La incertesa turística
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oan CLIIS. lucid ct>m scmprc. ha lornal LI posar el dii a la fcricUi. En el prolcg al llibre
La Selva, d'lsabcl Salamaña, diu que el principi de la millora de la qualilai luríslica
''ha csdcvingut un tópic. de lant que scmprc s'hi recorre i de lan poc i|iie prcsidcix la
dinámica real de la reccpckV.
En efectc, ja ía icmps que assislim impassibles al vcrgonyós divorci eiUrc les graiis leones lurístiques que es proclamen i la nicsquina realilal que es viii. Es parla molt. per
exemple. de Toferla cultural, pero ningú no es compromct a articular-la ni s'csfor^-a a fer-la
cíecliva. Es parla molt del lurisme de qualilat. pero lolhom pcrsegueix la quanlilat, que es la
que resulla rendible a curt Icrmini, com s'ha dcnioslral fa poc a Llorcl de Mar, on han assolil
la renda per cáp'''i municipal mes alia de Catalunya a base de portar al lítnit alió t|ue [i>[ht>m
blasma en cls grans discursos i que Cals anomena "el priucipi de niLixXiniitzar l'ocupaeió minimitzanl els prcus".
Ara. a les podes de la nova temporada, tornem a vcure rcspectaclc de cada any: veus del
sector que ploren a causa de la crisi. i veus de les autorilats del ram que asscguren que no
n"hi ha; números que no Miguen I xilVes que acrediten Tesladíslica com la cidneia de les
menlides disfressades de verilats. Tol presidil per la ignorancia de la desorienlaeió que denuncia el mateix Cals: "Sembla que son pocs cls qui dubten que calen actuacions endrgiques, pero observo que no solament no s'actua, sino que ni tan sois es lé claren quin senlil
cal actuar".
A l'homc del carrer. que no ha de vendré parcel.Ics, ni construir immobles, ni dirigir botéis, ni Hogar aparlamcnts, el preocupen ben poc les noticies que anuncien la disminució
progressiva del nombre de íurisles. L'homc del carrer. que no pateix la Pebre maligna del negoci peí negoei ni el deslici peí bencíici immediat, no ha eslat mai ptirtidari del "com mes

serem mes riurcm", sino que ha crcgut mes en aquella altra dita: "Val mes pocs i ben avinguts". Pero aquí han preparat el país perqué lossin molts i apilonals, i ara ningií no té el
valor de prendrc les mesures drastiques indispensables per capgirar la situació i per garantir
que només podran venir els turi.stes que rcalmenl ens calen. Arseni Giberl. redactor del capítol dcdicat al turisme en el llibre La Selva, diu clarament que el liitur és incert i compromes:
"Dependríl molt de les declsions de les adminislracions i de la lucide.sa deis segmenls cmpresarials mes seriosos que es pugui rcconduir I'ofcrla turística per camins de recupcració
deis valors del que en podríem dir la Costa Brava original, al capdavall la que esponlániameni va fer possible l'esclat del turisme a la franja costanera catalana".
Pero é.s ben cert que, si mirem a rhoritzó, no veiem enlloc ni cls polflics ni els empresaris dccidils a provocar aquest redre^amenl.
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Manaies petits i grans
m "j i'.v millors DHIUÜÍCS de la icrns si'm cls nuscnís a la Vull de Saiu Daniel, que vs muí
m~^
Vidl pcrft'cianu'iu rvdiií^í'liai, propcni <i Ciin>i!(¡. Aqiicsts niLinaics evocáis en una
M ^ n;irr;ició de Priidcnci Bcrlrana vuii passai' a la liislória l'aiiy 1936. L'any 1940 van
rcssuscilar, encarnalfi en cls coniponenls d'un nianiple iiou. que ara ha celebrar el seu cinquanlcnari. Els acics ci>niniemoratitis han csiai una conccniració d'amials de Catalunya, la
inauguració de rcsglcsia rcsiaurada de Saní Lluc com a seu de la confraria, i rcdició del llibre Els manaies de Girona, 1751-1990.
