L*abans d*ahir
d*Enric Mirambell
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mb un:i prccisió iiiLisiial. el lítol del Ilihrc tl'Eiiric Minuiihell cciilal per
rAjiinlamenl de la eiiilat explica cxaetamenl el coiiiingiil de l'obra: Ciroiia.
entre ¡a historia i ¡'acliialilal. Efeclivamenl, el que hi ha en el Ilibre encara no
es historia, almenys ta! com l'entencn cls historiíidors. pero lanipoc no es actuaUtal. en el scntil que li donen els pcriodisles. FJ Ilibre iracta tl'una CÜroiui que els hisioriadors encara no volen explicar i que els periodisies ja no poden explicar: la Gii'oiia tl'abans
d'ahir, que encara no te prou »:ruix per solidificar-se com a hisiória pero q u e j a és enonnement diferenl i dislant de la d'ahir i de la d'aviii.
Per saber com era la Girona de comcncanient de segle. tenim ires eines de calcgoria: la
Giroiia de Pía, /:/ ya\(ahumi de Bei'trana i la (¡iroiia i jo tie Palol. I, en un segon nivell.
molts allres Ilibres. com Girona 1900 de Rafael Cay tIe Montella. o les Mcmorics d'iin i;ini/í/'de Joan Viñas i Comas. Perc) encara no en tcníem cap que ens digués com era la Girona
deis anys trcnla al seixanta. Mirambell l'ha escrit. i ha convcrtit la frase tópica d"'oniplir un
buil" en la niés pura i estricta verilat.
El pcn'ode descrii pcl Cronista Oficial de Girona és relalivanient curt pero exlraordinariamenl important perqué, com cll mateix diu, "en molts aspcctcs la ciulal ha canviat mes en
els darrers cinquanta anys que en eis cinc segles que ens separen de l'Edat Mitjana". L'autor
evoca aquesta franja decisiva de la trajeclória ciutatlana amb la doble i privilegiada condició
del qui. d'una banda, és histííriador d'ofici i, de l'altra, ha vist i ha viscut personalment els
ambients i els fels que descriu. Ja diu Mirambell que els cscrits rccollits en aquesl volum
"son fruit de l'observació. deis records i d'alguna consulta a diaris i papers vells". De manera
que els diaris i papers vclls. que fins ara havien estat la base deis seus treballs, han eslat superats de bon tros, acjuest cop. peí lestimonialge de la vivencia personal. Després de molls
imys d'escriure senipre amb LUÍ lo inipci'sonal. Mirambell ha Irobat —amb la jubilació— l'hora de confegir Luia obra sencera a partir de la propia memoria.
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En una sociciai com ki iiusiia, que cad;i di.i ic mes capacltat d't)bl¡l. les [jcrsones L]ue
teñen el do de la memoria i que la fan servir en bencfici deis altres haurien de ser prolegits
oUcialmcnt com un iresor. L'cdició d'aquest Ilibre per part de rAjiintamcnt de Girona suposa,
en alguna mesura, el compliment d'aquesia obligació deis podcrs piiblics. Amb ell s'haurii
salvat i fixat per al futur una ciutat que els Jovcs ni tan sois imaginen i que els grans seríem
incapaí^os de rcfer amb tanta infinilat de matisos i dctalls. Una ciutat que Mirambell descriu
scnsc caure niai en el parany de la noslidgia: un abans d'ahir que, en c! bahuií; final de l'autor, només es justifica en relació amb l'avui i amb el demá.
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Josep Pía
entre els seus
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aig vcLirc la primera rcprcscnlació —rcsii-cna iiiunílial. en cicicii— de l'obra de
Flotáis sobre textos de Pía al tcatre Poliorania de Barcelona, en un clima d'csdevenimeni eiiltiiral t]Lie tenia iiioll. també, de fesia social. La represenlació va
discórrcr. impecable, enniig d'un gran silenci que era d'alcnció. de curiosiiat i
d'inlcrés, pero que nomcs en un parcll d'ocasions es va Irencar amb discrclcs mostrcs sonoros d'una certa complieitat. En acabar, els aplaiidinienls van sonar educáis i compactes, pero
no van ser cxccssivanieni pcrllongats i només van augmentar de to quan. a la ("i. Fluíais va
algar enlairc i es va posai- sobre el cor un liibre que lothoni va suposar que era de Pía.
L'cndcma. els cn'iics teairals van dir loi el que calia sobre l'obra i la seva represenlació.
Al cap d'un mes, amb el record molí viu d'aquella primera sessió gaircbé académica, vaig
repetir rcxperiencia en l'ambient tolalment tlivers de Palafrugell. Alia, en un Centre
Fraternal vell i tiestartalat. s'hi respirava lui clima d'envcíai en tlia de (esta major. L'escenari
era pclit i les butaques incomodes, pero el local vcssava de gcnt. rexpcclació era total i la
complieitat va ser absoluta. Cada frase de Pía. potenciada per la dicció i el gesl de Flotáis.
trobava immcdialamcnt el re.sso de la rialla. del somriure. del cop de cap arirnialiu coni a expressió d'ima conrormilal generalil/.ada. Les páranles de Pía. les mínimes
refcréncies planianes de Tatrezzo. I'escenografja i el
vestuari. eonneelavcn amb un món espes de records personáis, d'anücdotes escoltades o viscutles. de eoncixen(;a
0 de veVnatge. Les múltiples al.Uisions del lext al paisatge i a la geni del rodal eren rcbudes amb gencroscs mostrcs de sati.sfacció. Alguncs frases concretes —aixo suceceix sempre amb Pía— s'adeqLuiven com un guant al
niomcnl presenl, lalment com si haguessin esiai escritos
01 dia abans. D'enlic ellos, los referidos a l'ambii ninnicipal osdcvenien saicasliqucs a la llum do les aeluals
evidencies; llavors la riallada general era enorme, punyoni. Aixi, els assislents —autocions n foraslers—. que
per arribar al Fraternal havien hagul de Iravessar la remotlolacla Pla(;a Nova, es podien idcnlificar amb aquella
sentencia: "A rAJuntament de Palatrugell tolhom parla
trestetica. i ara matoix no es pot passar per cap carrcr de
la ciutal". AfirnKició que venia rcrermada per una allra
que Flolats deixava anar poc dcsprés: "La oaraolorística
de l'arquitectura moderna és la prclensió. l'cnravenameni
sistemalic; es una obra de tlbals".
I així fins a rinfinil. en un clima casóla, cálid. ínlim.
La geni oscollava molí, pero tampoe no s'eslava de tossir, com si los a casa sova. De fora estanl arribaven els
crits d'algun brélol nocturn, els lladrucs insistents d'un
gos; tot plegal posava un Ibns familiar i realista ais niols
insuperables do Pía sobre el paisatge de cada dia: el mas,
Boet, la carretera de Sant Sebastia. la pineda. I'ermila, el
mar, els ccnienliris deis qualre pobles voins. No calia ni
L|ue Flotáis es poses la gavardina i la boina; quan ho va
fer. foia ostona que Jo.scp Pía era alia, entro els seus.
Havia tornal de lluny. com d'un llaiguíssim viatge. a
aquell "local que duran! anys i anys havia estal l'agora
do PalalVugoll" i on "la concenlració humana era tan cspessa i alapoVda que hi havia vist suar los paréis". Aquell
era el sou nión. el sen país, i —com dcia la frase final do
l'obra— "explicar mes coses seria ínnccessari".
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