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f CRÓNICA 

Quatre anys 
i nova empenta 

El Museu del Cinema de Girona ha celebrat 

el quart aniversari de la seva inauguració 

amb rampliació de l'espai expositiu i la 

intfoducció de nous eletnents. El seu fons, 

elabora! peí pacient Tomás Mallol, segueix 

sent un deis mes importants del món. 

Coni una aMegoria de la societat 
actual, a niig camí entre la 
virtualitat i la realitat difusa, el 
Museu del C inema de Girona va 
inaugurar el mes d'abril passat un 
non espai dedicat al Cine N I C . 
Es traeca d'un projector d'iinatges 
infantil semblant a un C ine Exin. 
Des de la seva aparició al mercat, 
ais anys trenta, fins al 1974. se'n 
van vendré ni niés ni nienys que 
deu núlions d'exemplars. La sala 
de Cine N I C , situada a la primera 
planta de l'edifici, es completa 
amb dos aparells íntenictius que 
pcrmeten ais visitants fer una 
projecció i transportar-se a 
epoques passades. 

Els canvis afecten també 
Texposició pernianent de la 
tercera planta, amb la presencia 
d 'un Fantascope, una llanterna 
mágica que mostrava 
fantasmagories a un públic 
bocabadat de mitjan segle XfX. 
Aquesta pe(;a és d'adquisició 
recent. A mes, s'ha millorat la 
posada en escena deis diferents 
espais, amb una cronología de 
l 'evolució tecnológica en el 
període 1874-1895, i sMian afegit 
un seguit de fotografíes sobre el 
precinema i el cinema. 

Podem veure altres peces del 
foiis, fms al m o m e n t ínédites: un 
poliorama del final del segle X I X , 
situat probablement en un local 

nSlTÍBíMUíemTi al Cnam-i.Muw'r-: 
Museo iJelCiinima-),' 

el cine ajaans del ciní») 

de varietats de Barcelona; un 
diorama (1880-1921)); una camera 
fotográfica de taller Goldman 
(1860-1899), que era la peí^a 
típica del fotograf profcssional; o 
un teló d'estudi de fotografía 
(1880-1920). T o t a i x ó s e n s e 
oblidar l'atracció priiicipal: el 
M o n d o Nuovo, un aparell únic, 
rescatat de l'oblit per Mallol i 
que, entre els segles XVIII i XIX, 
va sinibc^litzar l'atracció de tira 
per excel-lencia i la imatge mes 
propera que tenien els nostres 
avantpassats d 'una realitat recreada 
i en moviment . Una alternativa 
visual que, de mica en mica, ha 
xuclat i mediatitzat la realitat 
física. 

ParaMelament, es van fer una 
serie d'actes liidics, com un 
espectacle musical o la reaÜtzació 
d 'una obra teatral, tot amb la 
mateixa intenció: intentar que el 
ciutadá s'apropi al museu. 

Moisés de Pablo 

L'efecte Sunyer, 
premi Mestres 68 

Salvador Sunyer i Aimeric i les escoles La 
Bressola van ser guardonats en la 
vuitena edició deis premis Mestres 68, 
de Girona, 

El proppassat tres de inaig, a la 
sala d'actes de l'escola 
universitaria de formació del 
professorat de la U d G , vain viure 
un acte singular, és a dir, poc 
freqücnt. L'associació Mestres 68 
i les insti tucions que li finí costat 
(Conselleria d 'Ensenyament , 
U d G , Dipu tac ió de Girona, 
Rosa Sensat , . . ) atorgaven els 
seus vuitens premis anuals en 
recone ixement a la tasca 
desenvolupada en el m ó n de 
l 'educació a Salvador Sunyer i 
Aimer ic , el personal , i a La 
Bressola, Tinsti tucional. 
Presentats peí rector de la U d G , 
Joan Batlle, en el seu p r imer acte 
públic, vam escoltar els 
parlaments de Marta Mata 
(anima, mes que presidenta, de 
Kosa Sensat), Josep Callís 
(prcsident de Mestres 68 i anima 
també d'aquests premis) i el de 
cloenda, a carree de la consellera 
d 'Ensenyament , C a r m e Laura 
Gil. Peí niig, les gloses de 
Miguel Berga a Salvador Sunyer 
i Enric Larreuta a La Bressola i 
les respostes deis homenatjats . 

