El retorn de Bertrana
y ^ uan els barcclonina van fer la vida imposaible a Prudenci Beiirana,
\g^ l'u.scrip(or va abanclonai' clcíniitivanicm la ciutal. En tofnar-hi per un
día. al cap df vin[-i--c[ualrc anys, va dir en el discurs deis Jocy Floráis: «Jo
vaic,^ marxar de CÜrona enduent-nie'n Girona>>.
A la vista de Texposieió que ha niuniat la Fundació Caixa de Bareelona,
podríem girar aquella í'rase de l'inrevés i dir que Bertrana ha tornat a Girona
porcanl-nos Girona. Portant-nos, cal com din el li'tol, la Gircjna de «la seva
epocaíf, una de les niés riques i mes apassionants de la historia de la ciulal.
Amb els Ilibres, els retalls de diari, elu dibuixos, les pintures i els manuscrils de Bertrana, excepcionalmenl reunits en un marc acollidor i propici a
la conlemplaeiü detinguda, retorna tot Fesperit d'aquell moment fulgurant,
exaltat per les efervestencies del final de aegle, en que el Modernisme va convertir Girona en el segon nucli cultural de Catalunya. Dcsprés d'un Uarg deserl
de cinquanta anys, aquella época s'aasenibla un XÍC a la nostra: hi ha un reñorimenl de les arts i de les llelres, hi ha un retrobament de la jjrópia idenlitat,
hi ha la reivindicació de Girona com una ciutat de cultura, i lot plegal amb
una acollida de la societat civil que no van pas teñir aquells insignes avantpassats. Per aixo és tan bo que tornin Bertrana i la seva época, amb una exposició que comporta albora un cicle de conferencies, una serie de visites escolars
i l'edició d'un cacáleg ben documentat. Tot ens ajuda a connectar amb aquella
época, i valdría la pena que ho féssim, percjue és sens dublé, la millor época
que tenim, i la mes carregada de futur: un f'ulur que ara ja ens hauríem de
comprometre a convertir defmilivament en present.

La vocació industrial

a

uan Francesc Feí'rer va comen(,'ar a intercssar-se per Teconomia gíronina del set-cents, era presidcnt de la Cambra de Comerg i Industria
i anava a Madrid lan poc com podía. Després, elegit senador, s'ha hagrit d'acostumar a anar-hi molt sovinl, i aixo li ha donat ocasió d'investigar sobre el
mateix tema en íbnls prácticament ínédiies, que amb prou íeines havien crida( ratcncíü de cap estudios. Fcrreí' ha ]3;issa{ moltes hores a l'arxiu del Paiau
Reial i a l'Arxiu Historie Naeioiial i hi ha irobat ducumenls jnoll eloqücnls
sobre la proto-índuslríalitzaeió gironina i sobre el comer(; de! segle XVIII,
quan Catalunya tot jusl es reieia de la derrota de 1714 i comen<;:ava un procés
industrialilzador que seria progressiu hns a la fi del segle. Va ser un moment
historie que segons Ferrer s'asscmbla a Tactual: un moment de translbrmacions i de canvis, amb la desaparicíó de l'antic ecgím i el nai.xcmenl d'una
nova societat.

Amb aquests materials tan poc coneguts i can plens de sorpreses eslimulants, Ferrer ha coniegit un Ilibrc de quatre-cenccs pagines que explica, amb
plasticitat i amb rigor, un capítol lonamental de la nostra vida económica.
L'obra, L'economia del sct-cenls a les comarques íiiromnes, va ser presentada públicamenl a Girona per Ernest Lluch, poiser el millor coneí.xedor d'aquesta mateixa
época des que va fer la tesi doctoral en ciéncies eeonomiques sobre el pensament económic a Catalunya entre 1760 i ]840, Lluch va dir Cjue el Ilibre de
Ferrer sera útil per explicar la complexitat de les (erres gironines, i per desleí'
l'equívoc del seu carácter exclusivament agrícola. «Convé que llegeixin aixo
a Barcelona, on es penscn que aquí tots érem pagesos", va dir. I va recordar
el cas embleniátic de Beget, poblé que vivía del centraban, del treball a nians
per a empreses d'Olot i de Camprodon i deis teixits i mobles que exportava
a América, i que ara els bai'celonins s'han enlestat a convertir en i'ústic, amb
ía^anes repicades Í rodes de carro a les portes de les cases que li donen un
aire que mai no ha estat el seu.
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Anecdoles ai marge, la conclusió és obvia: quan era estesa arreu la convicció de l'agricuhura com a principal foni de riquesa, i la indúslria i el comei\
eren (int^uts com a empobridoríi i eslerils, cls cmpresaris de Banyoles, Olot,
RipoiL Puigcerda, Palafrugel! o Sanl Feliu de Guíxols van acreditar una vocació
industrial i uns af'anys comerciáis veritablement innovacJors, i fins en algún
cas van intuir cls eí'cctes beneficiosos cJ'un turismc tan incipient que encara
no tenia ni nom. De la lucidesa i de l'esí'or^- d'aquells honies en neix el nostre
benestar d'avui. Com diu textualment un document de l'época, nde la industria viven familias que seguranunl rw exislina?¡, o estañan míseras, vagas, pordioseras o
en otro más infeliz estado».

