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Cinquanta anys 
de l'Arxiu 
Historie 
de Girona 

Enguany se celebra el 50é aniversari de 
la creació de l'Arxiu Historie de Girona. 
centre cultural obert a la recerca i al 
serveidelsciutadans. 

Necessita un protocol o 
referencies cadiistmls p t r 
demostrar els límits de la scva 
finca? Intenta que la seva mare 
cobri una indeninització peí SELI 

pare etnpresoiKic durant l;i t^iierra? 
Vagi a TArxiu Historie de Girona, 
al número 1 de la platea de Sant 
Jo.sep, a Illa dreta del carrer 
Ciucadans veiiint de la pla^a del 
Vi. Aqüestes i moltes altres 
preguntes que ciutadaiis aiiónims 
de les nostres comarques es fan tot 
sovint teñen seniblaiit resposta. 

D'enc;a de la seva creació ara 
fa 50 anys. TArxiu Historie de 
Girona (AHG) és el centre 
documental de referencia a la 
nostra demarcació. És amb 
aquesta utilitat i Gnalitat que 
aquest servei cultural obre les 
seves portes per tal d'üferir tot el 
que custodia, inventaria i dlfon. 

El personal de l 'AHG treballa 
per niventariar i catalogar mes i 
millor els seus fons documentáis i 
així poder oferir uns instruments 
de descripció que facilitin la 
recerca a l 'historiador i al ciutada 
en general per tal de donar 
resposta a les seves necessitats. Dia 
a dia augmenta la descripció deis 
fons, albora que la sensibilització 
entorn del valor historie deis 
docunients fa que es generi un 

Arxiu Historie de Girona 

1952-2002, lototip del 
cinquantenari de l'Arxiu 

Historie de Girona. 

clima favorable a la donació o 
cessió de fons particulars, 
patrinionials o d'empresa, que 
complementen els que ingressa de 
les diverses administracions. 
CrHicies a la profcssionalitat deis 
qui hi treballen i vetUen per la 
preservado del nostre passat i la 
nostra memor ia coMcctiva molts 
fons s'han salvat de les rimes i els 
abocadors, de Toblit. en 
definitiva. Una nova edició de la 
Csuiú ílc !'Ayxii¡ posara de manifest 
la gran tasca rcalitzada en aquest 
sentit al llarg deis darrers anys. 

Per a la prestació deis servéis de 
TAJ-IG son necessaris els dipósits, 
les sales de treball, la sala de 
consulta i les oficines, pero tanipoc 
cal oblidar un espai de sociabilitat 
coni és el claustre, de gran valúa 
per a la difusió, l'nltre gran eix 
entorn del qual es treballa des de 
l'Ai-xiu. Sera novnment en aquest 
claustre, escenari tot sovint d'actes i 
exposicions que apropen el centre 
al ciutada, on el pmper 7 de juny 
celebraren! tots plegats amb uns 
parlaments i la representació d \ in 
breu muntatge teatral ranivereari 
de la seva creació. 

Molt tenips ha transcorregut 
des d'aquell Arxiu situat a la Casa 
de Cultura i díriglt per Enric 
Miranibell fms a la scu actual, sota 

la direcció d e j o s c p Matas. pei"ó la 
vocació de servei públic n"ha estat 
sempre el tret identificailoi-. I 
aquest continua essent robjectiu 
en e! futur. La redacció d'iin pía 
director d'obres que preven 
Pampliació deis dipósits. nous 
accessos, la remodelactó de les 
sales d'ingrés, consulta i actes, 
entre altres, sembla indieai" 
Tinterés de i'Estat i la (íeneralitat 
peí' potenciar TArxiu i millcirar els 
servéis que des d'aqtiest es presten 
a les mateixes administracions i a 
la ciutadania en general. 

I aixi, noniés per la feina que 
de ben segur es ñira des de 
l"AHCr, i encara que ens hagim 
fet velts, valdrá la pena que Fany 
2(152 en celebrcm el centenari . 

David Moré Aguirre 

Una visita 
a Sant Doménec 
de Peraiada 

A la vila de Peraiada han ctilminat els 
esforgos portats a terme durant els 
darrers tres anys. grácies a la volunlat de 
l'Ajuntameiit presidit per Joan Padern i a 
rimpuls i l'assessorament de personal 
especialitzat, amh Pvlanel Miró al 
capdavant de l'equip. per remodelar el 
claustre románic de Sant Doménec i 
adeqiiarelseu entorn com a museu. 

Iniciem el recorregut a la planta 
baixa, on només d 'entrar t robem 
rtjficina d ' informació turística i 
la típica botiga de produetes de 
prodúcelo local. La visita, que 
pot ser guiada o amb un 
audioguia explicatiu, ens 
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Estades al paradís 

t'iic;iiiiiiiii a l;i s;il;l oti li¡ íi;i 
IV'xposició "Terra Fiínptirtla'*, 
aiiib dik'rcnts («Kutcs pe] 
patr inioni cultural i natur.il'>. 
MitjaiK^-aiit un niodel inodeni i 
inteíactiu d 'ordinadors i paiicallcs 
taccils podejiT descobrir el ^'Camí 
de 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 
conductor 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. 

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), 

la vinculació del seu pare amb les terres gironines: nEncontró en los veraneos de Raía

mos, 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 esta

des. 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 r i ionienatge a la tradició 
musical, des de La Principal de 
Peralada i alguns deis seus 
componcnts 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. 
amb 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 



8 L 1.1 «r- [í^iíVISTA DU CíiiíONA -*• M ' I \ I . j i i j M A K ; - Í L N ' I ' 2001 >» •r- CRÓNICA 

Lloret des 
de sa Caleta, 
acomengament 
del segle XX. 

^ 
í T ^ ^•JUrTmi.'-

initj;ins aiidiovisuals ¡ per l;i 
prcst'ncÍLi de It's croballcs 
LiRliR'ológiqLics mes si^niiricLitives 
de In Perniada inediev;il. 

Oeixem el móii inedieviil 
virtiuil per tmsUadar-iTOs al iiión 
medie\'al real. Tocant de peus a 
cei"m, podein contemplar el claustre 
roinanic de Sant Dometiec, el t[ual, 
després de la seva retiiodelaeió, 
sembla niodificat. N o hi lia 
diibte que és el maceix, pero la 
manipiilació del seu encorn Tha 
enalcic. i no parlem ja de la 
¡matice que en copseni si el 
veiem des de r i n t e r i o r de la sala 
d'actes, anib la sokiciü apartada 
pels arLiLiitectes, a través del 
rmescraj. La snla no podia 
disposar de cap pe^'a artística 
niitlor: el con iun t esculcóric en 
supera qualsevol altre. 

Sens dubte, reproduint les 
páranles de Talcaldejoan Padern el 
dia de la inauguració, «Sant 
Domenec és la concribució 
municipal al turisme de qualitat. El 
nou Sant Doménec pretén ser el 
yra de sorra de Peralada a la 
promoció de TAlt Eniporda». I 
sens diibte ho aconsegueix: tant si 
ets de la cerra com toraster, la visita 
al Musen t'haura ajiidat ;i m¡¡lor:ir 
Tescima per aque^t cerritori. 

Inés Padrosa 

Jornades 
del mil-lenari 
de Lloret de Mar 

Els actes de celebrado deis mil anys del 

naixement de Uoreí com a comunitat amb 

identitat propia es van succeint d'acord 

amb un projecte d'actuacions establert a 

partir d'una programació general que es 

concreta en programes trimestrals. 

En el segon d'aquests proi^rames. 
el cor responent al trimestre 
gener-mari,-, al costat d'ima 
acurada selecció d 'actuacions 
teacrals i tinisicals per a adiilts i 
per a intnnts, cal destacar r in ic i 
de diterents ¡ornades, centrades 
majoritarianienc en i 'época 
medieval, pe ro també en 
Llüescions d' interes actual. Entre 
les primeres ressalten les 
dedicades a la historia medieval 
de (Catalunya i les dedicades a la 
llengua i cultura 
catalanoocitanes. les quals 
cont inuaran dintre tlel proper 
tr imestre anib sessitms dedicades 
a música antiga, concretamei i t 
de I'época medieval, 
interciiltLiralitat, medí ambien t i 
sostenibilitat i tur isme. 