E m referia abans a im acte 
poc freqüent perqué alio que en 
principi es rediiia al Il iurament 
mes o menys formal d 'uns 
premis resultava ser, en la nieva 
opin ió , una veritable lli<^ó 
magistral compart ida pels oradors 
i oradores de la taula, una 111^0 
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Qüestió de noms i de f ets 

extraordiiuiria envolcada a mes a 

mes, d'aíectes i complicicats. 

C o m que 110 tiiic les páranles 

justes per fer aquí cinc centims 

fidek del coiitifigiit de l'acte tis 

faig ;irribar telegraficament 

algimes sensiicions que vaig 

v iu rc . . . Escoltant l;i miijoria de 

paraules, reivindicatives de la 

necessitat i la urgencia de la 

norniali tzació lingüísciea, cultural 

i política del nostre país, em vaig 

sentir traslladat ais anys setauta, 

en que, acabac d 'arr ibar a 

Catalunya, vaig escoltar, 

en tendre i fer meva aquesta 

re iv ind icado desesperada. Vaig 

pensar que aqüestes decades 

passades ímn estat temps 

nialaguanyat i que, a UK'S a mes, 

Lina boiK) part de la eiutadaiiin [la 

perdiit eiiipeuta i capacitar (i 

ganes) de niobilització, i es niou 

niés resignada i desesperant^ada 

que mai amb les lógiques 

previsions pessiniistes de futur 

que aixo implica; les par;iules de 

Salv;idor Sunyer sobre el tema. 

Amb motiu de les obres que es projecten a la platafonma sobre l'Onyar que porta el nom 

de plaga de Catalunya, aigú s'ha sorprés del fet que rAjuntament de Girona l'hagués 

denominat així en pie rigor de la dictadura franquista. L'acord va ser pres, en efecte, el 

setembre de 1967, i sembla bastant inexpücable, perqué en aquelis moments totes les 

places principáis de pobles i ciutats es delen «del Caudillo», amb i'excepció singular de 

Girona on, tanmateix, hi havia una rambla «del Generalísimo". La plaga del Vi, que era 

la mes important, havia estat rebatejada conn a plaga «de España». 

L'explicació -que convé recordar- és la que segueix. El 24 de juny de 1967, en 

encetar una nova etapa, elsetmanari Presenciaba demanarals lectorsquesuggeris-

sin noms per a la plataforma que aieshores s'estava construint sobre l'Onyar. Les res-

postes no es van fer esperar. Quan un lector va demanar que no tiiposessin «cap nom 

de persona que encara visqui», tothom va entendre qué voiia dir, Els noms que van fer 

mes fortuna van ser els geográfico histories -plaga de l'Areny, del portal de l'Ángei, del 

Pes de la Palla, del portal d'en Vila, del Carme- i els simbóiics, entre els quals va des

tacar des del primer día el de plaga de Catalunya. L'historiador Santiago Sobrequés 

justificava així la seva proposta: «Girona está en deute amb Catalunya, i ara seria un 

bona ocasió per a saldar-lo. Per altra part, seria un nom de tots, capag de superar 

amb éxit les vicissituds del temps», 

Encara no havien transcorregut tres mesos de Tlnici de ia consulta que l'Ajunta-

ment va prendre per unanimitat el seu acord. Va ser, sens dubte, una decisió 

intel-ligent. Presencia, sempretan crítica, va felicitar el consistori per la coincidencia 

entreeldesigdeisciutadansil'acorddeisregidors. Totiqueaquests, en prendre'l, es 

van curar en salut i van fer constar que "la ciudad disfruta ya de una vía denominada 

plaza de España», 

Amb ía reinstaurado democrática, la plaza de España va tomar a ser la plaga del 

Vi, encara que rúnica manera d'eiiminardeinomenclátorel nom de Can'ero Blanco va 

ser donar el nom de plaga d'Espanya a l'espal que els franquistes li havien dedicat i 

que tothom anomena "la plaga de l'Estació». La plaga de Catalunya, en canvi, tal com 

havia profetitzat Sobrequés, ha «superat amb éxit les vicissituds del temps». 

