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Vicens Vives, 
recordat 
a Roses 

Organitzat per l'Ajuntament de la pobla-

ció. ['1 de ju l io l de 2000 es va fer a 

Roses un homenatge a Jaume Vicens 

Vives amb motiu del 40é aniversari de la 

seva mort, que va comptar amb la 

presencia, a mes de la seva famil ia, 

d'una amplia representado del món polí-

ticiuniversitari. 

Els actes varen comen^iir ;imb un 
breu Líete religiós en el cenientiri 
de Roses, on s'in;uigurn la sóbrin 
comba esculpida per Jo.scp Maria 
Subirachs, en la qual es pot llesfir, 
gravada en la llosa de pedra de tm-

tanienc, des de l'admiració que 
solen sentir els deixebles vers els 
seus mestres. Mesera, per una 
banda, la renovació que Vicens va 
suposar per a la historiografia cata-
hma i espanyola en els anys difícils 
del fi"anquisme, i per l'altra, la 
vigencia i actualitat política deis 
seus plantejaments. L'alcalde de 
Koses i president de la Diputació 
de Girona, Caries Paramo, i la 
vídua dejaunie Vicens, Roser 

vertí italiana, la máxima de Tbisto-
riador «Super adversa augeri». Des-
prés d'aquest acte la jornada va 
continuar al bell mig del recintc de 
la Ciutadella; amb una considera
ble i variada participació de públic, 
hi va teñir lloc Tacte acadeniic i 
ciutada on es recordá Jaume 
Vicens. Fou el professor Jordi 
Nadal l'encarregat d'evocar i glos-
sar la figura de Tbiscoriador. La 
seva fou una intervenció feta, cer-

Veus i bits 
Mentre que un Ilibreter no dubtaria gaire a afimar que la industria de la poesia traves-
sa hores baixes, un mer afeccionat de terres gironines no ho diria pas amb tanta 
vehemencia. Contra els arguments de l'un -les poques vendes i els tiratges esquifits 
deis Ilibres de poesia-, l'altre podría enumerar l'ámplla oferta mitjangant la qual la seva 
set pot ser sadollada. De recitáis, només a Girona cíutat hom pot comptabilitzar, sense 
mencionar els esporádics, l'oferta regular de la Nit de Poetes al setembre, la proposta 
de poesia que esfa a la sala Planeta a l'entom del premi Casero perfires i el Festival de 
Poesia a la Casa de Cultura a l'abril. De premls, no cal ni recitar-los, tants son i diver
sos, ja que qualsevol ajuntament poc imagínatiu no dubta a organitzar uns jocs floráis 
per Sant Jordi. O siguí, que qualsevol pot consumir o produir poesia sense haver de 
passar per l'embut í sedas del món editorial. Si aquest panorama es completa amb 
biblioteques poéticament ben guarnides de clássics, a qui 11 calen les lllbreries? 
En un altre ordre de coses, lescaracterístiquesdela poesia la tornen moltapta peral 
món d'lnternet. Tothom pot diíondre-hi sense través els seus poemes, s'hi poden 
crearfórums i intercanvis, desenvolupar-s'hl paratextos i hipertextos amb efectes poé-
tics insospitats. En aquest ámbit sí que estem una mica endarrerlts; son poques les 
pagines web de poesia llamlneres construídes des de terres gironines o dedicados a 
poetes autóctons, amb alguna excepció molt notable, com la polémica página dedi
cada a Fages de Climent, on es pot Irobar molta obra inédita del poeta de Rgueres 
(http://members.nbci.com/fages/). 

Amb veus i bits, dones, la impremía potser será cada vegada menys necessária per a la 
poesia, Segons el meu parer no cal escandalitzar-se'n gaire, del fetque l'expressió poética 
defugi el contacte amb fotolits i rotativos. D'alguna manera es produeix un sait endan-ere I 
un altre endavant, pero ambdós son útils i bons. Reculant cap a la ten'a deis trobadors, on 
el pergamícomptava poc en comparacio amb la veu ben timbrada del joglar, la poesia 
sera capagde mantenir la seva dimensió pública i comunitaria, de patrimoni col-lectiu, tan 
important en un país com el nostre que no sap viure sense un poeta nacional. I avangant 
cap a l'espai intemáutic pot créixer la dimensió personal í mes íntima, I'experimentado 
sense condicionants, tal vegada un pas mes cap a aquella poesia pura i immaterial que 
anhelaven Paul Valéry i els simbolistes. El suport hi ajudará, amb una poesia despullada 
de referent físic, purament virtual, sense papers que tot ho compliquen. 