Aqüestes j o rnades han estat 
organitzades per rAjun tan ien t 
de Lloret de M a r a m b la 
coMaboració de la Univcrsitat de 
Ciirona, i possibiliten Tobtenció 
de dos crédits ais estiidiants 
Lmiversitaris. 

Q u a i u a les pr imeres 
j o rnades , les dedicades a la 
historia medieval de C^atakmya. 
sota el títol ^lEntre ei mas i la 
mar: el creixenietit de les viles 
catalanes a Tedat niitjana'), han 
centrat el seu ínteres d 'una part 

a posar de relleu r evo luc ió 
general de les poblacíons de la 
costa de les comarques gironines 
duraiit la baixa edat nTitjana, i 
de Taltra a exposar Tevolució 
d'algLtns casos partícidars, com 
han estat Sant Felíu de Guíxols , 
Torroella de M o n t g r í , Tossa i 
Lloret de Mar. A la major par t 
de les ponéncies s'ba posat 
especial éinfasi en com les viles 
costaneres es t^ormaren i 
creixeren en bona part gracies a 
Temigracíó procedent tlels 
masos c[uc formaven nuclis 
dispersos relativanTent allunyacs 
de la costa. 

La participació en aqiiestes 
trobades ha superat el n o m b r e de 
places ofertes i la sala on es 
desenrotllaven les conferencies 
s'ha vist to ta lment plena; to t 
indica que aixó es repetirá en la 
resta de jo rnades programades, 
com les properes sobre llengua i 
cultura catalánooccitañes, 
previstes per a la pr imera 
setmana de mart;. 

L'inici de les )oriiades sobre 
historia medieval va coincidir 
amb la presentació d"unes altres 
sobre ciiina medieval a c¿"irrec de 
J a u m e Fabrega, que a mes va 
oferir Fespectacle El cor incujíi. 
Un bon noLiibrc de restaurants 
de la població s'han adheri t a 
resdevenimenc i durant dues 
setmanes han presentar una 
selecció de receptes de cuina de 
temp.s passats, que han t ingut 
una excel ' lent acollída. També , 
dintre de les malei.Kes jo rnades , 
cal destacar el concer t de música 
medieval a carree del t^rup I 
Turba Musici t |ue va teñir lloc a 
l'església parroquial de Sant 
K o m a de Lloret. 

Agustí M. Vilá 
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Redescobrir Josep Aragay 
Quina llástima que enguany no es compleixin cinquanta o cent anys del naixement o 

la mortde l'artista Josep Aragay (1889-1973). Si mes no, serviria per manar la pressa 

a la tmminent -amb aquesl concepta tan deixatat de la imminéncia que teñen les 

administracions- restaurado deis seus frescos del baptisteri de l'església parroquial 

de Breda. Mes imminent sí que sembla la restaurado de la seva inten/endó cerámica 

a la font gótica del transitat Portal de l'Ángel. fet que a Barcelona propiciará una expo-

sidó amb materials provinents sobretot del Museu Aragay de Breda. 

Em fa l'efecte que, en la constant revisió historiográfica del nostre passat, el movi-

ment noucentista está passant un període de purgatori. Son uns temps, els nostres, de 

descoberta de les heterodóxies. i ara toca emmirallar-nos en els arraconats o els alter-

natius a les estétiques históricament oficiáis, com ha fou en el seu monient la del nou-

centisme cátala. I precisament Josep Aragay va ser un deis primers a crear els arqueti-

pus d'aquella nova plástica, d'un regust neopopular i italianitzant, sobretot en la seva 

cerámica, en qué es passegen noies amb cántirs i vailets amb estéis i orenetes pels 

ceis rentats, dins un paisatge mediterrani fet d'oliveres, pins. atzavares i el mar sempre 

a prop, humanitzat amb alguna vela llatina. Pero en el cas d'Aragay plou sobre mullat. 

peí que fa a la valorado de la seva trajectória; ja a mitjan anys vint va comengar a ser 

un personatge discutit, i la seva obra provoca controvérsies i acides critiques; aixó i 

altres vicissituds professionals van allunyar-lo de la cresta de Tonada. Durant la resta 

de la seva vida va viure a Breda en un autoexili interior, treballant encara la cerámica i 

la pintura, apuntant una vegada i altra per repetir les dianes de la seva joventut. 

Amb tot, diguin el que diguin, hi continuo tenint una debilitat. per Aragay i el sen 

món de blauet, ideal i fugisser. Peraixo celebraré la «imminent" restauració deis fres

cos que va pintar a Breda el 1925, malmesos durant la guerra incivil i recoberts el 

1965 amb unes altres pinturas damunt táblex, molt menys interessants, del mateix 

autor. Un cop redescoberts, un cop restaurats, com que els nostres interessos son 

móbiis i Qsdl'lants com el vaivé de les onades, tant de bo es consideri que ha arribat 

el moment adequat per detenir-lii la mirada i rehabilitar Josep Aragay. 

Josep Pujol iColl 

Josep Berga 
i Boix, ('artista 
enf ront de l'avi 

li.imiL's L'dincidu . i inl i Lt 

con in ic i i in iMc ió deis CL'iit 

L'inqii.nun .iiivs del nn ixcmcnt 

(.['.'Xiitoni ( i . iLul i . Lili L'iiltSs davMín 

tk-i qunl l ' .ui ivrrs. ir i del c;ipL-|];i de 

Pnlguorolcs. i ] i io n i i pRipt>ivinn;i 

ni de [ ion ivos rendes t;lll 

etíiisidenihles e i im les de 

i ' . j rquitecte, qi icd. i r i ; i releiíat a un 

discretíssim sciíon tc rn ic , en que 

el poeta seria ]-iresencac cd i i i 

r i i onu 'na t ja t d 'una mena d'.q^lec 

¡<íí."flcnMles(", "Pobre mosst'n 

t r inco! " . exelania\'a SeL^arra. I Pus 

—volumar i . pi"e)\"ocadt>r— del 

i l im inL i r i i i . I.i f . i i i i i l iar i tat en el 

rraeie que revel.i. I.i talt.i de 

niivaineiU'í amb que qualsevol s'hi 

.Klre^a. jm idue i x un otéete escniny 

en eontaece anih el sállenme 

.ipel-l;icÍLi de Vei'Li.iiíuer eon i a 

"poeca naeinn.ll de C!ar.i¡unya", 

perqué un s'¡iii.iL;in.) en posscssió 

d'aquest t í to l inagnif ic ni> pas u n 

eseripcor inqireseindihle en el 

P'iMcéN de in.ulures.i d 'una lleiiL^ua 

1 el 'íeu en. iUinient, smó vin 

Lavalld'Olot. 
deJosepBergaiBoix, 

1901. 

El Museu Comarcal de la Garrotxa va pie-

sentar, del 6 de desembre del 2001 al 

17 de tebrer d'enguany, uncí exposició 

antolügica de Josep Berga i Boin. pintor, 

escnptor i pedagog consideral un deis 

fundadorsdel'Escolad'Olol 

N ( i fa gaire. Joan de Segarra 

laineiitava r i n t b r r u u i de jaein l -

Verdaü;uev peí let Ljiie l"any del 

t 'eiuenari de la seva n u i r i . que 

í iauria liaLíut de eelehrar-se amb 

l ionors eom|\u-aliles ais que ,i 

l̂ iMnt,M es retraii a V i e l o r H u g o . 

