
a historia de Catalunya 
a TalteüU 

E] 1992 també hu esliii i'Liny 
de Tallcüll. La pclila publació 
rosselioiicnca, gracies a la 
insistencia del seu alcalde Guy 
Ilary i del pnifessor Henty de 
Lumlcy, dirccLor de les 
excavacions a la cauna de 
TAragó. ha VOILÜUI aproTilar 
rcsdcvenimenl olínipic de 
Barcelona per eslrenai' el seu non 
inuseu de prchislona. t|iie en 
realital és mía loria rcmodelació i 
ampliació del filis ara exislent. 

AqL¡'.\:sla fita inusefstica. pero, 
lio era Sülanieiil conjuiilural. 
L'éxit de públic aconseguil peí 
<'vcll» niLiseu ínaugLiral el 1979. 
que va arribar ais prop de 80.000 
visitanls de pagament anuals. i 
els c-xiiilinuats resullals posilius 
que proporcionen les 
invcsligacions sobre la caima de 
l'Aragó, encoraljavcn a 
emprcndre aquesl anibiciós 
projecle. I. com heiii dil. dins del 
niiliiireslil de márqueting, s'ha 
vüIgLii c|ue culmines a íes vigílics 
deis Jt>cs Olínipics, 
autoproclainanl-lo, anib enccrl i 
bou resullaL I'olimpíada cultural 
de la Catalunya del Nord. Només 
la fallida a darrera hora de la 
presencia del presidcnt 
MitteiTand. imposada per la 
seguretat IVancesa a causa deis 
aldarulls que podien provocareis 
pagesos desconlents del 
Rossclló, va desíluir 
lleugerament Taclc 
d"inauguració. que es va 
iiialerialitzarel 17dejuliol. 

El Muscu de Prehistoria de 
Tülteüll. que caldrii que es 
presenti detalladajnent en una 
alira ocasió, pero que Ja comenta 
a ser molí conegut entre els 
girón ins, és exemplarment 
ambiciós i. a niés. iiioslra el fet 
agiadable de la descentralilzació 

dins de tota una república 
francesa. Talleüll, poblé d'uns 
700 habitants ccnsats, ubicat a la 
liles bella de les valls de les 
Ctírberes, rccull així un deis 
niilloi's i mes niodems museus 
europeus de prehistoria, on es 
presenten de manera molí 
didiictica les iroballes de 
rexcepcioiial Jaciment del 
paleolític iníci'ior, que és hi cova 
de TAragó, situada dins del scu 
municipi. Molles veus ja han 
proclamal qLie aixó constitueix un 
excmple a seguir. 

Diversos acies paral-lels 
s'han rcalitzal por donar mes 
imporláiicia i propaganda al 
succés i, per tanl, per fomentar 
la visita al mu.'ieu, el qual en cap 
moment de les seves obres no va 
tancar al públic i des de 
conien^;ament d'estiu ja 
prcsentavíi un aspccte semblant 
a raclual, Es van iniciar el 15 de 
juiíy aiiib la presentació d'una 
petita mnslra, L'honie de 
Talícüll i la cava de l'Aragó. al 
Museu Arqueológic de 
Barcelona, situal al bell niig de 
ranella olímpica, i va coiiicidti' 
en. realital. amb la inauguració 
d"una estatua sobre l'honie de 
Talleüll. feta per l'aitisla 
Raymond Moretti, donació de 
TEsiat francés a la Diputació de 
Barcelona. L'estatua es va situar 
aTexteriord'aquest museu amb 
la finalilal que molts deis 
espectadors deis Jocs la 
poguessin veure. Aquesta 
exposició, que perduríi fins el 8 
d"octubre, ha liiigul poc resso a 
les nostres comarques, ja que, 
peí niateix eslbrí^ de trasllat a 
Barcelona, podies estar 
directament a Tespai original i 
admirar una exposició molt mes 
completa. 
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Els óícs 20 i 21 (Je jiinv van ser 
els primers dit^s d'eniissiú d'un scgull 
sobre Thome de Talteüll. Amb aquest 
inotiu, Talteüll es vi\ convertir en 
(.•iiitiU tllalelica. on es va prcsentai' 
una nioslra de col-Icccions de segells 
sobre el lema de la prehistoria i on 
Raymond Morelti. també creudoi' de! 

lluny, els que s'cspcravcn. Si bé 
Passisténcia d'especladors. amb 
una nr\il¡ana que podía oscil'lar 
enlrc oís 40 i els 60. es pot 
considerar coiTccla contemplada 
des d'aquf. en realital no deixa de 
ser un fracas per les expeclatives 
que rorganity.aciü s'havia t'ixat. 

secundaries, com el ícl c[Lie cada 
any la temporada alta sembla que 
comenci mes la]'d, agreujat 
enguany peí ma! tenips L|UC vaní 
teñir ilns el 10 dejuüol. Tul 
plegat, bcn segur que va inlTuiren 
['encara niés pobra allucnci[i de 
pilblie fins aquesta data. 

segell, i Henr\' de Luniley van signar 
els diversos efecles postáis que per a 
l'ocasió es van püsai" a disposició del 
públic. 

