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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