# ' 

KS' 

http://naeinn.ll
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Banderes blaves 
Les banderes verdes, com també les grogues, les vermelles o les poques de blaves que 

onegen aquests dies a les nostres platges í que, any rere any, unes setmanes abans 

que comenci oficialment l'estiu, ets mitjans de comunicació s'encanreguen d'esbombar 

que hi haurá a casa riostra son un exemple mes d'aquesta obsessió impossible i ridicu

la, históricannenttenag i. segons eís ulls amb qué es mira, entranyablement tendrá que 

tenim homes i dones de volerviure segurs, de voler ordenar-ho tot i de voler controlar el 

món amb totes les seves coses. És el que també provem de fer, per exemple, a la mun-

tanya, amb les pistes d'esquí; en els boscos, amb els senders que hi marquem; a les 

vacances, amb els esports d'aventura. Volem que tot passi peí sedas huma, que tot 

tingui una dimensió humana: les passions, les emocions, els somnís i també els perills 

i els problemes. An-ibem aquests dies a la porta d'entrada de l'estiu. Agencies de turis-

me i diaris van plens d'ofertes de viatges de tota mena. Em fixo en una que promet un 

recorregut de tres dies per una zona rural on, segons comenta, fa tot l'efecte que l'edat 

mitjana no ha acabat encara. L'oferta parla de pedrés i de castells, de cases senzilles i 

de vells hostals, de pagesos simples i humiis, que quasi canten mentre riuen, mes que 

no pas treballen. Tanco els ulls i pensó en alguns d'aquells tópics romántics sobre una 

época que de romántica en tenia ben poc. Pensó en cavallers, i en dames i en troba-

dors; en capellans, en piKets i en camins que porten a mercats al voltant deis quaís gira 

la vida de tota una col-lectivitat humana. Pensó quins tópics acabará creant la nostra 

época i no me'n surt cap. Perdudes les il-lusions del cor o la fe en el progrés, sembla 

que el segle que acabem d'enterrar no ha estat res mes que el segle de l'individualisme 

mes descarat i de l'interés; el segle on les banderes, blaves o de qualsevol color, one

gen no pas per a tots, sino indlvidualment, en exclusiva per a cadascun de nosaltres. 

Xavier Cortadellas 

capellü de poblé d'aficions 
xirucaires en relació amb el qiial, 
de retrae, el país sembla una 
nació dismÍjniVda que podria 
cabré en els doniiiiis d 'una 
rectoría. Si Ciaudí haí^ués passac a 
la historia com en Toni de la 
Pedrera o Dalí fos concgnt arreu 
com en Saívi de cal Notar i , a casa 
nostra potser lii haiiria im parell 
de niuseus menys i LUÍ Ctirísme 
escás. Els sobrenoms, tan 
eiitranyables en Tescaltor de la 
llar, son inconvcnients quan entre 
l 'individu i el seu temps s'hi 
interposa la posteritac. 

Josep Berga i i ioix, l'avi Berga 
( ] 8 3 7 - 1 9 J 4 ) , ¿ s u n d d s 
damnificáis per aquesta insensata 

tendencia del país a embastardir la 
catcííoria d'algunes de les seves 
individualitats a m b tractanicnts de 
veVnat^e complacnt en que no 
s'arriba a saber ben bé on acaba 
retnologia i on comení;a la 
ciencia. Qu i sap si el valor 
d"aquest paisati^ista afinat per la 
frescor de la molsa garrotxina, 
endolcit per Tesclat de les 
poncelles, a.sserenaC per les 
obaup-ies muntanyenques, no 
hauria tingut niillor fortuna si, 
com els altres dos membres de la 
tríada de l'escola olotina, María i 
Joaquijii Vayreda, hagués estat 
díspensat d'aMusions de pareiitiiK 
si acjLiest cpígraf casóla i 
benintencionai no Thagués arrelac 

Can fondameiit en el terrcny 
potser fecund, pero limitat, del 
regioiíalisme de barretina i 
espardenya. En qualsevol cas, 
Texposició organitzada peí Museu 
Comarcal de la ClarroCxa. a partir 
d 'una selecció d'obi'a i un 
laboríos estudi de Joan Sala i 
Plana que servia de fet com a 
cataleg complet de la mostra, ha 
pernies restituir a Josep I3erga í 
Boix la condició d'artista que es 
mereix. 

Paísatges ínspíracs per la 
fronda garrotxina, peí canvi de les 
estacions o per la lluiiiinosa 
florida del fajol; retrats de 
burgesos i tcrratinents en que la 
riquesa adopta sempre uim 
mirada inquisitiva i ínquietant, i 
escenes de gt^nere sobre ima 
pagesía idealitzada i devota que 
explica contes a la vora del tbc o 
celebra el silencí davanc d'un 
oratori erigít al revolt d ' im canu', 
constitui'en els ambíts teniatics 
d 'una exposició formada 
principalment per obres de 
coMeccions parcículars que 
donaven a la proposta un valor 
suplementari peí fet de posar a 
Tabast imes pintures d'accés 
restringit. A través del conjunt , 
s'apreciava i'esfori,- d'aquest fill de 
masovcrs de la Pinya, que va 
haver de fer de pintor de parees 
gran part de la scva vida, per 
Cüpsar Tessencía del paisatge local 
amb un llenguatge universal, i 
aixó a pesar que, com va escriurc 
un deis seus estudiosos, Joan de 
Garganta, va estar ccondemnat a 
nodrir-se de deixalles, sense 
veure en tota la scva vida un bon 
museu ni estar en contacte 
directe amb cap movinient 
renovador», 

Eva Vázquez 
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Una sessió de les Jornades de Salt. 

Les biblioteques 
debaten a Salt 
el seu paper 
social 
La casa de cultum Les Bernardes, de Salt, 

va ser l'escenari escollit per desenvolupar 

a mitjaii mes de marq unes jornades in-

terprofessionals titulades «Les bibliote

ques publiques, espais d'integració so

cial", organitzades peí Centre Unesco de 

Catalunya i el grup cataiá de biblioteques 

associades a aquest organisme. 

Es tnictava —van explicar cLs 
p ron io to r s - de posar en coniú les 
reflexions i les experi¿*iK-ies 
rebcionades amb el potencial que 
Cenen mis espais tan especiáis coni 
son les biblioteques. E!s 
participants van ser LUIS dos-cents, 

una xitVa tiue va superar les 
expectatives, major i tanament 
prnfessionals deis ditercnts canips 
vincnlats a l'anibit de les 
biblioteques del nostre país. 

Arran d'aquestcs jornades, el 
grup cátala de biblioteques 
catalanes associades a la Unesco 
va fer publiques una serie de 
rertexions, algimes clarament 
reiviiidicativcs. de les cjuals 
destaquen les segiients: 

1. "La biblioteca ha de ser 
considerada com un cspai clan 
per contribuir a la cohesió social 
de la nostra societat». 

2. «Denianeni nn incrcmcnt 
en la dotació de personal de les 
biblioteques i una luillova eii 
Tatenrió. motivació i 
de'Senvolupanient lumia i 
profcssionai de les persones que hi 
treballen». 

3. "El sistema de lectura 
púLilica a Catalunya ha de 
potenciar també, anib la 
coniplicitat deis niunicipis, 
biblioteques ntenys grans pero 
molt mes properes i sensibles a la 
realitat social del numicipi>>. 

4. «Maniícstcm qnc el 
treball deis responsables de les 
biblioteques no pot quedar 
eondicionat ais calendaris 
electorals ni ais canvis que es 

produeixin en els consistoris 
nuinicipals o al govern de la 
Generalitat». 

5. «Observem una creixeiTt 
tendencia per part de les 
adniinistracions publiques a 
privatitzar i externalitzar alguns 
deis servéis que des de sempre 
bavien estat competencia deis 
responsables i treballadors públics 
de les nostres biblioteques», 

Entre els ponents que van 
incervenir-hi destaquen Joie 
Springer, especialisLT de la divisió 
d ' intormació i intbrmatica de la 
Unesco i coordinadora del 
prajccte U N A L (Unesco 
Network of Associated LiLiraries); 
Tantropóloga i investigadora 
francesa Michéle Petit; el síndic 
de greuges de la Universitat 
Au tónoma de Barcelona (UAB); 
el consultor cientiílcojurídic Juan 
Pedro Plaza: la cap del Servei de 
Biblioteques i del Patrinioni 
Bibliográfic de la Geiieralitat, 
Dolors Portús; la cap del Servei 
de la Xarxa de Biblioteques de la 
Uiputació de Barcelona, 
Assunipta Bailach, i Tantic 
sotsdirector del Sector d 'Educació 
de la Unesco, Miquel Soler Koca. 