El dia 11 de juliol va teñir iloc la 
Irobada deis antics excavadors de la 
cauna de TAragó. Hi hagueren 
diversos acies. deis c|uaís destaca la 
Testa del vespre on es va eonsumir 
un bisósencercuinat a TasL. 

Percí el plat fort de les 
manit'cslacions paraMeles ha 
cstat la realilzació d'un 
ambiciós cicle de 
conferencies sobre la 
hisloiia de Catalunya, a 
Talteüll. Laideaestava 
í'onamentada i inspirada en 
el gran é.xil que va teñir 
relecluat la un any. en el 
maleix cscenari, sobre 
E¡ Iloc iie l'hnme en la i-

hisidria de i'itnivers. 
L'organització va anar a 
carree del mateix Henry 
de Lumley, acompanyat 
aquesta vegada de 
N;ircís Soler, de la 
Univcrsitüt de Giroiia. 
Les conferencies van ser 
nonibroses. i es van 
repartir enti'e el 20 de 
Juny i r i d"agosl. Entn^ 
els coníercnciants. 
francesos i catalans hi 
havia molts noms de 
prestigi i ibrí^a gironins. 

Les conferencies, dictadcs en 
francés, de manera bilingüe o en 
caíala, van teñir Iloc al vespre. en 
l'agradable marc de ramfitealre a 
Taire Iliure de Verdurc (dcixant de 
banda els primers dics. quan el tcnips 
no acompanyava, que es van ler a la 
salad'actes). 

D'aquest cicle s'edita un luxós 
tríptic propagandísüe, en cátala i en 
francés, que es divulga amplianient. 
Els resultats. pero, no han estat, ni de 

Hem de teñir en compte les dades 
de les conferencies de la un any 
—-les capdavanleres amb un iniler 
de persones— i en genera! de 
totes les que s'haii fel des que hi 
ha excavacions a Talteüll 
—sempre ainb pariicipacions 
superiors al centenar de persones. 

Moltes son les causes que 
podem trobar per justificar 
aquesta disniinució transcendent 
de públic. La mes importanl 
considerem que és raiapeVnient 
del programa: conferencia diaria 
i nornés es reposava diunicnge. 
El públic —local, rossellonenc i 
turístic—ja havia compleri 
sobradamenl, i amb escreix. en 
anys anteriors, coin peix|ué 
aquest any, que eslava una mica 
saturat. se li exigís un nou 
esfort; en unes condicions que, 
com veíem, no eren gaire 
favorables. El ptíblic de les 
comarques gironines, 
impressLonat i reeeptiu 
d'enLrada per l'ambició del 
projecte, ha acabat 
majoritariament sense assislii" a 
cap conleréncia, perdut dins la 
diversitat de roferta. 

La segona és, ]DOtser, que el 
públic estiuenc de Talteüll sol 
estar especialitzal en escoltar 
conferencies de prehistoria, 
sempre dins d'un ambii alractiu 
per a ell: rcspccífic —IcK-al o 
francés— i el de Torigen i 
revolució de rhí)nie. També ha 
participat amb éxii quan, inés 
puntualmenl. s'han tocat allres 
temes de transcendencia general: 
l'oi-igeii de Tunivers, Forigen de 
la vida... o davanl de la presencia 
d'alguns premis Nobel, Encíira 
que ens dolgui i sigui tema de 
rellexió, probablcment la historia 
de Catalunya no és del .seu interés. 

Les alü'es son seguramení mes 

A mes, la celcbració deis Jocs 
Olímpics, en els dies que va fer 
millor temps i quan la temporada 
turística és mes alta, va produir 
amb tota probabilitat que la 
televisió restes assisténcia a les 
darreres conferencies. 

Un allre aspecte és que, com 
que el programa no indicava la 
llengua en qué es farien les 
xerrades deis conlerenci;uits no 
francesos —en alguns casos no 
es decidla ñus al darrer 
momenl—, part del públic no 
cátala sc"n va desdir. De tota 
manera, la diferencia 
d'cspectadors entre els 
coniérenciants iVancesos i els no 
Irancesos no va serexcessiva. 

Indcpenderitment, pero, 
d'aquesta anuencia minoritaria 
respecte d'altres harems, 
l'esiructuració del programa i 
l'clecció deis coníercnciants es 
pot considerar molí encertada i 
equilibrada: es van intercalar 
entre els cspeeialistes 
d'anoinenada alguns poh'tics per 
tal d'aconseguir lambe un debat 
actual. Així, el fulur de 
Barcelona, de Catalunya i de la 
regió mcdilerránia formaveii part 
d'aquesta historia. 

El recorregut s'enceiava amb 
Forigen deis Pirineus. per 
endinsar-se de seguida en la 
prehistoria—un tenia singular 
impoitáncia I'home de 
Talteüll—, seguia per les 
diferents elapes de la historia, i 
en el discurs també es va recollir 
la historia de l'art, la llengua i la 
técnica. 

D'aquesta iniciativa positiva, 
se"n podra ireure mes prol'it si 
s'aconsegucix el desig anuncia! 
de publicar les conferencies. 

JULIA MAROTO 
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