Narcís-Jordl Aragó 

com sempre, van ser encertades, 

sabedores i niiigistrals! 

1, a tall d'aconiiadamenc. un 

record al plaer d'escoltar la glosa 

d'en Miquel Berga explicant els 

secrcts de Vijvch- .SIÍIJ}'(')': una 

síntesi mágica i saltenca. producte 

tipie de la factoria de Salr. de ["ale 

1 r i icrencia. ilel magisieri d'aquest 

fin predilecte. Llastinia de 

Tubsencin deis membres. tret 

d 'un, de l;i corporació municipal, 

i d'altres persones ofícialment 

rellev;mts del poblé, 

Sebas Parra 

Salvador Sunyer a la plaga 
de Catalunya de Girona. 
r i l de setembre de 1977. 
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Temporada eterna 
És prácticament impossible fer la llista de fires i museus de temática particular, d'ofi-

cis o de fesles singulars que es conserven, es fomenten i que sobretot s'anuncien a 

casa nostra. Cada any que passa n'hi ha mes. Així mateix, també perqué cada cop 

n'hi ha mes, es fa impossible de saber els espais d'interés ecológic, forestai o senzi-

llament paisatgístic que hi ha a les nostres comarques. Espais que, malauradament, 

no acaben de ser sovint del tot protegits, pero que cada vegada son mes visitáis, 

encara que no sé si es pol dir ben bé que cada vegada hi ha mes gent que els valora. 

Sovint, el fet és que la gent anem a visitar-los un cop i prou. Després, també en gene

ral, volem visitar -els mes incauts en diuen conéixer- altres ten-jtoiis o altres coses. 

Convertides en un gran pare temátic al servei del turisme, de l'especulació i del nego-

cl, avui les comarques gironines-no exclusivament, és ciar, pero sí que amb una mica 

mes de fidelitat que altres zones- s'assemblen cada cop mes a la gent d'aquella anti-

ga casa pairal que, com que volen fer creure encara continúen sent el que polser no 

van arribara ser exactament mal, ensenyen i exhibeíxen tetelque poden, tot el que 

els queda del seu suposat poder i de les seves admirables riqueses. Els d'aquestes 

comarques, pero, qué mes ensenyarem després? Amb quin esquer entabanarem 

encara aquell peix que, mes que alimentar-se, en un sentlt metafóric, grácies al que li 

mostren, el que fa de veritat, i aixó en un sentlt ben real, és alimentar-nos? Tanquem 

la temporada turística un cop mes. Abans, el setembre era el mes de fer balanc; i ple

gar; ara, en canvi, és el mes en qué es prova que la temporada continuí. Si no lio han 

fet encara, mes d'un partará aquests dies de turisme de qualitat, de la necessitat de 

desestacionalitzar el turisme tant com es pugui. Aviat, amb sort a l'octubre i si no al 

novembre, quan els ponís i les vacances que ens acosten al Nadal ja s'ensumin, conti-

nuarem parlant de turisme, si bé concretant-ho en uns altres llocs. Anirem d'orient a 

ponent, per dir-ho de pressa. Sense moure'ns mal, pero, del turisme. Pare temátic per a 

tots els que venen i fins i tot per ais que no am'ben ni a venir, els d'aquestes comarques 

no som també a la vegada cada cop mes monotemátics? 

Xavier Cortadellas 

Modest Prats (Castelló d'Empúries, 1936). 

Una darrera 
IIÍ9Ó per a una 
primera lectura 

El 29 de maig el professor Modest Prats 

va inaugurar la Sala de Graus de la 

Facultat de Lietres de la Universitat de 

Girona. L'estrena d'aquesta capella 

gótica dedicada a sant Miquel coincidí 

amb la darrera Iligó de Modest Prats a la 

Universitat de Girona, "La Paraula i les 

paraules". que omplí a vessar una Sala 

de Graus disposada a escoltar les savias 

paraules del mestre. 