Ramón Esteban 

Jcí Jíríf a 

I ji 
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Xavier Montsa!vatge 
(Girona, 1912). 

Malament, pero 
tot s'arregla 
E! dia 11 de marg va fer exactament 

noranta anys del naixement. a la plaga 

del Vi de Girona. del compositor Xavier 

Montsalvatgei Bassols. 

LA sevLi admirable tnijcctoria Tlia 

niantingiit mes aviat allunyat de 

les iiostrcs comarques, pero és de 

Justicia que en el sea norancé 

aniver.sari Girona faci reviure 

l'oriaill d"haver vist créixer una de 

les figures musicals mes 

rcpreseiUacives del sepile XX a 

Catalunya. L"análisi exliaustiu de la 

carrera de Montsalvatge representa 

una tasca ingent que encara esta 

per realitzar. Oes d\K]UL volem fer 

tan sois una Ilambregada rápida 

sobre la seva biografía, deturant-

nos en dos aspectes que creiem 

especialment sigtiificadus. 

MontsalvatLíe va passar. de 

fet, noinés deu anys de la seva 

vida a Girona. La prematura mor t 

del pare va provocar la dispersió 

deis seus germans i cll va acabar a 

Barcelona, a casa de Tavi matern . 

El nostre compositor, dones, va 

teñir ropor tun i t a t de créixer en 

la Barcelona deis anys vint i 

treiita, on va entrar en contacte 

amb uu nmbicnt musical, teatral, 

artístic, liternri i cinematografíe 

riquíssim que sens dubte va 

iníluir decisivameiit en la 

formació del seu talent. N o 

p o d e m deixar de preguntar-nos 

que hauria passat si el petit 

Xavier s'hagués liagut de iinedar 

a la seva Girona natal. Aixo, 

pero, és fer historia ficció. i 

potser l ' intcrrogant que té 

realment sentit és el seu:ÍÍent: si 

Reinventar-nos la tradició 
Quan tenia dívuit anys vaig dissenyar-me un ex-libris noucentista, una damisel-la tota 

grega que reposava la má damunt d'una columneta jónica, la sina descoberta, el coll 

torgat a la manera de Fidel Aguilar. Eren uns anys en qué a la universitat ens havien 

descobert la gracia del pri'ncep deis poetes, Carnerel primeríssim, a la qual afegíem 

l'elegáncia urbana de Masó, que ens sorprenia a cada passejada. Si un jovencell tenia 

tendencia a lletraferir-se, era forga natural que a la Girona deis anys vuitanta quedes 

enlluernat per aquella tradició de civilitat i decidís apuntar-s'hi d'una manera devota i 

mimética. Suposo que és comprensible, l'enyor d'un món tan ordenat com el que 

ofereix l'imaginari del nou-cents, tenint en compte el caos de la creixenga i les 

descobertes al qual hom és sotniés en l'adolescencia. 

El 1986, no gaire mes tard del meu ex-libris, apareixia un assaig que em va fer 

trontollar la columneta jónica. Verinosa ¡lengua, de X. Pericay i F. Toutain, era el 

primer dard contra certs encarcaraments lingüístics de bona part deis quals era 

responsable una certa línia, arcai'tzant i amanerada, heretada del noucentisme. Deu 

anys mes tard va arribar, deis mateixos autors. El malentés del noucentisme. on 

s'analitza diacrónicament tot aquest procés de manera mes meditada, sistemática i 

amb menys afany de provocado. Siguí per aqüestes tesis, que van fer forga forat, 

siguí per la necessitatque cada generado té de reinventar-se la tradició, ara és mes 

fácil veure la historia de la literatura catalana del segle XX amb mes aspecte 

d'avellaner que de til-ler. És a dir, no pas un tronc recte que, xuclant d'arrels 

vuitcentistes i modernistes, constitueix un pilar únic i dretcom una columna clássica, 

sino mes aviat un seguit de branques diverses que broten del mateix térra pero 

creixen amb diferents gruixos, les unes úfanosos, les allres podades a deshora. Així, 

per exemple, els professors Xavier Pía, Margarida Casacuberta i Francesca Bartrina 

ens han facilitat l'empeit amb Josep Pía, Santiago Rusiñol i Calerina Albert, 

respectivament; i el crític Pong Puigdevall, des de la tribuna ú'EI Punt. va 

redescobrint-nos periodicament autors que només ocupen notes al peu de les 

pagines de la historia literaria oficial, Tanta diversitat d'usos literaris i tanta 

heterodoxia em semblen absolutament saludables, encara que tot plegat m'hagi 

costat Tex-libris perqué a la meva damisel-la grega li han sorgit massa competidores. 

Josep Pujol I Coll 
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MontsalvLitLíc ii;isqiiós aviii a 
Giron;i, la nostrn ciiitnt li 
brindaría I'nnibicnt cukunil i la 
f o r m a d o musical necessaris per 
desenvolupar les seves aptitiids? 

U n cop a Barcelona i després 
d'haver optat protessionalnient 
pt-T la coniposiciü, Montsalvati;c 
inicia Lina activitac creativa 
espectacular (noniés cstroncada 
per la desgraciada Guerra Givil) ¡ 
*-|i-ic li lia pcrmes lleiíar-ntis ima 
lierc'ucia musical Ll'im centenar 
d 'übres, incloses tres operes. Si 
passem revista a la historia 
d'aqnesta producció no ens pot 
passar per alt la següent dada: 
bona part va veiire la lluní 
gracies a encarrecs provitietits de 
Madrid (en [niiltiplcs ocnsions). 
de Cuenca , de Granada, de 
Toledo, de Tenerife. , , i qnan 
provctiien de Catalunya 
acostumaven a ser encarrecs 
privats i majoritarianient 
d\irÍL;en L;iroin {Festival de 
Cadaqnés, Orquestra de ("ambra 
de l 'Emporda . . . ) . Les 
institncious publiques catalanes 
es resei-vaven tan sois la feina de 
pen¡ar(-sc) niedalles: C j ' en de 
San t jo rd i , Premi Nacional de 
Música . . . i raranient van posar 
els seus recursos al servei de les 
necessitats artistiques del 
composi tor . Per posar només un 
exemple, Topera Bahcl 46 no es 
va estrenar fuis que, 34 anys mes 
tard de la seva crenció. el Festival 
de Peralada la va recuperar de 
Toblit. Davant d'una realitat tan 
engrescaiiora potser no hi iia 
altre reniei que conñar -nos 
i'esignadanient al que 
Montsalvatge reconeix coni el 
^eu lema: "'Tbut s'arrange. Mal, 
niais tont s'arrange». 

Oriol Ponsatí i Muría 

La Fira 
del Disc 
compleix 
10 anys 

" ^ F l l RAfd 'c l lDISC 

El 3 de inaiQ es vn celebiai la X Fira del 

Disc de CoMeccionista al Paiau de Fires 

de Girona. 

