Ara a.ssisiim a un nou caclai cultural, luerari i amíslic. i t-ns sembla que
ha (.ílíiiuííul una iiiajof sinitinia amb la societac, Joaquim Nadal es pregimLava, pero, fins a quin |3Uiu acjuesla nova elervcHcencia no ós lambe artificial.
I aletría: «L'inirnübili.snie iniperant tluranl dtícades encara cueja i en la ciutat
encara hi ha latents les velles arrels d'un conservadorisme que oiega qualsevol iniciativa i irducix Girona a una loto fixa». Hi ha, certament, el IVe deis
c(tn.Sfrvaí!ors. pero també hi ha, [jotseí". la falta d'empenta deis sai-disanís progressistes. La societat gironina és difícilmenf permeable, pero, quantes conquesteíi de la creativital local han actuat com a auténlic revulsiu? Quantes
suposades audacies cuhurals no s'han reduic a operacions de fa^:ana? Quiíis
canvis veritabiement renovadors s'han produít en el íeixit comunilari a partir de relcrvescencia de les arts i de les lleires? Quines iniciacivcs en Támbit
de la cultura s'han converlit en elements transiormadors de la vida social?
En la resposta a acjucstes preguntes s'hi enclouen el sí i el no cte la lamosa
"Girona cultural".

70 anys de turisme
a setenta anys que va teñir lloc a Barcelona el Primer Congrés de Turisme
de Catalunya, Una lectura actual de les Conelusions de 1919
])ropürci<ina no |Joques sorpreses. No és la mes petita la d'aquesla proposca,
que sembla redactada ahir mateix: «Dirigir~se a la Junta Directiva de l'Exposició de Barceloiui perqué s'estudií la conveniencia de la construcció d'un
Stüdi, tenint en compte, primer, la inlensilat que han assolit els esports a Catalunya, i, segon, la probabilitat de poder celebrar els Jocs Olímpics Internacionals a Barcelona»,
Pero alia on cal posar l'accent és en el coneepte de turisme que tenien
els nostres avantpassats. Aquell Congrés no oblidava demanar «que es posin
en condicions de rnillur viabilitat les carreteres de major interés tun'stioí, pero
íixava sobretot l'atenció en qüestions mes immaterials: «la major conservació i presentació deis monuments urbans>s «la consevació i íoment de les lestes Iradicionals popularse, «c{ue els propielaris de coMeccions populars d'ari
laeilitin ais turisles estudiosos la visita a llurs museus», o la solució deis problemes pendents en materia d'higiene urbana i d'alló que aleshores encara
tenia nom propi i s'anomenava «educació cívica». En aquests camps, algunes de les recomanacions contingudes en aquell clocument historie serien plenament vigenls avui, perqué encara és l'hora que s'han de matcrialitzar.
Algunes son Lan simples com aquesta: «la rotulado de camins i corriols de
muntanya». Altres, tan elementáis com la que demana «Testabliment de cases
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Sa Tuna, vista per
Fargnoli. és una
¡matge (¡pica de la
Costa Brava d'abans
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de salul per ais turislcs malalla» o la que sol-licita que s'implanti a nivcll universitari Krensenyanga especial de les practiques de la cuina i cambra hoteleres". Altres, en fl, tan deliciosament ingenues i profundament simptümáliques
com la que proposa «la convocatüna d*un concurs entre els dibuixants projectistes de mobles per a Tadopció d'un model de dormitori d'holel que reuneixi les de.^^udcs condicions d "higiene, bellesa i conforti>.
• An¡^d l'üTldi. i¡ue va írebaílar arnb
Mollcs d'aquestes iniciatives s'adiuen poc amb el turisme que coneixem
carrees de responHabikiat a la casa Grnber al cap de setanla anys. Aquest és el temps que hem hagut d'esperar per aconduraní cim¡uanla-(hií anyi, ens fa uijci
seguir els Jocs Olimpios, pero encara haurem d'esperar moh mes per assolir
precuiom imprnlanls al Trclííill ele
el turisme a mesura humana que alguns van somniar.
Ri'ciacció del núm. !'J2, (kdiatí ah
(l(irrer\ momimli de la i<ucrra civil a
(•irona. Sohrf í'incfnd? de la Griiber, diu
í/uf nomci « í'íi crmiíiT t'edifici de la
fabrica pntiíipal, rnenlre que van quedar
i/itacies Us allre.í dttea. anome7\afki dfh
leleri i de la l-undició. I afirma que m> es
exacte r/ue la represa del Irebalt es fes
rt/ineidir amh el prisiv'.r aniíersari de ¡a
LiboraciüJi. El trehall a la feérica
práctica/není m es va interuimpre. i ht
iiuiuí;uradó de l'edifki Tcconsíruit va ser el
4 de mntg de ¡940. segons la placa
cmnnmmratk'a que deia textualmeti! aixi:
"Esic edificio / ¡ncLndiítdu y
destruido / aJ Jiuir las hordas
marxistas / perseguidas / por las
invictas tropas / del / Generalísimo
Franca / reconquistada Gerona / el
4 de febrero de 19:Í9 / ftie /
reconstruido / y lelizmente
inauííuradü / el 4 de mayo de
1940".