«Estem contents de tornar a tt,'nir 

el professor Modest Pr;its ;)1 nostre 

costat, de poder assiscir a la seva 

liifó i de poder escoltar una 

vegada niés les seves páranles 

sávics que glossaran "La paraula i 

les paraules" i proclamaran, també 

una vegada mes, la seva venerado 

per la Paraula i el seu amor 

apassionac a les paraules, per la 

seva doble condició de capella i 

de filoleg». Amb aquesta amable 

introdúcelo, expressada en un to 

distes, la professora Mariángela 

Vilallonga va donar pas a la 

darrera classe del professor 

Modest Prats a la Universitat de 

Girona, pronunciada en una Sala 

de Graus esplendida, plena 

d'autoricats, professors, exalumnes 

i, en definitiva, de gent que ha 

adniirac, admira i mantindrá en el 

record les gesticulacions i el 

[nestratge d'aquest eminent filóleg 

i aniic- La nova Sala de Graus, 

que embolcallara les properes 

lectures de tesis doctoráis, va teñir 

en la classe de Modest Prats una 

darrera llii^ó que obre el camí a 

futurs esdeven i nients academics 

per a noves generacions 

d'estudiants de Lietres. Una 

darrera lÜc^ó, dones, per a unes 

properes lectures. 

L'acte —que va incloure els 

discursos del dega de la Facultat 

de Lietres, Joan N o g u é , del 

president del Consell Social. 

J aume Casademonc, i del 

vicerector Josep María Nolla, i 

que es va cloure amb una cantata 

del cor de la Universitat de 

G i r o n a - va servir també per 

regalar a Modest Prats els dos 

volums de la revista Estudi General 

titulats IVIiía'hlihüfJ (Í'lionja¡¡U/^c ti 

Minlcsi Prats (1 i II; 2()(Kí-2{)0]) i, 

també, un quadre original que 
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l^aiiu'iicL- Fita v;i civar 

t'speciiiltiiL'tiC per a ¡KjLicst dia. 

Ln ciilidesa d'uii aiiibit'iit en 

qiit' res [lü íou sobrcr va ser un 

bon puní: i fiíial per a dos 

csdcveiiiinents exeepcionals ijiic 

s'híin gestac i preparat para]-lels 

per tal que convergissin ei) un 

iiiaceix acte. Q u e nenies s6n 

mercixedorcs de cants esfori^os i 

d'actes tan excepcionals les 

persones excepcional.s eoni 

iVUiilest l'rats ho van deixar 

eiitreveure los páranles de 

Mariangela Vilallonga, que va dir 

ivk'rint-s 'hi: 'xHa tiiigiit senqire 

les páranles atleqnades i justes per 

eenttirtar-nos, per eneoratjar-nos. 

per gniar-nos". Donein graeies. 

tots nosakres. a aqüestes Páranles. 

Daniel Ferrer 

Edgar Morin, 
rética de la 
comprensió 

El f i lósol i soc ió leg Edgar Morin, 

considerat un deis InteMectuals mes 

brillants del panorama europeu actual, va 

ocupar entre el 10 i el 14 de juny la 

Cátedra Ferrater Mora de Pensament 

Contemporani, per tal d'oferir un curs 

solí re "Pensament complex i ética». 

Mofin. que va iniciar la seva 

activicat inteMectual en la 

ininiediata postguerra, s'lia 

caracteritzat per la seva voluntat 

d'establir nns niodels de 

pensament antidogiuátics que 

pugnin Df'erir una lectura 

transversal del nión a partir de 

elilerents canips iiisci[^linai'¡s. Bl 

seu priiicipal corpus de treball lia 

rtZnrcii-ia contenipurania, el 

niite de la niort. o el cinema, 

¡ t-nis i tot lia recolÜt la seva 

experiencia vital al costat de la 

resistencia en iiti texc de carácter 

autcibiografic annnienat FJs im-tn 

¡{inioiiis. 

A llarg de les deu sessioiis 

que van c o m p o n d r é el seminari 

sobre cd^ensanient complex i 

etica», Mori i i va intentar dur a 

estat recollit en cinc víihnns que 

porten per títol L,i Mclhodc i on 

estableix un iiietode per pensar el 

nión del coiieixenient, de les 

idees o mes recentmenc per 

interrogar-so - o n ol seu iilrini 

treball publicat- sobre la 

constitució de la identitat 

bumana. A part. Mor in ha 

publicat treballs sobro_ditorents 

anibits disciplinaris. coni ara 

L'olor del llorer 
Les especies i les herbes que els bons cuitieis administren amb ciencia ais plats que ela