La X Fira del Disc va congregar 
25.(100 persones, una xitra que 
avala l'aptísta ]ier la mitt>niania i el 
comert," í.lisct)grahc que |ordi Tarda 
porta cada any a CJirona. Un milió 
de discos van oniplir el PaIau de 
Fires, que presentava algims canvis. 
La Fira va ocupar nienys espai. els 
conccrts a Lexterior van 
desapareixer i fescenari interior 
mirava en una diivcció diferent del 
lloc ücnpat per la gcnt que només 
vol triar i comprar discos. Els 
nostalgics de pinyó fix que 
remenen fiíiilí deis anys setanta i els 
fans de Toptimisme edulcorat 

üxrrFFt 

«•tMUaiMMk 

ó'Opcmción Tnuufo van coincidirá 
la Devesa. També es va estrenar una 
arca de nuisica electrónica, que va 
teñir exit entre els mes joves, tot i 
que la materia primera de la Fira 
continua essent el rock i el passat. 
Aqnest any es va rctre homenatge al 
hailv George Harrison. mort 
reccntujent, .tmb un concert en 
que Abbey Road, el cantant de Los 
Mustang Santi Garulla i els Glaucs 
van interpretar can(;c)ns del músic. 
L'alo-e homenatge va ser ais Sopa de 
Cabra. Glaiics. Gossos, Van de Kul, 
Lax"n'Bnsto. Sr. González, Fes-te 
Fotre i Wliisky'íis van tocar peces 
del grup. fins i tiit l'emotiu 
¡iinponii). Els mitómans van tornara 
coincidir en la suhhasta, que aquest 
any es va fer «pels péls». Un cabell 
de Marilyn Monroe va seradqnirit 
per l.dSO eu]-os peí perruquer 
barceloni Raftel Fages, que té 
previst expos.ir-lo al sen Musen de 
la Perruqueria. per ampliar una 
coFlecció t]ne també inelou un 
exemplar capiMar del mateix 
Napoleó. Pero fobjecte mes ben 
pagat de la subhasta va restiltar ser el 
LÜSC de platí d\4ll íhiii^s tiiusf pnsi\ 
de C5eorge Harrison, que es va 
vendré per 2. M)0 eunis. Altres 
obiectes no van despertar interés i 
es \-an acabar venent a uns prens tan 
populai-s i devalnats que devien 
sorprendre els anténtics amants de 
les icones musicals. 

SalvadorCargol 
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Des del tren 

La variant 
de Castellfollit, 
o com es malmet 
un país 

Ningú a la Garrotxa dubta de la necessi-

tat d'una variant que eviti el pas de la 

carretera peí mig del poblé de Castellfo

llit de la Roca. Aixó no obstant, durant 

l'any en qué es preveu la conclusió 

d'aquestes obres -que s'insereixen en el 

desdoblament del tram Olot-SantJaume 

de Ulerea-, un bon grapat de ciutadans i 

ciutadanes s'han posat les mans al cap 

peí procediment, l'execució i el resultat 

final d'aquest projecte viari. 

S'ha posat de HKIMÍÍCSC una 

nianeríL de fer L]UC sembla 

impropia del temps que estem 

vivint, pero que en realitac 

s 'enunarca en una nova ofensiva 

desefíwlupisfa, anib prou exeniples 

arreu del país, que eus rcniet 

nialauradanienc a aquellos 

époques de destrucció i 

transformació sistemática del 

terri tori , que de tan blasmades 

seniblaven irrepetibles. La realitat 

de les obres de la variant de 

Castellfollit de la Roca ha servit si 

mes no per fer-nos obrir els ulls a 

diferents aspecces la forma de 

procedir vigent en les graos 

actuacioiis viaries: 

— Els factors ambientáis i 

ecológics no determinen ni 

intlueixen de manera significativa 

en Telecció del nou Crat;:at d 'una 

obra viária. Es obvi que a 

Cascellfollit de la R o c a hi havia 

altres opcions de tracal amb molt 

menys impacte ecológic que el 

finalmenc executat. 

Consideracions vuitcentistes com 

Alguns viatgers, els que no havien estatvenguts per rensonyamenttrontolladís que pro-

vocava el balandreig dei tren, en passar per l'estació de Girona miraven enfora per la 

finestreta del compartíment; fregaven amb la má, també una mica somnolenta, el vidre 

entelat i cobert peí degotim de la respiració deis qui dormien, i descobrien els murs llu-

nyans de la ciutat medieval, aquelles construccions romántiques de pedra grisa sota una 

boirina d'humitat permanent, I com que venien d'uns paisatges oberts on governaven el 

cel i la llum, aquella penombra sobtada on Tarquitectura semblava plegar-se sobre si 

mateixa no podía delxar de fascinar-los, especialment si la locomotora al cap de poc tor-

nava a arrossegar-los endavant amb el seu soüagueig adomnidor, és a dir, si passaven 

de llarg, si cap experiencia verídica deis carrers i la gent no contraba langa va l'impacte 

escenográfic d'aquella ciutat suspesa en el temps. Els passatgers amb una certa sensJbi-

litat literaria, un cop arribats al seu destí o a vegades al vagó mateix, amb la precipitado 

amb qué es registra una imatge somiada, fixaven en els quadems de viatge les impres-

sions d'aquella visió fugag i enigmática. Aqueststestimonis, la majoria de principi del 

segle XX, han servit en gran manera per reforgar el lloc comú de la Girona reclosa I miste

riosa, anacrónica i pétria, d'una gravetat monacal que estimulava la imaginacio. Totes 

les ciutats deuen una part gens menyspreable de la seva contribució al mite metropolita 

a la mirada encuriosída deis forasters ocasionáis, pero poques n'hi ha que, com Girona, 

deguin tant al pas del tren i a l'atenció fugissera d'uns quants passatgers somnolents. 

El projecte de demolir el viaducte del ferrocarril per convertir la via del tren en un 

con'ent subterrani que travessi Girona sense que siguí vist i sense que ningú de dins 

tampoc ens vegi posará fi defjnitivament a aquests idlMis ferroviaris que, de toles 

maneres, alguns edificis raciona listes, el temperament del clima i el son cada vegada 

mes profund deis passatgers ja havien convertiten una romanaila bibliográfica. No és 

necessáriament una pérdua que s'hagi de lamentar, si en contrapartida Girona ingres-

sa en el grup de ciutats capdavanteres que ja han sabut transformar el viatge en el 

sempre mes eficag transport de persones i si l'operació, a mes, serveix per reforgar 

['economía, també d'estupenda actualitat, del sector immobillari. Pero potser també 

será la manera que la interpretado de la ciutat es confií d'una vegada ais seus matei-

xos habitants, els que saben on acaba el plntoresquisme i on comencen els carrers; 

els que hi projecten somnis en la vigilia, sense l'ajuda de cap trontoll adormidor; els 

que poden admirar-la com a paisatge no per la imaginado, sino per la memoria, no 

per la llunyania, sino peí passat viscut; els que han sentit algún cop l'estranyesa, la 

sotsobra de veure-s'hl com si fossin estrangers i, al mateix temps, la sorpresa de 

reconéixer-s'hi amb una familiaritat Idéntica amb qué es mouen entre els mobles de la 

seva propia habitado; els que no en passen de llarg; els que saben que els vldres del 

tren, després d'aclarir-los amb la má, es tornen a entelar. 

Eva Vázquez 

ara evitar l 'ocupació d 'uns 

terrenys destinacs a un futur 

creixement urbanístic de 

Castellfollit: van pesar molt mes 

que Tinipacte que es caLisava al 

terri tori . 

— Preval el principi d'evitar 

al maxini la participació ciutadana 

en tot el procediment de 

planificació deis nous tra^ats i les 

seves caractcrístiques. Les 

propostes es treballen i finalment 

es decideixen en reunions 

selectives arbitrarios i al niarge 

deis organisnies democratics, els 

quals es liiniteii a ratificar 

finalment les decisions preses en 

altres ambits. La participació 

ciutadana, en els tenies de fons o 

generáis del projecte, es limita a la 

intervenció formal en el períodc 

d'aldegacions i en l 'obtenció -s i 

rcsponcn— d'una minsa explicació 

sobre els motius pcls quals es 
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dcsesciiii;) ]';il-[ci;adó. D'altrn 
biinti;!, és cnon i i emen t difícil i 
l;ibo]-iós ncccdir .1 cot;i h 
inforiiiiició b;isic;i generada 
entnrii del projecte, i en cot cas 
les diñciiltnts d'accés a la 
in íünnació son un inipedinient 
niolt gran per poder intervenir 
des d'una perspectiva global en 
projectes d'aquestes 
característiques. Tot plegat el que 
fa és impedir que a partir de la 
participació ciutadana i cívica es 
puguin millorar o introduir nous 
criteris socials n ecológics en els 
projectes. 

