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Des del Collet de Sant Antoni
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rimer vam venir a la Costa
Brava a casa d'iins amics. Eiis
va agradar tanl t|ue immcdiulament vam iriar un lloc per establir-nos. Eren cls anys 50. el
paisaigc era immaculal i qiiaii
vam arribar aquf a es Monestrí,
al Collet no hj havia res a part
deis arbrcs, els roures i les romagucres.
Després vam comentar a construir la casa
i estcm molí contcnts d'havcr donai
aquest pas, Llavors no hi havia cap de les
grans edifícacions que ara malmencn el
paisatge. Des d'aquí dait es veía tola la
línia de plalja i les casetes de pcscadors
que 1¡ donaven perHI. Era un indret perfecte. No hi havia Irafec. Pero tot aixo ara
ha canvial. El turismo que hi havia ais
anys cinquanla era un lurisme, per dir-ho
d'alguna manera, elitista. Mes lard quan
el turisme. ja converlit en una necessilal,
es va estendre i la industria va crcixer,
pensó que urbanfsiicamcnl. en un lloc
com la Costa Brava s"haur¡a d'haver lingul mes cura. Es podien havcr conslruii
edificis mes allunyats de la platja. podricn
havcr leí .servir menys ciment armal.

••Diwprcs di' Ircnlii-víiii

onys.

fiíiank'iii

ele ¡a f-i-ni de Giiomi
una cxpciicticiü
esplendida-'

Després de trenta-vuil anys jo i la
nieva familia guardcm de la geni de Girona una experiencia esplendida. Tol i la diriculíal de Tidioma mai hem tingut cap
problema d'inconiunieaeió. Ais meus filis
i ais meus néts els demano que aprenguin
cátala. Pensin que quan vaig arribar aquí
de seguida em vaig fer amic de pagesos.
com el propietari del mas Falcl. de la gent
del poblé, deis mariners i també ens vam
entendrc molt be amb les autoriíats munieipals. Quan feia 33 anys que era a Sant
Anioni de Mar em van nomenar fill adoptiu del poblé. Jo m'cnlenia lambe amb els
inlel.leeluals i cscriplors de la contrada.
Erem molt amics de Joscp Pía. un home
atlmirable. tambe vaig frcqüentar les reunions del Cercle d'Economisles Joves que
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es celebravcn a Saní Fcliu de Guíxols. i
trun y,rLip que col.laborava a Cuadcniüs
para el Diálogo. També vaig ser amic
d'un segLiil ele mossens com Joan Closa
de Calonge, mosscn Pan de Palaiiiós. o
Mosscn Plaja que manté un pleit per reeupcrar l'ermila de Bcll-íloe per a l'iís públic. Els lecüid.s son molí grals. Cordialíssims. Aqucst any la meva dona i jo ceIcbreni el cinquanle aiiivorsari del noslre
casamenl, i a Sanl Anloni. per uiis dics
hem linuui la sort de reunir-los a tols. A

tols cls nils i filies amb els respeclius
consorts i a lots els noslres iiéts. una familia d'onze filis, onza ñores o gendres i
vinl-i-vuil néls és una iribú. És evidenl
que una lamflia lan gran porta pclils problemes, pero mcnys deis que es pugui
pensar. Jo sempre he cregul que s'lia de
respectar el pluralismc. s'ha de teñir niolt
de réspede cnlre les persones i que la familia, igual com l'escola o la universitat.
ha de funcionar grácies al dialeg.
Jo sempre he pcnsal que al llarg de tols
aqucsls anys. la meva activital fonamenlal
ha estal la de professor; molí mes que la
política que és la que m"ha donat fama, el
que realment m'ha inleressal ha estal la
univcrsilal. La universitat m'ha fel mes
humíl. m'ha tret l'aspror i els mirainents
del prineipi quan crcia que s'havia de ser
superestrictc i m'ha enscnyal que molls
cops els programes solen estar plens de
coses que no scrvcixcn per a res. Molt
mes important que acumular dades o
dates, és que els ncns i cls Joves s'interessin peí saber huma. Per qué han passat les
coses, com han pussat. Mes que de les
classes magislrals jo sóc parlidari de dialogar amb els alumncs, deis seminaris monográílcs, de l'analisi va de la rcalitat. No
en va cree que l'aetivitat fonamenlal per
mantenir-me jove és continuar entencnt
les noves generacions.

Des de l'any 1088 prcsideixo el comité cspanyol de la UNICEF. defenso els
nens i nenes del món. És una gran aventura espiritual i solidaria. Amb 135.()(){)
soeis que paguen 4.000 pessetes l'any i
les largctes de Nadal, cobrini un pressupost de 1.100 Eiiilions amb els quals financem programes per a infants d'arrcu
del món. Actualment tirem endavant el
pi'ograma pro Andes, Peni. Equador. Solivia, Colombia i Venezuela. La UNICEF
ocupa tres quartes parts del mcu temps.
pero aqucsts darrers cursos he donat seminaris a la universitat sobre els drets
deis estrangers a la CEE. No podem oblitiar que a mesura que avani^'a la eiutadania
comunitaria, cada cop es vol excloure
mes cls emigranls. A mi el fel no em
sembla positiu. Per iiixo Iluito contra
aqucsl estal de coses fornianl part de la
Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugial,
fent seminaris i donanl ajut ais csiudiants
que es volcn cspecialitzar en Drels Humans. No podem oblidar que aquí hi ha
qualre llengiies. quali'e cultures que s'han
d'entendrc i fer que espanyols de totes les
regions i lotes les nacionalitats contrihucixin a que la presencia de l'Estat cs-

panyol a la nova Europa -que no sera la
deis dotze. sino la deis irenla. ja que anirá
deis Urals a Gibraltar-, sigui una presencia al servei de la Iliberlat. la justicia i la
pau.

"Ens va agradar taní
el i)arar,^e
que immecliakitneiii
vam iriar un ¡he
per cstahlir-nos»

JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ
loaquin Rui/.-ÍÜnicne/, éscx-Dcfcnsor del Poliic
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