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Quedar-se a casa 

sió catequística), o les coMeccions 
de cromos de la xocolata Juncosa. 

Joan Vicens, director de la 
coMecció, assegiu'a que el seu fons 
es complementa amb el del Museu 
de lajoguina de Catalunya de 
Figueres, ja que el centre ganxó 
recopila lajoguina fabricada a 
l'Estat, i aixó vol dir, en definitiva, 
la industria d'origen valencia cen-
tralitzada en les dues grans empre-
ses del sector, Borras i Paya. Per la 
seva banda, Tomás Pía, que actual-
nient compra nines per cal d'arro-
donir el fons, explica que es va 
introduir en el coMeccionisme de 
joguines a través de la seva passió 
ferroviaria. D'aixó fa vine anys. La 
seva coMecció és per al visitant un . 
pone obert cap ais somnis de la 
infantesa. Recuperem-los. 

Moisés de Pablo 

Saberque, siéscert que vivim en una SDcietatde masses, tambéhoésque ensila tocat 
viure en una época en qué quasi tots els artes reivindicatius son cosa de minofies deu fer 
que no ens estranyi que passin coses com que, tot i l'oposició generalitzada a la línia d'alta 
tensió de les Gavarres, no s'hagi pogutfer mal una manifestació amb mes d'uns centenars 
escassos de persones, Ara fa uns dies, vaig veure pels carrers de la Bisbal dinou ve'íns del 
Puig Ventos i de Cnjílles que es manifestaven perqué s'oposen a l'abocador de Vacamorta, 
Duien una pancarta on deien que eren només dinou i especiflcaven quejustament grácies 
a qué no arribaven a vint, no els calla cap pennís especial per manifestar-se. Com a argu
cia legal jo diria que esta prou bé, pero, si deixem de banda la llei i pensem en quanta gent 
estava de debo disposada a sorüral carrer, de seguida ens posarem d'acord a dirque pos-
siblement molt poca. I, no obstant aixó, a tot estirar en quatre o cinc setmanes, aquells 
que s'oposen a aquest abocador han recoilit mes de quatre mi! signatures de gent de ia 
zona. Pero, tots hosabem, unacosaéssignar-ovotar, oopinar-i una altra molt diferent 
feralguna cosa mes que no sigui quedar-se a casa. 

Arribats a aquest punt. molts d'aquells de rúltima generació antifranquista es planyen 
cada cop que constaten el grau de desmobílització a qué hem arribat. M'tio deia Manjja 
Torres no fa pas tant També ho comenta mes d'un cop a les seves coltimnes. Escric tot 
aixo unes setmanes després que mes d'un diari hagi publicat alguns articles comentant 
el fracás de la campanya de posar l'adhesiu Caí de Catalunya al cotue. Ha estat així; ens 
agradi o no. Encara que molts sabem que també hauria estat un fracás una campanya en 
sentit contrari. L'avantatge, pero, de ser el que aguanta la paella peí manee és que es pot 
amagar sempre la má emmascarada mentre s'assenyalen les mans emmascarades de 
tots aquells que han gosat acosíar-s'hi, Posar-nos a discutir ara sobre qui té dret a teñir el 
manee no ens portaria enlloc. El que ens fiauria de preocupar és per qué, llevat d'alguns 
moments puntuáis o d'alguns períodes histories molt determináis, a la gent no ens queda 
cap ganes de mobilitzar-nos. 

Xavier Cortadellas 

La passió 
per la pintura 

Fins al 14 de gener del 2001 s'ha pre-

sentat al Museu d'Histbrla de la Ciutat de 

Girona la mostra Coraminas: els anys 

pintdts. Retrospecliva 1967-2000. una 

exposició plantejada com una revisió lliu-

re i molt amplia de la trajectóris artistíca 

d'un deis pintors mes destacats en 

rescenagironina deis darrers 30 anys. 

Entre les primeres pincures que, 
des d'un punt de vista cronológic, 
Crobem en rexposició, en destaca 
una del 1968 que porta per títol 
Sabates\ aquesta obra constitueix 
un primerenc homenatge a Van 
Gogli, mestre del color, pero al 
mateix temps ja s'hi croba el ger
men del que será niés caracteríscic 

Corominas: fragment 
d'£/rameíem (1989). 

al llarg de la carrera de Quim 
Corominas: en el fons gestual i 
colorístic d'aquest quadre s'endevi-
na una pintura abstracta i expressi-
va que rápidament deixará aquest 
espai marginal per anar ensenyo-
rint-se, de forma absoluta a partir 
deis anys HD, de tota ia superficie 
del quadre. En aquesta evolució 
cap a una pintura del gest i del 
color els referents de Tartista ja 
serán molt mes propers, tal i com 
ens ho assenyala el fet que l'exposi-
ció s'obre i acompanya amb un 
únic text que no és akre que una 
citació de Motherwell: l'expressio-
nistne abstráete i la seva Actioíi 
Pai¡/lin\^ constituirán el marc refe
rencia] a partir del qual la pintura 
de Corominas creixera i mutara 
amb el pas deis anys. 