— Un pare natural noniés pot 
evitar cls itnpactes ambientáis que 
cansen els particiilars, mcntre que 
esdevé luia eiiia totalnient 
ineficaf per poder fer tront al mes 
niínini inipacte anibioutal causar 
per TAdministració. L'exit de la 
prqjecció internacional del Pare 
Natural de la Zona Volcánica 
contrasta amb el seu fracas coni a 
garantia de preservació del 
territori davant els excessos 
provinents de les mateixes 
institucions. Cal recordar que una 
bona part del L;ran impacte causat 
per at]uesta obra viaria es 
produeix dins els limits del Pare 
Natural de la Zona Volcánica. 

— N o s"aplica en absolut un 
principi bñsic de sostcnibilitat 
coui és, davant d'ima necessitat 
viaria, escollir Popció que causa 
tnenys inipacte i que requereix 
menys ocupació de sol. La 
destruccio totalnient gratuVta i 
innecessarja de lertils sois 
agrícoles al pía de Politger, al pía 
de les Funoses, al pía de Beguda i 
a Sant C o s m e és una mostra 
palpable d 'actuacions 
insostenibles dutes a t e n u e dins 
un espai teór icament protegit , el 
Pare Natural , i en un moinenc en 

qué tots els municipis de la 
Garrotxa están redactaiit anib 
gran pomposi ta t els seus plans 
d 'acció local per a la 
sostenibilitat, 

— La ciutadania resta 
indefensa davant de Pabús de 
potler d'iina obra executiva capai,~ 
de modificar substancialment el 
]iroJecte sense cap mena de cramit 
públic. El projecte constriictiii de 
la variant ha estat niodificat varies 
vegades. davant el desconcert i la 
impotL'Mcia de veins i entitats, i 
les administracions locáis han 
semblat actuar mes com a 
repre.sentants de les enipreses que 
no pas deis legítims íiiteressos de 
la població local, 

— La urgencia viaria passa 
per daniunt de qualsevol element 
cultural. A la desaparició d 'un 
paisatge edificat per ima tradició 
mildenaria es pot aícgir Pagressió 
cultural que significa soterrar 
irremissiblement unes iniportants 
troballes arqueológiques d 'un 
poblament neolitic. 

— La Garrotxa es troba 
immersa en un procés de 
degradació ambiental i 
paisatgistica com no s'havia donat 
en cap altra época. Cal teñir en 
compte que aquesta manera de 
planificar i executar les obres que 
ens ha exeniplificat la variant de 
Castelltollit es prociueix en un 

Obres de consUiiccm ih: Id variant 
deCatelIfollitdelaRoca. 

m o m e n t en qué. a mes de 
prosseguir el desdoblameiit 
d'aquesta carretera fins a 
Banyoles, es plantegen les variants 
de les Preses, la Valí de Bas, Sant 
Feliu, les Planes, dues mes a Olo t . 
un túnel de Bianya a Olot . i 
finalment el timel de Bracons 
com a obra faraónica. Aqüestes 
obres s 'acompanyen d'tuia política 
caótica d'ociipació industrial que, 
a partir de la Iliure elecció per 
cada empresa de l 'indret 
d 'ubicació, esquitxa de poligons 
industriáis tota la comarca, fent 
uiiqucs un deis paisatges de 
Catahuiya que niés valors 
ambientáis i paisatgístics bavia 
aconseguit ter arribar fms al segle 
XXI . N o fa gaire. el Quade rn del 
diari Bl País va publicar un extens 
reportatge titulat cLa Catalunya 
bruta», 011. al costat de Pabocador 
del Garraf. la contaminació del 
Besos, els boscos cremats. la 
pudor deis purins d 'Osona i els 
abocaments quiniics del 
Llobregat, apareixia la variant de 
CastellfoUit de la Roca , amb la 
punyent conclusió que «la 
Garrotxa no vol quedar enrere en 
la cursa meteorica que s'ha 
establert entre les comarques per 
assolir un lloc d 'honor en la 
Catalunya bruta i residual». 

Miguel Macias iñrau 
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Universitnt de Girono 

Vicens Vives, 
de nou recordat 
a la UdG 

Els dies 14 i 15 de marg es van celebrar 
a la Facuttat de Lletres les II Jornades 
Jaume Vicens Vives, organitzades con-
juntament peí Departament de Geogra
fía. Historia i Historia de l'Art i el Centre 
d'Históha Rural de l'ILCC, i dedicades a 
analitzar robra de l'historiadorgironí que 
els dona nom. 

Tres tbrcn els principáis cixos 
d'aqiiestes jortiadtrs, a s;ibcr: les 
ponénctes, la presentació púb[ic;i 
del fons que la familia Vicens-
Rahüla dipositá a b U d G l'any 
I98S i h t<-iiila rodona que aplega 
descacats deixebles de Vicens. Les 
cinc ponencies es destinaren a 
parlar de la trajcccoria inccMectual 
i política de ("historiador (a carree 
de josep M. Muñoz) i deis distints 
contextos historiografics en els 
quals treballa: la C Catalunya 
nouceiitista (Kanioii (¡rail); la 
historiografía espanyola de les 
prinieres decades del segle X X , ja 
mes professionalitzada i oberta a 
Europa de la nía de la Institución 
Libre de Enseñanza i la Junta para 
Ampliación de Estudios {Pedro 
Ru iz Torres); la historiografía deis 
primers anys del franquisme, 
resultat directe de la ruptura de la 
tradició liberal {Gonzalo 
Pasatnar); i la que, niés tard, va 
coment^ar a rebre algunes 
influencies de Leseóla francesa 
deis Anuales (Julián Casanova). 

El segon eix de les Jornades 
ton la presentació pública (a 
carree de Jaume Rufí) del fons 
bibliografic i documental (i de les 
seves possibilitats) dipositat 

"JAUME VICENS VIVES 

EN LA HISTORfOGRARA CATALANA 

I ESPANYOLA* 

Glrona, 14 115 de mar^ (fe 2002 

UnlversIUt do Glnna 
DcsaílüiiHiil lie CtuHintlD. HIWMIi I llHIuiia De \Hn 
ImUlui iJF Uen̂ uD I Cullurn CKlitfon» 
tCan\w il'H'^lñ'M MiN'l' Srcob JAIHIK VltriH V-.'-. • 

generosament a la U d G pels 
hereus de Vicens, el qual des d'arn 
podra ser mes conegut i consultat 
grácies a l'edició d \ in C D 
(prcsentat en oeasió de les 
Jornades) L¡ue inaugura la 
coMcccio Ex-libris, destinada a 
donar a coneixer els distints fons 
bibliograíics c¡uc es custodien a la 
Universitat. 

Finalniciit, i coni a cncertada 
eloenda, cal esmentar la taula 
rodona «Jaume Vicens vist pels setis 
deixebles». Moderada perjoaquiín 
Nadal, va reunir dcstacats deixebles 
de Lhistoriador giroiu' que han 
tingut un paper rellevant (segiiint la 
preocupació divulgadora i didáctica 
de Vicens) en la renovació de 
l'ensenyament de la historia eu els 
institüts els darrers quaranta nnys 
(Ramón Ciuberu, Montserrat 
Llorens, Rosa Ortega i Joan i^oig) 
o en la renovació de la investigació 
histórica (ainb especial étnfasi eu el 
camp de la historia social i 
económica) desenvolupada en 
fambit univcrsitari (Einili Cíiralt i 
Jordi Nadal). Tots ells, davant d'un 
pi'iblie nombrós i divers (aJumnes, 
professors, faniiliars de Jaume 
Vicens). destacaren les 

caracten'stitiues del que iou el sen 
luestre. Jordi Nadal evoca el Vicens 
que era, albora, un bou 
investigador i protcssor Qa "C]iie les 
seves classes feien un gran inipacte* 
i «nitliom volia anar a primera fila») 
nnib LUia gran capacitar de treball, 
un "gran sendtposiriu de la vida» i 
no pas poqLies dosis de [uagnetisnie 
i atraceió personal. Eniili Giralt 
destaca la seva voluntat de 
'itranscendir fámbit própiatnent 
universitaria. R a m ó n Gubern, al 
sen torn, després dV-xpressar la seva 
admiració per Vieens, va 
reconei.xer, fent uti exercici de 
franquesa, que la relaeió tlels 
alunines anib el mestre no deixava 
de ser un xic «vassallática». Segous 
e]l, a Vicens «l'eruLÜció li anava 
estreta», i es delia molt mes per les 
grans síntesis i les intu'ícions 
brillants. Montserrat Llorens (que 
parla també en nom de Rosa 
Ortega i Joan Koig) posa de 
manifest coni ells havicn intentat 
continuar la tasca endegada per 
Lhistoriador (de qui va destacar el 
sen Uigam amb l'ensenyament actiu 
practicat per l'lnsdtut Escola de la 
II República) tle niillora deis Ilibres 
de text destináis a Lensenyamcnt 
de la historia, a partir tle la 
consideració (molt cara a Vieens) 
qne els aluinnes "iiti son només 
repetidiírs mecanics tlels roillos deis 
professors, sino gent activa» ais 
quals es pot implicar mes en el 
proct'S d'aprenentatgc amb les eines 
adeqtiades i una nova concepció de 
la historia en que els protagonistes 
no sóu noniés els herois i els reis, 
sino també la gent «normal». 