Casanova a l'Empordá
entre cls industriáis i comerciante cvocats per Francesc Ferrer comen^aven a Jbrjar la nostra prospcritat, una tartana portava el cavaller Giaconio Casanova, en un vialge accidentat, peí vell camí de Girona i de
i'Empordá fins a la ratlla de Franca. Aisí ho explica, almenys, Néstor Lujan,
periodista que en arribar a la maduresa ha csdeviní^ut un novellista ])rolíl"ic
i que acaba de publicar la primera novcMa en cátala: Casanova o la incapaeilai
de perversió, crónica gairebé periodística d'un llarg i complicat itinerari íTsic
i vital que comenta a Valencia amb una diligencia tirada per sis mules i acaba
enniig de la neu i el fang del Portús, amb una tartana solitaria encalgada
per perillosos bandolers. De la má de Lujan, Casanova fa aquest camí embolicat amb una manta i armat fins a les dents, preparat per afrontar les emboscades que 1'esperen a qualsevol revolt. Amb penes i treballs arriba fins a
Figueres, amb «els seus ediílcis nets, precisos, obsessionants, i la poderosa
imatge de la fortalesa, del castell orgullos i temible», i sojorna a l'hoslal de
la Punta, al comen^ament del carrer Nou. L'endemá al matí, sense sortir de
casa, el viatgcr te la revelacii^ de FEmpordá:
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L'uTbaniila Aíanuc! Ribas i ¡'¡era ha
dtí, a firopósil líe In Lkí ile distes: "Es
una lle¡ jnleTi-enciomsta, motesla, peni an
sembla que ¡ais, amli el que tía passnl, em
l'liem guai\yu(!a a poh". El periudisUi
Joan Barril lia ariat mes enllá: «Eslamos
asisíienflo al primer intenio de resocializución del suelo que se ha liecbo en los últimos años en España, y parece que ha
salido demasiado iimido. Caerán cliahdas >•
ch¡rini¡uilos, pero el cemento armada de las
cosUii resistirá emboscado en los rixurstis
lt:(¡ali:s, en la lenttiud de la jmíida y en ¡a
demagogvi política. Nadie levantará una
pimcarta para saloor a las pequeñas churrerías, pero se recurrirá a las más históricas esencias de la calalanidad para defender
el baluarte imnobiliurüi de unos cuanlos
basándose en un quítame allá esas competencias. Durante muctios años la cosía se
ha estado retratando a las grandes fortunen
del ladrillo y ahora, cuando alguien intenta
ponerte precio al desafuero, resulta que sólo
caen esos efímeroi castillos de la golosina
efímera..."

* A t'ulttm iHiliim de les seva Mernóries,
Carlos Barral Irciba paraules noces i exudes
per evocar la dcf^radació de Calafell.
parallela a la que durant els iruiteixtis anys
es va produir a la Cosía Brava. Parla itel
nfmiceso de destitución" del paisatge. de
"tos infinitos signos de perversión absoluta
y acelerada», de «la urgente, casi repentina
desaparición de tos signos de ta identidad
riumnero del lugar", tte «la desfiguración
del tugar en una carrera toca e irreversible
de suburbanizacián mercantil v balnearia" i
de "la evaporación det lugar moral, una
exfiatación ¡¡acia ¡a nada", ¡hilem iflustrar
amb maltes miatges del nostre litoral les
referéncies de Barral a ••aquellas ayuntamientos de especuladores y caníbales" o
aqüestes ajirmacions contundents: ¡'Nadie
creía absolutamente en el pasado ni en las
ventajas de la singularidad. Resultaba
increíble ¡a velocidad con que se producía
aquel cambio, aquella transformación de la
dignidad —de las dignidades— en una
uniforme mentalidad tcnderil, egoísta y
mfzquina-'. Difícdmenl es podría descriure
amb mols mes preasos la reatitat que tots
hein coneguí.
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«Trenca el dia sota una tramuntanada fabulosa. El ccl era d'un blau polimentat, el vent tallava com un diamanl. L'aire era sobrcnaturalmenl ciar.
La fineslra de la cambra del cavaller componía el paisatge ordenat, fmíssim,
com si fos un quadroí.
Ca.sanova és, a partir d'ara, un personatge mes per alegir a la lli.sta deis
qui han passat per aquest eatm' tan pie de geni, lan carregat d'hisioria.