I de feC és justament Mother
well qui niillor anticipa en aquesta 
citació el que lia estat la trajectória 
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Eis arxius reconfortants 
No vaig tant ais arxius histories com voldria. i en trobo a faltar la pau. Hi he passat molt 
bones estones, perdut dins algún manuscrit pie de dilades i medalles de cera, mentre la 
llum s'esllanguia tot traspassant els corpuscles de pols que suraven en l'espai. Amb un 
mínim de curiositat, ais arxius és fácil encomanar-se de la febre deis rosegadors, incan
sables consumidors de bon paper envellií, perqué els documents donen una resposta 
alliora que generen cent preguntes. De la historia sempre en tindrem versions, perqué 
l'edició princeps fa temps que és esfullada, pero aquests llocs on el passat es solidifica 
en Iligall o pergamí ens forneixen aímenys d'un esqueleí per encarnar, d'un punt de 
recolzamentdes d'on fer palanca perenderrocartergversacions. Els aníius son necessa-
ris perqué ningú no faci ventriloquia amb els morts, per poder tocar el passat amb la 
punta deis dits, per sacsejar les fonts cansades amb noves preguntes, perqué mal no 
ens satisfá del tot l'entrellat del calidoscopi. 

Els que entenen aquest tipus de set reben com una poma sucosa el full informaíiu de 
l'Awiu Historie de Girona, on, en un to amé i desimbolt, es dona noticia deis nous fons 
rebuts i deis nous recursos per a la recerca, i es fa recensio del moviment que l'entítat 
genera al seu entom. L'antic convent de Sant Josep també serveiK d'aglutinador de dile-
tants i professionals mitjangant cursets diversos -de paleografía, de genealogía-; s'hi 
promouen grups de trebalL exposicions,.., i fan venir molta enveja ais que volem pero no 
podem. També l'Aníiu Historie Comarcal de la Garrotxa va informant de les seves sctivi-
tats des de la revista El Piafó. Son dos exemples que conec d'areius decidits a acostar-se 
ais ciutadans -i no només ais enteses-, caminant paraf'lelament ais principis d'obertura 
i transparencia que es proposa la propera llei d'andus. Ignoro com afectará aquesta llei 
una de les assignatures pendents, els aníius eciesiástics, molts deis quals teñen vocació 
de sen/ei públic pero están mancats deis mitjans de qué disposen, per exemple, els 
antius esmentats anteriorment. El debat, de totes maneres, s'insereix dins una pro
blemática molt mes amplia: l'articulació del patrimoni eclesiástic amb la societat laica, 
Una qüestió complexa, delicada i que corre una certa pressa, perqué hi ha rosegadors 
delerosos de devorar. 

Josep Pujol i Col! 

del pintor gironi qiuin, després 
d'assimilar el procés de pintar amb 
"•una avencura sense idees precon-
cebades", diu que "només eiitre-
ganc-se completament al mitja 
pictoric és possible tt"obai"-se un 
maceix i trobarrescil propi". Les 
obres reunides en aquesta exposi-
ciü c'onstitueixen precisamenc el 
testimoni mes evident del fét que 
és des de la passió per la pintura i 
els mitjans que li son mes especítics 
{la potencia del color i de ia pinze-
llada) que Corominas ha aconse-
guit deseuvolupar al llarg deis anys 
un estil personal i cohercnt. De 

fet, tot i que tajit en la mostra com 
en el cataleg se'ns recorda que 
també hi ha un Corominas dibui-
xant i cartelli.sta, que ha treballat 
técniques diverses i que sobi'etot 
en la seva vessant de mesti-e ha 
inipulsat l 'experinientació artística 
a partir de tota mena de niaterials i 
formats, sempre és la íoy<;:\ de la 
pintura Tenergia visual que 
s'imposa sobre tota la resta. Una 
pintura que s'expressa preferent-
ment en t^nins formats..sovint díp-
tics i ti'íptics que s'erigeixen eji 
auténtics retaules pagans de fi de 
segle; una pintm'a independent. ni 

narrativa ni literaria, pero que no 
per aixó menysprea els vineles amb 
la realitac de l'artista (i així trobem 
sovint ressonancies de nioments 
histories o personáis concrets, com 
les estades a Londres i Berlín o les 
tragédies deis Balcans): una pintu
ra, finalment, Iliure de tota submis-
sió al dibuix i d'una presencia tan 
contundent que. en u]i n ioment 
en que Texisténcia física de Tart és 
mes aviat fi-agil, si no ha desapare-
gut del tot, és per a nosaltres un 
retorn al piaer i a la sensualitat de 
la materia. 

M, LluTsa Faxedas Brujats 

A la casa natal 
de Josep Pía 

Inauguració de l'Exposició Permanent a 

la casa natal de Josep Pía. Palafrugell, 4 

denovembredel 2000, 

El que havia de ser Musen Pía. a la 
casa natal de Tescriptor de Palalrugell, 
s'ha converrit en Exposició Perma
nent a través d'un muntatge pedagó-
gic realitzat per la Fundació Josep Pía 
amb la participació acti\'a deis técnics 
de la Fundació "la Caixa". La mosti-a 
defiíig la recreació i"etrospectiva de 
com era la casa en vHda de Pía i 
sVnti'eté en divailgar la trajectória 
viüil i literaria de l'escriptor. 

Lexposició va ser inaugurada el 
dissabte 4 de Jiovembre peí conse-
11er de Cultura, Jordi Vilajoana, en 
el decurs d'un acte molt emotiu, 
durant el qual també van prendre 
la páranla el badle de la vila i presi-
dent de la Fundació Pía, Frederic 
Suñer; el president de la Caixa i de 
la Fundació "la Caixa". Josep Vila-