En definitiva, després 
d'aquestes intenses Jornades, no 
absentes d'alguns interessants 
debats i polémiqnes (inevitables 
en la mesura que no tothom fi la 
mateixa diatjnosi i valoraeió quan 
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L~s p;ii-|;i tic l;i hislnrii)g]íin,i). am 
nnmcs L\II ospor.ir <.]uc lu-ii ;ivi;it 
í^c'ii piiii|¡(.|ii¡n k's püiJL'iicics i L-s 
f'ici l;i irnnsL^-ipció (i LHÜCÍÓ) de les 

dik-i-L'ins iiiicrvi'[u-¡oiis J e Li i.uil.i 
i'odona de cluoiKla. ja que 
aqüestes liarreves son LUIS 

testimonis liiscoiaes ineisius i de 
gran vivesa que. anih el cemps. 
<^oni passa anüi els hons viiis. 
giianyanm en importaiieia i 
interés. Llastíma que per raons 
imperacives de darrem liora ais 
professors [oscp Fontana i Bnric 
Lliich no ck fos possibie 
participar en la taula rodona, tal 
coni s'havia previsi. 

Joaquim M. Puigvert i Sola 

El professor 
Joaquim Florit, 
en el record 
El dia 9 de marg d'aquesl any 2002 va 

morir a Barcelona a Barcelona el profes

sor Joaquim Florit Garcia, a l'edat de 

noranta-un anys. Va arr ibara Girona 

l'any 1942 per ocupar la cátedra de llen-

gua llatina i, al mateix tenips, la direcció 

de rinstitiil Vell del carrer de la Fort;a, 

La seva niort lia enjpit niohs 
[íii'oniíis i, especiainienc. oís que 
vaní ésser alinnnes seus i que anib 
t-'l reeord eopseni ara anib 
'-'nyorant.'a el que va significar el 
í̂ '̂Li nicstratlío i la seva estada a 
t'iron;i duraiit vint-i-cinc anys. 

El Sr. Florit -a ix í el solíem 
' inon ienar - va néixer a Murcia i 
va arribar al nostre iiistitut 
proccdenr del de Torrelnvega, 
líen aviat s'identitica anib la 
i'falitat gironiíia i es considera un 

Líirom' mes. Pels wdts de Tany 
l'ííi7, per raons ]iersonals ¡ «en 
coniissió LIC serwis", \'a 
trasUadar-se a Barcelona, on 
dirigí l ' instimt de nova creació 
Emperador Chirlos, en el qual es 
Jubila Tany MíSH 

La seva relació anib Clirona 
no es va interronipre niai. í 
durant molt de rcnips conserva el 
sen pis del carrer deis Alemanys. 
prop de la Porta lí^nfuia. situació 
de la qual cll solia vantar-se, tot 
nianiJestant el sen goit; de viure a 
tocar d'unes memorables restes de 
la Gerimda ixínuuia. 

Coneixia niolt hé i estiniava 
anib deler tots els ractíns de la 
(iirona ancÍL;a. N o era ijens estrany 
troliar-lo. en els seus pocs moments 
de lleurc. passej.int pels vells 
cirrerons. tot rejiass.mt i tlesctihrint 
la historia de I.i iiostra ciutat. 

Linstitut del teinpis del Sr. 
Florit. sobretot de la primera 
época, no jioilia sostreure's a les 
limitacions i restriccions que les 
circtniístñncies de la trisin ¡ llanca 

El professor Florit. el dia de la 
seva jubilado, l'any 1980. 

postguerra iniposaven. El centre 
tenia pocs recursos, Ledifici era 
vell. el material escolar era escás, a 
les aules els nois i noies eren 
separats peí passadis que rebia, 
ironicament. el nom de "paraMel 
3iS>>... i no obstant aixo 
restiiiiavem com era. no en 
teníem cap altre i era, en 
definitiva, «el nostre institut». Ens 
conipensava teñir aquella aula de 
fisica. tan plena d'aparells estranys; 
f aula de ciencies naturals, tan 
emblemática; Laida esglaonada; 
les obertures solemnes de ciirs; les 
celebracioiis de la testa de sant 
Tom.Vs; el cant del G,jniía¡i¡uis 
[i^iínr, mes gloriós que altres cants 
imposats, i, sobretot, ims 
protess<irs beii rellevaiits: Cíarcía 
López. Cíener. Sobrequt-s. 
Fustagueras. Mn . Fuentes . . . i mes 
endavant l íonnin. C'olas. Rosina 
Lajo, entre molts il'altres. 

Anib un seiitit de 
respoDsabilitat extraordinari i anib 
un s.iber fer de persona conscient i 
complidora de la seva tasca, el Sr. 
Florit va dirigir l'ltistitut gairebé 
dinou anys. no exempts de 
dificultats de tota men.i, cabories i 
[uoltes vegades incomprensions. 
Aliaiis de tot. ell era l 'home, el 
companv i el pi"otessor. 

Era conscient de la tasca 
encomanada ais docents, una tasca 
doble entre els pi-ofessors i els 
alumnes. i s.d>ia compaginar ntolt 
bé l'e.xigéncia i l'autoritat que la 
docencia concedcix. amb un 
c.ipieninient de respecte i d"cstima 
pels .dumnes. Era el <iocíiis nui'^i^tcy, 
el protcssor savi. pero amable, 
comprensiu, sempre obert al 
dialeg, pie d'lnimanitat, 
constantment disposat a donar 
consells i a ajudar en l'organització 
d'activitats que ell intuía que 
podrien ésser saludables. 
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Va exercir el seu mestratge 
amb la niés ferina vocació i, bon 
pedagog i erudit com era, feia de 
les seves classes un espai propici 
per al coneixement fácil i planer 
de la llengua Ilatina i del Uegat 
que ens ha deixat el m ó n clássic 
grecoromá. 

Trobarem a faltar el Sr. Floric, 
el professor que, sens dubte, ha 
deixac en molts deis seus alumnes 
un exemple de rectitud, 
d 'humani ta t , de serenor I de 
generositac; en molts gironins ha 
deixat cambé un bon 
testimoniatge d'aniiscat. C o m 
Plini e l jovc, li podcni dir: Hahcí 
amicoí, qíiiii amicus ipse es ('Tens 
amics, perqué tu ets, precisanient, 
un aniic'). 

Jo dic amb tristesa <'adéu>> al 
Sr. Florit i li agraeixo, com li he 
agraic sempre, les seves 
ensenyances i els seus consells, 
que m'lian permés d'estimar la 
llengua Ilatina i de ser la 
successora en la seva cátedra a 
r inst i tut J aume Vicens Vives. 

Acerba sauper morí comiH qiii 
immortale aiiquici parant ( 'Sempre 
resulta amarga la more d'aquells 
que projecten quelcom 
immor t a r ) . 

