
retorn, sinó també en la restitució dels Jocs
Florals de Girona, en la publicació de la re-
vista L’Enderroch o en la creació d’aquell
insòlit oasi de cultura que va ser Athenea.

El beat de Solius
Arran del matrimoni amb Mercè Bassols, a
partir de 1910 va amansir la tirada a la bo-
hèmia i va renunciar gairebé del tot a la se-
va projecció literària a favor d’una creixent
implicació en la política (va ser regidor per
la Lliga), la dinamització social i el mece-
natge, cada vegada més a prop de Masó i el
seu projecte noucentista. Des de llavors, el
Montsalvatje romàntic va cedir el lloc al
“frare franciscà”, com va definir-lo Joan
Badia. És l’època del descobriment de l’es-
cultor Fidel Aguilar, que prendrà sota la se-
va protecció, de l’enfortiment de l’amistat
amb Masó i Joan B. Coromina, i de la frus-
trada implantació a la ciutat d’una escola
d’arts i oficis que potenciés les qualitats ci-
vilitzadores de l’artesanat. Però és també el
moment que se li declara la malaltia i, amb
la crisi de la I Guerra Mundial, s’arruïna el
negoci familiar, cosa que l’obligarà a aban-
donar aquella Girona que havia cantat
amb devoció a Terra de gestes i beutat i re-
cloure’s a Solius. Aquí, a la Vall d’Aro, neix
el Montsalvatje més perdurable, el de les
Proses del viure a Solius, un aplec d’evoca-
cions pòstumes d’un lleu aire autobiogrà-
fic que Pujol, com van fer la majoria dels
coetanis de l’enyorat diletant, situa entre el
millor de la seva producció. ❋

L’amic
dels
pintors
La relació de
Montsalvatje amb
el món de les arts
no es limita al seu
paper de mentor
del malaguanyat
Fidel Aguilar, a
qui va transmetre
el gust pel
simbolisme així
com Masó va
orientar-lo cap al
romànic. Pintor
ell mateix, encara
que sense
pretensions
professionals, va
cultivar l’art a
través sobretot de
l’amistat,
començant per la
del seu cunyat, Iu
Pasqual, però
també de Manolo
Hugué, Aristides
Maillol, Mela
Muter o Celso
Lagar, que va
contribuir tant a
donar a conèixer a
Girona.

Vida de trencadís
Josep Pujol i Coll ha
compost la biografia
a la manera d’un
mosaic, reunint les
diverses facetes de
Montsalvatge en un
retrat de múltiples
cares. LLUÍS SERRAT
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Els Atomik Pardalets protagonitzen
el concert 1.000 de La Mirona

l 21 de desembre del 2001 va tenir lloc el primer
concert a La Mirona. Ara, gairebé 11 anys després,
arriben a la xifra de 1.000 concerts. Per celebrar
aquesta fita, què millor que oferir el concert de l’any.
Per aquest motiu els artistes convidats són ni més ni
menys que Atomik Pardalets, una formació
clandestina que està en plena gira per les Cases de la
Música catalanes i que té com a líder un músic de
renom internacional –que ja ha visitat prèviament
La Mirona– al qual li agrada protagonitzar aquesta
mena de concerts sorpresa.

ATOMIK PARDALETS
Lloc: La Mirona de Salt. Divendres 5 d’octubre, a les nou
de la nit.

Las Migas actuen en terra de
l’exlíder Sílvia Pérez Cruz

esprés d’un estiu pletòric farcit d’actuacions, i
acabat d’arribar de Rodes (Grècia), el quartet femení
continua presentant el seu segon treball, Nosotras
somos. En aquesta ocasió, a Palafrugell, el poble que
va veure créixer la seva exlíder, Sílvia Pérez Cruz.
Amb la nova cantant al capdavant de la formació,
Alba Carmona, Las Migas continuen captant
admiradors amb una música personal que té el
flamenc com a base i el mestissatge com a doctrina.
Las Migas han sabut crear un univers sonor tan
divers com la procedència de cadascuna d’elles. El
seu és un estil propi, emocionant i sensible, modern
i avantguardista, i sobretot mediterrani.

LAS MIGAS
Lloc: Centre Fraternal Palafrugell. Dissabte 6 d’octubre, a
les deu de la nit.

‘In memoriam’, un homenatge a
Ferrater a la Casa de Cultura
n memoriam no és un poema, ni tan sols és un

poema sobre la guerra del 36. Gabriel Ferrater el va
escriure amb el pretext del conflicte per tractar
temes universals com la por o la “vida moral”, entre
altres temes importants. En aquesta ocasió, es
parteix d’aquest text per oferir una lectura il·lustrada
que té dos punts de vista: Francesc Ten el recita i
Marc Vicens el pinta. És un text resistent, escrit amb
contundència, un clàssic que com tots els clàssics
permetrà, de ben segur, aquesta provatura.

‘IN MEMORIAM’
Lloc: Casa de Cultura de Girona. Dimecres 10 d’octubre, a
les vuit del vespre.
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1.000
CONCERTS
El desembre passat
van complir 10
anys i ara celebren
el concert número
1.000. Malgrat la
crisi i les
dificultats, des de
la La Mirona i des
del projecte Casa
de la Música
Salt-Girona
continuaran oferint
la millor
programació
musical reivindicant
que la “cultura no
és un luxe”.

Las Migas  JORDI CANÉ