Josep Pujol! Cali 

http://members.nbci.com/fages/
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Rahoia. al seu torn, varen evocar 
e[s Uiganis afectius i íaniiliars de la 
familia Vicens-Rahola amb aques
ta vila alt-enipordanesa, que que
den prou palesos en la decisió de 
Jaume Vicens de «voler ser encerrat 
a l'indret que taut estimava». Final-
menc, Tacte va cojicloure amb el 
parlament del presideiit de la 
Generalitac, el qual va exposar la 
gran influencia que va teñir Vicens 
en determinats cercles económics i 
poiitics de la Catalunya deis anys 
cinquanta i seixanta. A mes, Jordi 
Pujol, en un exercici de franquesa i 
sincericat. va reconeixer que alguns 
deis plantcjaments de l'honienatjaC 
sobre la historia de Catalunya 
qüesCionaven I violentaven certs 
llocs comuus de la historiografia dé 
tall niés roniántic en la qual ell 
mateix es va formar de jove. En 
definitiva, es pot concloure que 
aquest homenacge celebrat a Roses 
ha posat una vegada niés de mani-
fest que mes enilá de la vessaiit his-
toriográfica de Vicen.s el seu mes-
tratge i ascendejit han traspassat els 
cenacles universitaris i académics, 
tal com, d'altra banda, es posa de 
relleu en el dossier que la Rcmta de 
Girona li dedica en el número 191 
(199H) i que, amb motiu d'aquest 
acte, es va reeditar com a separata, 

Joaquim M. Puigvert i Sola 

Reviu la vil-la 
romana 
de Tossa 

Actuacions al jaclment arqueológic de la 

vil-la romana deis Ametllers. Tossa, estiu 

del 2000. 

Si hi ha, en aquest país nostre, un 
jac iment arqueológic conegut, 
deixant de banda Empúries , és la 
viMa romana deis Ametllers, 
emblemática estació descobcrta i 
comentada a excavar durant la 
segona decada d'un segie que 
se'ns escapa i que, després, altres 
iMüstres arqueólegs han continuat 
explorant. N o hi ha síntesi que no 
resmcnt i , ni reflexió global sobre 
la Hispánia romana c|iie no s'hi 
aturi. I tanmateix, llevat d 'uns 
mosaics vaJuosos i de la seva 
presencia, discreta pero persistent, 
a tocar un deis principáis carrers 
d'accés al nucli antie de) poblé i al 
mar, no és gaire el que en sabem, 
ni la seva presentació cara al 
públic és engrescadora ni 
inteMigible. 1 tanmatcix, és un 
element patrimonial ben lligat al 
poblé de molt abans de l'allau del 
curisme de masses i que ha dormit 
el sonuii deis justos fent pensar, de 
vegades, si no seria mes una nosa 
que un bé de déu. La viMa deis 

La vii-la romana 
deis Ametllers, 
a Tossa 

Ametllers, malgrat l'existéncia 
d 'un patronat legalment constituít 
al seu darrere, vegetava. 

Les coses, pero, a cops canvien. 
I en ocasions h o fan molt de pres-
sa. De resultes de les eleccions 
municipals del 1999 i de les modi -
ficacions que comportaren sobre la 
composiciü del patronat, es veié la 
necessitat de recuperar el lloc, 
d'incorporar-lo ais circuits de visi
tes de la població, de fer-lo ea te-
nedor, acractiu i que acabes essent 
un pnnt de referencia i d'interés. 
Per fer-ho era necessari enllestir un 
pía director on es dibuixessin les 
línies principáis d'actuació, esglao-
]iades en el temps, que s'anirien 
realitzant segons les possibilitats 
pressupostaries. Durant l'any 2000 
s'hn delimitat arqueológicament 
Tambit de la vil-la, s'han iniciat els 
tramits per protegir legalment el 
lloc, s'ha preparat la publicació deis 
treballs arqneologics realitzats els 
anys vuitanta i priniers noranta i 
s'ha comenc^at la primera fase 
d'excavació en extensió de la part 
senyorial de fedifici, de cara a 
entendre'n l'evolució i preparar la 
seva presentació a partir d'un 
recorregut coherent i d 'un tracta-
ment inuseístic ati-actiu i rigorós. 
L'Ajuntament. inipulsor principal 
d'aquesta actuació, amb l'ajuda de 
la Diputació gironina iniciara el 
próxim mes de gener la segona i 
Lildma canipanya arqueológica que 
ha de deixar aquell sector a punt 
pe ra l seu enjardinament, consoli-
dació i obertura pública, que es 
podria realitzar, si res no falla, en 
els priniers mesos del 2002. La 
vella «nosa» haura esdevingut patri-
mojii viu, rendible, una part ente-
nedora i comprensible de la histo
ria de Tossa, l'antiga Turissa. 

JosepM. Nolla 


