri

bar a Girona per tal de conéixcr ''¿he work of Rafael Ma.w, an admirable archite.c-
tural contemporary of Gaudi\ En la visita a la casa natal de l'arquitecte i a 
d'altres ediñcis, hom va poder constatar íes influencies de l'obra de Mac
kintosh sobre Masó. 

Atjuest últim estiu, una estada a Viena m 'ha permés de trobar-mc amb 
la famosa Sezession. També allá, tot conteniplanl les grans obres d 'Otto 
Wagner i sobrerot de Joseph M. Olbrich, em senda immergit en el món de 
rarquilectc gironí. 

Tot aixó no és pas cap secret: aqüestes iniluéncies son protí conegudes. 
Joan Tarrús ho va explicar fa temps: "Masó comenga la scva activitat pro-
fessional en un període de transforniació del gust i ho fa intentant una sim-
plificació del llenguatge arquitectónic. Aquest intent de rcvisió i en defini
tiva de ruptura amb el passat immediat el realitza (...) parnnt de les expe-
riéncies d'avantguarda de l 'arquitectura europea. D'aquestainieressapar-
ticularmenr Rafael Masó Farquitectura domésnca anglesa (...) i la Seces-
sió Vienesa". 

Josep Pía, desconfianl, menysprea en el seu llibre Girona l 'obra renova-
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La porta de la 
Zweite Villa, d'Otto 

Wagner. 
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