boren son la subtilesa del pensament transportada al menjar. Fms i totla vianda rutinaria, 

la ració de verdura bullida deis dies laboráis amb el seu tall de cam corresponent, condi

mentada amb una mica de llorer o d'alfábrega, amb un pols de pebre o un rajolí l'oli de 

sésam, s'adorna delicadament amb una aroma imprecisa de ten-a fecunda i herbéis 

mentolats que regala a la boca al-lucinacions boscatanes de sátirs, fades i fetillers. La 

facultat del gust ha estat indispensable en l'evolució deis humans per garantir i'accés al 

somni i l'esperanga, o per reteñir la imatge de temps millors que el vapor d'un guisat amo-

rosit amb nyores o safra intensifica de manera semblant com el perfum d'encens contri-

bueix a la revelació del misteri en les celebracions de Tepifania. El sabor refinat de ¡'espe

cia, quan és distingit al paladar com una auréola despresa en Tengrunament pastos del 

menjar que masteguem, com un halo de benauranga que no nodreix. pero que ho és tot, 

que és com la bondatdel sant, el coratge del soldat. la tendresa maternal, la invisible 

qualitat sense la qual els cossos serien esquelets sense temperament; quan la fragancia 

de l'espécia s'allibera entre els sucs que segreguen els menjars indignes amb que tot 

sovint ens alimentem, la vida pren de sobte tota la seva gravetat. toma a ser aquella 

experiencia necessária que meravella conéixerencara que costi tantes penes i treballs. 

El gaudi de tot alió que ens passa a vegades depén d'apreciacions tan subliis i 

senzilles com les que procura a l'olfacte Tolor de llorer que escampa un sofregit. Potser 

per aixó ens agrada tant ser convidáis a sopar a casa deis altres, perqué ens ofereixin 

condiments insolits pero apropiats, que sorprenguin el gust. que se'ns desconeguin a la 

boca, i que al mateix temps la satisfacin, com fan les bones amistats. Per aixo, també, 

sentim una decepció inexplicable quan a la taula d'un altre reconeixem sabors idéntics 

ais que preparem a casa, com si confianta celebrar la novetat, la descoberta. I'aprenen-

tatge, haguéssim trobat la tristesa de qué fugíem amagada en una cuina inesperada-

ment consanguínia. S'entén que la gent tingui cada cop más tirada a la gastronomía 

que recorre al picant i l'acidesa, ais contrastos íorts de mel i sal, a l'altemanga de textu-

res crenioses i crostes cruixents; a la cuina elaborada amb sobresalts i efectismes 

astuts. una cuina exótica que promet l'assalt a una vida trepidant. Ara ja no se'n fa prou, 

amb la humil fulla de llorer, amb la petita felicitat de retrobar el bosc entre les dents. 

Eva Vázquez 
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EdgarMorin, al claustre 
de Sant Doménec de Girona. 

ternic un clespl;i(;:ament del seu 
creb;ill n ie todológic al voltíint 
del pcnsainenc comptex , entes 
cojii una forma de pensainenc 
que analitza la coniplexitac de la 
natura h u m a n a posant de rellcu 
tots cls seus aspectes 
contradictor is , fms al ter r i tor i 
propianieii t dit de Tética. El 
filosofes va mostrar part idari de 
reivindicar una ética de la 
comprens ió com a canií 
necessari per assolir la 
comprens ió de la coínplexitat de 
l"individu, La comprens ió ens 
porta a examinar totes les 
contradiccions, a veure com 
darrere de cada acció hi ha 
senipre alguna cosa que trontolla 
i que modifica l 'equilibri entre 
els ésser humans i Tentorn 
social. Mo r in va desplanar el 
concep te d'ética cap al camp del 
conc ixement per reflexionar, 
pos te r io rn ien t , sobre Tecica 
aplicada a la justicia o Tética 

