Nova imatge turística
csprés de niolis aiiys de vida csniorteída, enguany el Patronal de
Turisnie Costa Brava Girona ha esdeviiigut una entltat acaparadora
de preniis,
A la primeria d'abril, eí Ceñiré d'lisuidis TecnicsTuristics de Barcelona
atorgava el prcnii A l i m a r a 87 ai Ilibret Costa Brava G i r o n a , editat peí
Patnjnal, com el millor material de ]íronioció editat arreu de Tüstat per
una in.stitució o corporació pública. A miíjan nuü^, TEscola Superior de
Relacioiis PúbÜíjues de Girona, adscrita a la U niversilat de Barcelona, atorgava al Patronal el prenii Ángel de Bronze 1987 de la C o m u n i c a r i ó a Catalunya, en ránibit de RRPP, " p e r liaver creat una nova imatge qtie unifica la
projecció del mosaic turísdt de les comarcjues gironines".
No juraría pas tjue el fullet dissenyat per Claret Serraliima sigui tan
enceriat com el premi obiingui sentbia indicar. Se li p o d e n fer retrets greus
peí q u e fa al condngut deis textos, a la selecció i distribució de les Totografies i a la maleixaarbitrarieíat de la campaginació. És, aixósí, tni fullet diíerent, innovadoi" en LHI camj) senipre rejieiiiiii i, per aixó maieix, nieriiori.
A1I6 q u e el fa sorpreneni és, tanmaieix, la utilització a fons, per primera
vegada, d'aquesta imatge imilicada de la Costa Brava Girona q u e l'aJtre
premi tracta de subraillar. Era i és, no cal dir-ho, una imaige ben discunble
i,sobreiot, difícil d'implantar p e r q u é irepitja moltes visions, potser peiiies,
pero legitimes, arrelades i ben justilicades, Encara ens i"a mal d'ulis llegir
aixó de ''les estacions d'esquí de Co.sta Brava Girona" i ens costa prou
d ' e n i e n d r c (|ue a([ues(a oferta turística conjunta abni(;a toi el territori cjne
vades del litoral litis ais Pirineus. ¿ s una oferta q u e troba en iaglobaliíat el
seu enritiuiment i q u e cnlluerna a m b les sorpreses de la seva varieíat i a m b
rec]uilibri entre (antes i tan diverses opcions. Un expressiu grafisme ens
rernet al niite íle la sirena i el pastor i a la plenitud d'iuia térra que, entre el
mar i la neti, ei Patronat vol oferir sencera —única i múltiple— a lots
els lorasters.
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• A vegadas costa de dir en
poques paraules qué és i qué
significa una
muitinacional.
Tenim a má un exempte
esclaridor. Cada any, una
empresa insíal.lada i arrelada a
la Garroíxa edita un calendan de
fotografíes amb un tema
monográíic. vincula! amt) temes
del seu territori. N'hi havia un
d'admirable sobre les ermites
romániques de la valí de Bianya I
el de l'any passat, sense anar
mós lluny, era dedica! a
paisatges tipies d'Olot, amb una
iníroducció
espléndida de Joan
Teixidor. Dones bé: ara aquesta
empresa s'ha integrat en una
multinacional
americana. I ais
calendaris d'enguany. les
fotografíes en color son deis
directíus del grup i de les
instal.lacions
de l'empresa a
Espanya. a Gran Bretanya, a la
República Federal Alemanya i
sobrotot a USA. Els paisatges
d'Olot han deíxat pas a les naus
industriáis de Wayne.
Stantord,
Pearl River, Bound Brook i
Princeton.
• Les deixalles, que fins fa poc
eren un tema inusual en els
mitjans de comunicado,
s'han
convertit per partida doble en
noticia de primera
página.
Meníre a la muntanya una serie
de pobles fan veritables
batalles
a propósit deis abocadors, a la
costa els técnics preñen com a
elemení mós fiable per
determinar l'ocupació turística el
volum de les
escombrarles,
• A vegadas costa
d'explicar
com és, de debo, el taranná
gironi; tot alió de la repressió, la
reclusió. la petitesa. I'esperit de
treball... Ara Joaquim Pía i
Dalmau, en un article a "Diarl de
Girona-Los Sitios", fia revelat
una anécdota del seu avi, el
famós pedagog Josep Dalmau i
Caries, que ¡ilustra amb freís
defíniíius tota la teoría que fiom
vuígui bastir sobre el tema. Diu
que quan els filis del
matemátic
es van casar van fer un vlatge de
noces molt curt: a Barcelona i
polser a Fvlontserrat. L'avi
Dalmau els va anar a acomíadar
a l'estació i, en el moment de
dir-los adóu, va treure's de la
butxaca un plec de galeradas
d'impremta
I va dir al seu fill,
Joaquim Pía i Cargo!: —Mira,
Quimet. sempre us quedará
algún momenf en aquest parell
de dies per corregir
aqüestes
proves...
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