posar en mans deis seus ü'eballadors. Knamorai de la munianya, va ser un
excursionista íncajisablc i va esmure per lú budictí del C E . i E.G innombrables
crónic|ucs de sorddes i guies deis principáis pai"atges ginínins. Pi-ofund coneixedor de la llengua catalana, la va ensenvar a molta geni i la va deiensai- en els
moments mes difícils. Va conreai' una aniistat fidcl i exemplai" amb destacats
gironins, d'ideologiasovim íülunyadadelaseva. Va morir a la casa de les BalJesteries on havia nascut, viscut i neballat durant norania ajiys.
Aquí, pero, caJia destacaí- el Joan Masó iotógi'aí, autor de centenars de plaCjues cjue son un tesumoni espléndid de la Girona de la seva época i del paisatge
deis seus voluuits. La primera fotografia en blanc i negie és de 1922 i poc temps
després va provaí^ de retratai' en color. Va ser una experiencia bren, amb vint-iun autocroms, preferentment d'indrets gironins —Sant Daniel, la Devesa—,
deis quals se'n conserven i se n'han pogut cxposai' divult. El procediment,
desenvolupat pels gennans Lumiére a paitir de 1904, suposa a hores d'aj'a una
auténuca curiositat arqueológica, sobretot si es té en compie que alguns deis
ingiedients tlel procés eren el puré de patata i la matafaluga. El revelaige era difícil i l'emulsió poc sensible, pei'ó la paciencia i la sensibilitai de Joan Masó van
plasmar sobre vidre i sobre paper aquesta primera Girona en color, condensada
per sempre en una vintena de relíquíes históriques. Llástima que la seva presentado pública hagi passat tan desapercebuda com la ligura ciel seu creador.

Un vot a favor d'un passeig
a secció de cartes al director de la revista Áncora n'lia publicar un;i ,

L datada a Barcelona i signada per J o s e p A m a t i Pagés. Davant rajnena(,a
d'uns aparcaments subterranis al passeig del Mar de Sant Feliu de Guixols, .
el senyor Amat i Pagés escriu unes radies plenes de scnv i de bons arguments: «He pogut constatar q u e la construcció d'apaicaments subterranis
ais centres de la ciutai n o ha resolt el problema. En canvi, han sabut resoldreel p r o b l e m a mes satisfactóriament construint aparcaments vigiláis ales
entrades deis centres urbans (...). Nosaltres, a Sant Feliu, encara hi som .i
temps; disposem d'espais adequats a les entrades de la ciutat, espais que
d'aqui a pocs anys resultajan estratégicament situats i mes equidisiants de
tots els usuaris de Sant Feliu».
Aquest comunicant tan discret com amable no és altre q u e el gran pint o r j o s e p Amat, nascut a Barcelona Tany 1901; l'artistaque h a s a h u t c o p s a r
a m b una sensibilitai mes afinada l'encis secret del passeig de Sant Feliu. Fa
un any, feni-se ressó potser del vell elogi de Gaziel, Amat declarava a la
nosira Revista tiuc «el passeig de Sant Feliu segueix essent el mes bonic del
m ó n " . En tot cas, és el cjue hainspirat les seves obres plásticjues mes personals, tan inefables i liriciues com les q u e Raoul Dufy va dedicar al passeig
maritim de Ni(;a.
Tot aixó i tantes ídires coses belles i profundes tjue el passeig de Sant
Feliu ha expressat o inspirat sembla q u e preocupa poc els botiguers ganxons, eniesiats a foradar el sol encara que aixó signifiqui, com diu Amat,
«carregar-se els arbres i convertir el Passeig en una inhóspita superficie de
ciment". És així com el Sant Feliu plácid i Uuminós deis seus olis és a punt
de ser engolii defmitivament pels excessos del turisme i per l'actitud incívica d'alguns deis seus habiíanis. Ens fa por q u e el vot d'un pintor de
vuitanta-set anys a favor del passeig de sempre compti molí poc enfront
deis interessos que m o u e n operacions com la q u e s'ha posat en marxa. De
fet, Amat ja ens h o v a d i r faun any. «En acjuest temps, alcarrer, un pintor hi
fa nosa». Fa nosa q u e pinti, de la mateixa manera t]ue els arbres i els jardins
i les terrasses i els signes de la veritable civilit^ació urbana ían nosa ais q u e
teñen de la ciutat una visió estrictament materialista i utilitaria.
D'aqui a uns anys, dones, si aJgú n o hi posa remei, potser només ens
restará un consol: el d'anar a recordar o a descobrir per les parets deis
museus, en les obres perdurables de J o s e p Amat, com era el passeig del
Mai' de Sant Feliu de Guíxols abans de la seva destrucció.
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El passeig de Sant
Feliu de Guixols en
un oli de Josep Amat
de 1945.
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