aplicada a la ciencia. Sobre 
aquest darrer punt , M o r i n 
considera que ment re durant 
anys la ciencia va pode r gandir 
d 'una certa au tonomía a la 
recerca del sen propi concepte 
de veritac, en els darrers temps 
ha hagut d'establJr ponts amb 
Tetica i la política per tal de poder 
marcar progressivament els seus 
límits. Al final del curs va insistir 
en el que anomena Tética de la 
perdició. El terme partcix de 
rassiniilació de la idea que 
Tindividu es troba perdut dins 
d 'un inón que no li ha dit mai 
d 'on ve, ni cap on va. 
ActLialment, l'ésser huma es troba 
en una mena de cruílla de la 
historia en la qiial es posa en 
evidencia la fi d 'una etapa i el 
nai.xement d 'una de nova. En 
aquest parentesi, Tindividu ha 
d'assumir la seva propia perdició 
i buscar camins que li permetin 
Iligar-se amb l'altre, estabür 
Iligams de solidaritat per 
combatre la seva solitud. 

Ángel Quintana 

Premis literaris 
a la Devesa 
Per segon any consecutiu, la Fundació 

Bertrana va fer coincidir la mítica data del 

21 de juny amb la del lliurament deis 

Premis Literaris de Gifona. i hovafer, altre 

cop, en el marc impagable de ia Devesa, 

La fórnuila té inoltcs virtuts, i en 
son niillor demostració els mes de 
300 assistents que varen voler 
tornar a encetar l'esdu participant 
en directe del que és una de les 
convocatóries adrei^adcs ais auctirs 
de textí)s en llengua catalana niés 
atractives, tant peí prestigi que té, 
com per la varietat de generes 
que inclou, per Talt volum de 
parcicipants, per la seva generosa 
dotació económica i per la seva 
projecció mediática. 

l^resentat per l'actriu Rosa 
Boladeras, l'acte va iniciar-se amb 
un seguit de parlanients 
institucionals segurament 
inevitables, pero clarament 
sobredimensionats. A 
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Verdaguer i Gaudí, des de Girona 
Qui vuígui encarar des d'un punt de vista gironí els dos centenaris de catalans il-lustres 

que celebrem enguany, ho tindrá molt mes senzill en el cas de Jacint Verdaguer que en el 

d'Antoni Gaudí. Les relacions de Verdaguer amb les comarques gironines van comengar 

ja quan ell tenia quinze anys i es va escapar de Vic per passar unes vacances de Setmana 

Santa a Rgueres. Pero es tomaren especialment fnictíferes a partir de 1884, en qué va 

passartotunestiualaMaredeDéudelMonLSiésprouaccessible, arnés, resseguirles 

petjades gironines en la biografía i l'obra de Verdaguer, és perqué son aplegades en 

rexcel-lent antología que Modest Prats i Joan Caireres van editar el 1984 amb motiu del 

centenari de Testada del poeta al santuari mariá. Verdaguera ¡a Mare de Déu del Mont 

reuneix totes les dades, les proses i els poemes que un gironí de pro i lletraferit hauria de 

conéixer. Quan hi va arlbar des de Banyoles, Verdaguer era ja un poeta celebrat, estava 

dormint un somni nou que l'havia de dur a Canigó i, agombolat peí majestuós paisaje i 

la solitud acompanyada del Mont. va passar-hi un esüu pie de creativitat que sempre 

nnés recordá amb agraiment, albora que tenyia de referéncies gironines tant Canigó com 

d'altres proses i poemes. Tots s'hi troben. al recull esmentat, pero de mes a mes s'hi 

poden llegir anécdotes significatives de la manera de treballar de mossén Cinto, com 

quan s'hi nan-a el seu interés per recolllr, llapis i carnet a la má, tant les dites i llegendes 

de pastors i pagesos que rondaven entre el Mont i el Noguer de Seguero com les explica-

cions sávies de l'erudlt Pere Alsius, del pollfacétic Estanislau Vayreda o de rhistoriador 

Pella i Porgas, a qui va conéixer a Begur a final d'aquell fértil estiu i a qui va dedicar el tlarg 

poema i'Emporda. Parar oída a totes les veus i a tots els parlars fou la fónnula magistral 

de Verdaguer, la sínlesi de la tradició popular i culta en un gresol personalíssim, 

En canvi, tindrá mes feina qui vulgui relacionar Gaudí i Girona. Potser perqué el 

modemisme, arribat a les tenBS gironines, es transforma ben avlat en les fomies mes 

assenyades del noucentisme, des de la meva ignorancia gosaria dir que el gaudinisme 

hl té pocpes, en ta historia de l'arquitecturagironina.Hoafimiosobretot a partir del cas 

de Rafael Masó: tot I que ell mateix era un devot de Gaudí com molts deis seus com-

panys, va entendre ben aviat que no havia de seguir-lo, Així, el 1907, en un parell de 

cartes, mentre en una afirmava aquesta admirado peí que Gaudí estava constmint, a 

l'altra abjurava de l'etiqueta de modernista que un impnjdent havia volgut encolomar-li. 