• L'Associació Amics de Josep Pía ejn
va encíifnanaT una conferencia sobre Josep
Pía i Girona. Quan el iext, junlament
amb allres cine, ha estai recollil en un
¡libre, hi lie imhal a faltar el parágraf que
segueix: "Una altra visita significativa (de
Pía a Cirona) es produeix el 8 o el 9 de
Jebrer de J939, quatre o cinc dies després
de l'ocupació de la ciutat per ¡es trapes
/ranquiites. En aquell moment Pía és
director proL'isinnal de La Vam^uarflia, i
el dia ¡O d£ felncr signa en el seu diari
¡articlf Retorno de un catalán
sentimental a Gerona. Un ariicle que
no fi_^ura a la seva O b r a Completa ;'
que forma part d'aquelles rnolles pagines
que, tal com din Ferc Caltíers, Pía i la
literatura f.r podien liaver esíalviat".
Sembla, dones, que e¡i Amics de Josep
Pía L'olen nnuigar-li els defcctes. Deuen
haver oblidat aquella dita tan nostra: «Com
mes amics. mes dars».

La doble vocació
de J o a n Rovira
en mesos de bon temps que ens duu Testiu / aquel! ormeig, treball de
rhivernada, / s'omplira de rescasses, d'un roig viu, / de llagosies de
crista virolada,/ de mollas i de déntols i daurades; / un bé de Déu de peix
/ empresonat entre els canyissos, / que et pagara amb cscreix / lot els ireballs
deis dies grises,,.».
Així canta Joan Rovira, en un cíels seus poemes, la gloría de la pesca.
En prosa, la va explicar fa uns mesos a les pagines d'aquesta Revista: «Actualment la pesca no és mes que una puixanf indiístria extractiva (...) pero nosaltres, els pescadors i els aléccionats de la meva generado, hem conegut una
altra classe de pesca i hem tingut la sort de poder fruir de les delicies, alegries
i satisiaccions insuperables que pot donar el mar ais seus addictes (...). Tot
aixo ha passat. Ens consolem pensant —amb un puntet d'egoisme— cjue nosaltres encara ens hem divertit amb una canya o un volantí a la má, gaudi que
no coneixeran les generacions a venin».
Nascut a Llafranc el 1913, Joan Rovira i Bastons ha alternat, duraní bona
part de la vida, dues vocacions: el mar i la pedagogía. Fill de pescadors, ha
practicat intensament l'art de la pesca marítima i ha cnsenyal ais que volien
estudiar per patrons de barca o mecánics navals. Pero ha ensenyat, sobretot,
a l'escola que va fundar fa mes de mig segle, TEscola Rovira, per la qual
han deslílat váries generacions de palamosins. Mestre dur Í coi'diaí alhora,
preocupat per la formació integral deis alumnes,.ha alternat la disciplina deis
seus métodes pedagogías amb l'exercici de la seva gran humanitat. Ara, pas-
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• Quan es van re¡¡a¡>i¡itar les cases de
l'Onyar 1 es van pintar llurs fa(anes amb
co¡ors inesperals, alguns arlisles ofesos, com
Isidre Vicens, van proinetre que ja no
portarien mes aquell indrct a les seoes leles.
Pia Crozet, en canvi, lia aeceplal el repU:
deis Jets consumáis, i ha prcsentat una serie
de collages en serigrafia on s'estililzen les
linies i les formes de la Janana f¡uvia¡,
pintada amb colors que arriben al ¡ímlt de
les possibilitats expressives. El resulía! és
una Girona rufilant que polser ¡¡avíem vist
en somms i no liaviem gosat revelar; una
ciutat ejtrident que trenca tols els motilas i
que, mtre la irtmginació i la ironía, pica
l'uliet a les audácies cromátiques deis
artistes reliabiliiadors.
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Joan Rovira i Bastons a! molí de Patamós.