En un allre indrel vaig explicar TesIrLinya alntceió que. do petil sentía pels manaies gironins t|uan els veía passar peí nicu carrcr. Entre ells. "anual amb la euirassn. cal^at amb
sandidics. coronal amb el case i el plomad de porpra, desfilava un assislcnl mcnul i ros,
ainieli iní'anl nianaia qnc jo semprc hmiria volgul ser. el legionari en minialura que encarnava, a una escala real i possiblc, lola la lascinaeió llcgcndaria de Tlmperi de Roma".
En el lllbre que ara ha aparegut, s'hi acumulen icslimoiiis hisuVics i litcraris moU diversos, pero sorprenenlmcnl idénlics. d'aquesia aU'aceiii que la figura del nianaia ha provoeal
en els nens de Girona. L'any 1944, en un lexl Idulal Manaies infaniilcs, Joan Viñas i Comas
recortiava aquest fel de la seva infantesa: "No nos cansábamos de repetir iodos los di'as
nuestra procesión: qinen se canscí l'uc el vecino del primer piso, dueño a la ve/, del edificio, c|uc sinüendo, con la molestia del ruido, un justificado temor de perjuicio de los mosaicos, ordenó lenninanlcmente el cese de la función..." Ara. per la seva banda, Joscp
M. Fonallcras ha eseril at|uesl:i confidi?ncia: "Des del dia que vam teñir ús de rao (i polser una mica abans i lot) que els tic can Fonallcras hcm dcsiljal. quasi com una joguina, vestir-nos amb les armadures Iluents i sonir al carrcr... A casa, assajavcni els passos. el pos[il marcial i el rilmc tie la música"".
La histórica, dones, es repeleix l"il per randa, perü encara hi ha mes coincidencics.
Fonallcras explica que va participar un any. mes o menys clandcsiinamcnl. a la processó:
"Mes conten! que lui pésol, sense temors i amb una espasa al muselc, vaig fer lol el trajéele". Dones be: Miquel Faiíanás. en una narració Ululada El nen que volia ser manaia, rcfíi
unahistbriasemblanl; la de Tinfant que.disfressalamb veslits de Joguina. es camufla
enmig de la Ibnnació fins que es dcscobcrt i Ibragitai, amh la cuirassa de carlró Irencada i
l'cspasa tic fusta feta bocins. I la iianació conlc aquesl paragraf; "En aquell temps, quan
algú li feia la pregunta tópica "i tu qué vols ser quan siguis gran, maco?", cll scmpre
lenia la mateixa resposla a puní: ".lo vull ser manaia". Aquesta sduació apareix, idt^nlica,
en uns versos ingcnus de Joaquim Casal i Orli/: "A casa seva, molí mes ciidavanl, / li pregunta la padrina, la *'iaia", / ccrl dia: Qu¿ vols ser quan siguis gran? / Ríipid li rcspon: Qui, jo? Manaia!". Dues siluaeions coincidcnts que leñen el seu anlecedeni en un lext
mes anlic. Quan. Tany 1940. Montsenal Aragt^ va sei padrina del penó deis Manaies,
va lliurar-lo al maniple amb unes paraules que acabavcn així: "Els infanls us miraran
amb una certa basarda; molts d'clls. pero, dirán, cobejosos deis vostres refulgonts
vcstiis i imitan! el vostre aire marcial i Iriomfanl: Quan sigui gran, vull ser
manaia!"
Tols els infanls, dones -el del conté, el del vers i el del discurs-cxpresscnel nialeix desig, Els de Sant Daniel -els d'abans de la guerra- ni lan sois Tliavien do manil'esiar. El formulaven p e r d i s els scus padrins el malcix dia del bateig. "Que porlcu
a la Sania Mare Esgiésia. homc o dona?", pregunlava el capclla. I. si el nadó era
noi, el padrí s'afanyava a respondre: "Manaia!"
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