Dolors Condom i Gratacós 

AUMA 2002: 
L'Automóbil i 
el Medí Ambient 

Durant els dies 7 i 8 de marQ es va cele
brar a Girona el segon fórum dedicat a 
rautombbil i el medí ambient, que prenia 
eirelleudelqueva tenirllocrany 1998. 

El programa de scssions d'enguany. 
que iiicloía destacáis ponents tant de 
rAdministració com del sector 
industrial i de la investigació, es 
plantejava analitz;ir ]"impacte 
ambiental deis vehicles en una doble 
vessant: com a agents productora de 
soroll i, per la seva contribució al 
problema de la qualitat del medi, 
com a fbcus emissors de 
contamitiancs atmosfcrics. Un cop 
exposada la problemática, el fil 
conductor es \'a centrar en la 
recerca de solucions per tal de 
niillorar el confort i la qualitat de 
vida de la ciutadajiia davant aquesta 
realitat. així com en el coneixement 
de tecniqucs i instruniejits per al 
control de Timpacte acústic, les 
rnillores de disseny, la recerca en 
nous combustibles i la introducció 
de sistemes que redueixin la 
contaminació. Finnlment, es va 
analitzar la situació actual del marc 
legislatiu i les tendéncies previstes 
amb Tobjectiu de determinar quins 
son els canvis que es poden donar a 
curt termini en la cadena productiva 
en benefici deis ciutadans. 

Durant e! primer dia es 
vertebraren un seguit de ponéncies 
que varen coincidir a destacar els 
pneumarics i la superficie de 
rodanient com les fonts principáis 
de soroll ambiental, i en aquest 
senrit s'apuncaren dues línies 
d'acció: la utilització d'astalts 

sonoreductoi-s a base de cautxú 
capagos de reduir entre 4 i fi 
decibels riiiipacte acústic exterior, i 
la conveniencia de treballar amb 
tecnologies de simulado i predicció 
per til d'avanfar cap a la reducció 
del soroll de rodolanient, acceptmt 
que, en aquest cas. la seva tot;il 
eliminació no és possiblf a causa de 
la inevitable prioritat de la segurctat 
de la condúcelo, que no permet 
eliminar els dibuixos del pnetimatic. 
Aproflindint en les fonts de soroll i 
fciit referencia a les tipologies de 
vehicles es va posar de relleu la gran 
aportado deis autobusos lespecte de 
les motücieletes i els tnrismes, fins al 
punt de deixar sobre la taula la 
discussió sobre la idoneVtat del 
transport públic de supei"ficie. Tot i 
així, la pitjor part se la varen endur 
els cicloniotors, els usuaris deis 
quals, segóos els preserits, haurien 
de veures obligáis a passar la 
inspecció técnica. Aquesta proposta 
també s'estenia al mercat 
d'accessoris. De cara a mesurar el 
veritible impacte acústic i, el que és 
mes iínportant, la seva percepció 
per part de les persones, s'aborda 
direetament la necessitac urgent de 
completar la unitat de d.B(A). ja 
Litilitzada avui dia, amb altres 
indicadors nuilridimensionals. 

Estrényer les relacions entre 
universitat. Administrado i 
empresa a fi d'utilitzar sistemes de 
modelització acústica a partir del 
cadastre sonic per incidir en la 
planificació urbanística, modificar 
la fiscalitat local tenint en conipte 
aspectes mediambientals, 
augmentar la Ireqúéncia de les 
revisions i crear una cultura d'ús 
responsable de Tautomobil foren 
altres aspectes destacats i a partir 
deis quals es marcaren línies 
d'actuació fntures. tot destacant la 
important contribució del inétode 

file:///2-/o/
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O F I C A de control d'eniissioiis per 
donar compliiiient a Íes directives 
eiiropees. 

En la sessió de cloenda, el 
president del comité organitzador. 
Dr. josL'p Arnaii. va fer una lectura 
provisional de conclusions eii 
presencia del conseller de Medi 
Ambient, que va rcssaltar la 
importancia d'aquestes jornades 
justanient quan es conipleix el dése 
aniversari de la cimera de Kio i en 
l'any clau per ratificar els acords de 
Kyoto, basics a Diora 
d'harmonitzar l'ús de raiitomobil i 
l'estat del niedi ambicnt. 

PepJuandó 

Jordi Ribas 

LTsglésia 
gironina 
segueix viva, 
sortosament 

El Fórum Joan Alsina. de capellans de la 

diócesi de Girona, ha donat a conéixer 

les seves reflexions sobre l'Església que 

volen. reflexions que, peí que sembla, no 

han caigut en la indiferencia. 

Els titulars d'algnns diari.s cns varen 
fer dubtar seriosament si el 
documeiit del qual extractaven 
l'encapi^alament de la noticia era el 
iTiateix que ja coneíxíeni: «Perfils 
de l'Església que ancni constrniíit». 
I potscr atxo explica, en part, el 
rebuig qtie piigui haver provocat 
^n alguns lectors. Tanniateix, el 
documcnt que ha donat a coneixer 
el Fórum Joan Alsina, que té el 
üiiport d'una setantena de capellans 
de la diócesi de Girona, és [nolt 

Félix Mussoil, Ignasi 
Forcano i üuís Costa 
en l'acte de presenta ció 
del document 
del Fórum Joan Alsina. 

niés rie i coniplex del que podrien 
sugLícrir els simples titulars de la 
prenisa. L'escrit en qüestió parla, 
primer, que cal avanzar en el camí 
d'una Esí^lésia mes participativa i 
democrática; i, segon, de la 
necessitat de prcndre posició 
decididament a favor de la Justicia 
i de la Uibertat. Aixo s'exposa ainb 
molta sorenitat i no diu res de non. 
En toe cas, es tracta de donar LUÍ 
nou impuls ais valors evangclics 
que han d'inspirar l'Església d'avui, 
en la línia del pensament i de la 
vida de Joan Alsina, exemple de 
pobresa i de donació. Es evident 
que aquest camí evangélic es traba 
ais antípodcs d'altres niodels 
proposats oficialment per la 
institnció eclesial: Isabel I de 
Castella i Escrivá de líalagucr —un 
gest d'agra'iment perqué Tuna i 
Taltrc han ajudat a consolidar el 
poder politic i social de l'Església-
Institució?—. Obviamcnt, no cal 
que hi estignem tots d'acord. Els 
cristians no som súbdits de cap 
Jerarquia, ni fanatics d'una 
ideologia. Anib el Cx^ncili Vatica 
[|, l'Església catalana va entrar en 
im niagin'fic i cxtraordinari clima 
de pluralisme. Cadascú de nosaltrcs 
té capacitat per pensar peí sen 
couipte. una consciéncia per 
decidir els seus passos i una 
esperaní;a per trobar nous camins. 
1 plena Uibertat per compartir amb 

els akres una experiencia joiosa i 
cnriqnidoia de conuinió. El 
Fórum Joan Alsiiía no ha íet altra 
cosa que manifestar la seva opinió 
per establir un diáleg amb altres 
posicions i enriquir el pensament 
comú i di veis. 

N o m é s al darrer apartat del 
manitest a qué ens referim 
s 'ennmeren. i molt de passada, 
alginis drcts -a la iü;uakat i a la 
Uibertat- que no stSn pron 
reconeguts a l'Església. Hi 
podríem afegir, pero, que no 
s'han de buscar estratégies per 
contrarestar la epérdua de 
vocacions». Aquesta pérdua —que 
podrícni valoi'ar com un g u a n y -
es pot interpretar com LUÍ signe 
deis tenips que ens condueix cap a 
una Església menys clericalitzada. 
I pensem que, a tots, ens convé 
desclericalitzar l'Església a tots els 
nivells. Les comunitats reals, peí 
sistema de representativitat 
democrática, poden anar creant 
altres estrLictures de comimió 
—mes ágils i diáfanes— entre si i cap 
enfora, invertint així la direcció 
del flux vital: des de la comunitat 
real cap al bisbe. I tot plegat no és 
tan sois un bell desiderátiun, sino 
que - so r tosament - a Girona ja hi 
ha petites comimitars cristianes 
que en fan experiencia. 

ÁngeIJiménez 


