U n viatger a
la Girona de 1960
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questa revista va publicar l'a uns mcsos —^novcmbrc de 1991— un doeuniemat dossier
sdbi'e els viiilgci's que al llaig úc\ icmps han trepiljal i han descrit les teiTcs yii-onines.
A la llisia ¡a coiietíLida d'aquests cíonistcs itiiieranis podríern aí'egii-hi el noni üc Richard
Kauriiiann, un aleinany que va i'ccóirer CalaluJiya l'any 1960. juntameni amb dos aniics
pinlors de la niaieixa iiaeionalilíU: WiJhchii Maier-Solg i Eniil Scheibe. Amb els icxlos del primer i cls
dibuixos deis aki-es dos es va confegir un Ilibre. que en la versió editada a Barcelona Tany 1970 es lilula Dondt' .se bailan las sardanas (¡inpivsiones caiaUmasj. La lara Joia bibliográfica rcsuluí avui especialmenl su^tresiiva i mereixedo.•1,'(1 l ' / ' ^ í ! ^ ' • , '
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1 iV'V^*^ ' 'í'>-f\
'' •'-"• '^- • (^1
\'
• • d'aquesta nota, limitada a subralllar
^•' • l ' ' Í t ^ U 1
•
- •
algunsaspecles anecd6lics.
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comenij'ü a la Cosía Brava, qualificada de <dloc ideal per a eiiamorats solitaris», tot i q u e j a coniencava a ser «im suburbi de
Düsscldorl". Pan's ¡ Rotterdam»,
perqué *<el cosiahravisme
s'ha
convertil en una moda de postguerra». Tt)ssa és anonienada «el
cap del poní alemany de l'Bspanya septontrional>>. En conjuní,
iiialgrat la gi'an aOuencia d'estrangers. el cronista troha que el liloY'.Lliv' JiAfeÉÉffi. & ^ r)ÍRRE.^iVf9A»lflÉF^ÍrHdMi9i
lal es encara una Ierra ¡nco^iuiui
que exerceix sobre els forastcrs
tuia míigica ali'acció,
Des|irc,s de rcpassar tota la
costa, el viatger s'endinsa fins a
Girona i després surt de la ciutat
per anar al Pirineu. Passíi per Banyoles. per Besalú i per CastelHbilil; s'atura a Olot. «eonegul lloc
d'estiueig del noi'd d'Espanya»,
puja a Saní Joan de les Abadesses i pernoctLi a Ripoll, on s'enamora de la portalada románica, del
conjiinl del monestir i del iiiuscu. Bn travessar Ribcs de Freser. Plañóles i Toses, veu coni s'alc^a
el Puigmal, «un gegant rcspcctable fins i tot per a un alemany». Trt>ba que una eambrera del cahb
de Bellver es «una de les cspanyoles mes beilcs que beni visi en lot el vialge»: un viaige que
s'aeaba a la frontera de Puigccrdíi, prodig tot ell en deíaüs curiosos i en sucoses amenitais.
Pero tornem a Girona. En unii nova apoi'tacití a la llarga Mista de les sevcs scnihlaiices
—Venccia. Florencia. Albí, Brugcs. Toledo...—. el viatger diu que li recorda Wassehurg. anaii
del riu hin. La qualillca de «cambra del iresoí- del nord d'Espanya» i afegeix que «tota la cintal
antiga és quelci>m que dil'ícilmcnt es troba ja a Europa».
Dcspi'és Ll'adniirLir la catedral, el claustre i el trcsor de hi Seu. ve l'hora Ll'anar a dormir, i
aleshorcs l'aulor topa amb la Girona mes fosca, la cpie ens ha guanyat la fama L|ue tenim acreditada de pt)C dotats per al bou tráete deis forastcrs. Bl viatger. en efecte, busca allotjainent, en va,
a PHotel del Córner^, al Peninsular i a l'ltalians. «Bn aqucst últim, un porter malhumorat em
dona a enlcndre queja sóc el que fa 51) entre els que no ha pogul rebrc». Quan Kaid'niami li pregunta si és que no s'alegra de veui'c que lants esti'angers venen a Girona, obté aquesta lapidiiria i
embieiniuica respcísta:
- Per a mi, es poden quedaí' alia on els scmhli.
Amb un tarannít com aquest. es compren la poca carrei'a que la ciutat ha feí en el teiTcny de
Tatracció turística.
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