Una actitud de respecte amb distancia envers Gaudí i el seu modemisme Inimitable que 

també adoptaren altres col-leguesgironins de Masó. 

Josep PujDl 

contiiuiació, es va .mar siicccinc c\ 
torn deis diferents portaveus de 
cada jiirat (aliíuii deis quals també 
molt rctaílahle) i es va reclamar la 
presencia a l'escenari tie cada un 
deis líiianvadors óc la prescnt 
edició d'aqiiests premis. 

Va ciicetar la serie el 
Iliuranient del [[ l*rcnii Lletra a la 
millür pagina web realitzada arrcn 
del món per iiiostrav i 
promocioiiar la literatnni catalana 
a liiternet, El premi se'l va endur 
l'espai virtual B¡ taac quv k\ una 
página web i revista bimensual 
que ¡ustamcnr ara celebra el seu 
primer aniversari. 

Tot seíiuit es va Iliurar el Vil 

Premi Cerven' de lletra per a 
can<,-ü. Pe) que ta al premi per 
votació popular, el va recollir 
Franccsc ¡í.ibera, TiM, caiitanc 
deis grups Branis i Mesclat 
guardouat peí tema Com _<;^oíc<?. 
una can^ó que ell interpreta i que 
té vm missatge clarainent 
antiracisca. IZl premi de lletra per a 
ean),'6 va recaure en el tema 
Aíinitiíwaia, de MÍL]nel l'asqiial, el 
qual va aprofitar per reivindicar la 
cant;ó com a genere literari amb 
un alt poder comiinicatii]. 

Va r eb ree ! XVII Premi 
R a m ó n Muntaner de literatura 
juvenil Josep-Francesc Delgado, 
amb la novebla /:'/.'.• ilopí de ¡ii llíina 

fi)/if, que. segons TaiiCor, té 
Tobjectin de combatre l'oblit 
entorn de tot el que va ser la 
guerra i la postguerra i que, 
també segons va dir, contribueix a 
distanciar les generacions. 

Albert Feí'rer va obtenir el 
XXt l I Premi Caries Raliola 
d'assaig amb una tesi doctoral en 
la qual revisa l'evolució del 
concepte d 'Unió Fairopea i la 
iiUluéncia que hi ha tingut el 
román ti cisme. 

Adam Manyé va guanyar el 
X X V Premi Mi'quel de l^ilol de 
poesia amb l'obra RiiUj, poemari 
en tres blocs del qual el jurat va 
ressaltar la varietat de registres i el 
contingut filosotic i vital. 

Per primera vegada en tota la 
seva historia, un autor gironí va 
adJLidicar-se el premi Priidenci 
Berlrana de noveMa. Jordi 
Arbonés (Nit), amb ini llarg 
cLirríeulmn de giiardons, va 
guanyar amb la noveMa Masería 
/í-f)̂ '//. ambientada en un balneari i 
centrada en la rVagilitat de Thonie, 
del eos i del temps. 

Els assistents a la testa vareni 
agrair la discreció amb la qual els 
jurats varen evitar les filtracions. 
couT també la independencia deis 
jurats en cscollir obres amb temes 
que. d'entrada, s'allunyen deis 
tópics comerciáis mes sovintejats. 
En Taire de la Devesa el comentari 
donnnant es centrava en la 
necessitat de ivtallar l'extensió deis 
discLii>;os institueionals, i de 
perseguir, com s'ha tet en altres 
ocasions, el dialeg entre el 
presentador, els portaveus i els 
guardonats, si és que es pretén que 
la nit sigtii enriquidora i contingui 
lina dosi d'emoció sense la qual 
Taece públic no tindria massa senrit. 

EnricTuberti Canadá 


