a refundacio del Cau
de la Costa Brava
Kl Can de hi Cusid Brava li;i
obcii novaniciiLles portes posaiil
així puní i apuri a setaiua-dos
anys d'hisioria donant pas u la
scva esperada refundaeió.
Aquell iiiu cl'ari i cii/iiira,
esiablerl per I'alemany Hug
Sanner Tany I*-Í20 sola una base
assoeialiva i inspirai en el Cau
Ferral de Silges, va ser pleioric
des de la íundaeió ñus a
radvenimenl del íVaiiquisnie. a
parlir del qual eoneixerá
progrcssivaiiienl i'ahandó i una
decadencia exircma íins (massa)
hen entrada la reciiperació
democralica fünnai en qué es va
proiegir el Ilegal per via de la
niunicipalil/.ació.
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La idea que manienia el seu
lons resulla a liorcs d'iU'a
anacrónica i devaluada. albora
que l'esiai de conservació de les
peces es lamemabilíssim, la qual
cosa fa obsoleta la seva
vigencia. I és a parlir d"aquesl
Ibl objecllu que s'ha baslii el
piojecie niuseologic. de la ma

del seu llamani director, que
|ierniet la refundaeió sota criieris
cicntiTics vigents.
La ¡nauguració de la iainhé
nova scLi on s'ha insiaiu'al. a la
Torre Munlanor, edifici que es

SL•¡^¡lid(>^ de Id í i i s a í
Í|(IL' LÍHI'.S' IJtiJVL'ílí l'íl I.'JH|I¿71>V')'

.•(11)1 d /inniLT consíimulor del Cíiu.
MOJIÍTL' Barccló mcrciy
í'i Ti'CiinciXí'mcui cum d líiiiliir
de la hihliinccd mnnici¡>dl.
Juncti. t/Ki,' mtinit í'chilxi
mes. in^'üid del musen.
resta oblidaí
¡nihlicumem.

vincula a la hisloria económica
de la vila i en pie cixample
industrial. \ a sor[irendre a no
pas pocs palamosins que
esperavcn reveure el Cau de
senipre.
La primera Fase de les obres
d'instal-kició a la platea deis
Paísos Calalans s'ha eslrenal
anib una disci'ela i no gens
osienlosa exjiosició que
condueix planeramenl i el'icaí;
[lel passal i el propósil de futur
del miiseu. i e\!ia excessos de
disseny oíierós. \i] reiard ha
sei'vit, si mes no. per deslliurarnos del xaranipió de la
poslniodeiniíal.
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L'aposta de tributar el
respecte iiocessari a la insiitució
lot reorienlanl de rumia
contemporania els seus ubjcciius
envers la conservació. dil'usió i
estudi del patriiiioni niarftimopesquer del litoral gironi' no pot
ser mes inleMigenl.
Tanmateix cal. pero, no
obviar la ineludible reterencia
local que haura de velllar de
prop. donades les necessilats
culturáis propics de Palamós,
tan desateses l'ins ara.
procuranl per aixo la rclació
necessária. Penseni. per
exemple. en Toblit permanenl
que mamé la vila envers
Miquel Blay, un fill adoptiu
d'excepció i amb obra donada
al niateix Cau.
Palamós no ha leí gairc
patent el seu interés a ni\ell
públic per la cultura,
rcconomia i el treball del
mar i ara té amb el
renoval musen una
ocasió espicndiiia pe
aprol'undir en aquest
senlit.
Les noves
inlVastiiiclures
poiiuaries. la
i-ecuperació de
la capilalilal
déla
provincia
marítima
^<aldra evidenciar-la
amb la vindicado de

Testa dci vcll marí
de Ramir Rucamura,
J)L\"ii einhicmciúca
que amscri'H ci CÍIK

(simhiú museoiphjic
di' vhicuiació dí-i ¡msMl
i d fuíur dí'l catire.
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l'históiü" banderí^—. el í'et íle ser
base d'una de les (lotes pesqueros
de mes tunatgc de Catalunya i
'una muni(> d'embarcaeions
leials en materia esportiva,
recreativa, militar, fiscal,
d'invesligació
arqueológica i
, salvament
Tacrcditen en la
via del
revifamcnt del
comcri^" i la
industria náuticLi.
De la implicació
d"aquesl potencial
economic real.
Tassiimpció
sentida per
pan de les
conl'raries
de
pescadors
;;ironines i la
denlificació local,
l i b a de néixer la
scva t'or^a, no
oblidant albora la
necessária
participació ciutadana
en el projeele. en justa
correspondencia a la fiüelitat
üriüinal.

Senyah d'identificacit'i ^-afica
del Can cnrresponenis a i'cial¡ü
fiindackmal i a ¡'aclmú imuniraciá.
En son auiíirs el fiininr
Francesc Vidai i PíJÍitidtííi
í ia íiissenyadnra
Mireia Sena,
rt',s/)L'Cf(WiTTit'nc.

El Cau, esdevingiu Musen de
la Pesca de la Costa Brava, és
una promesa de TLIILU" i. tot

manllevant la consigna
fundacional, cal recordar altra
vegada que el musen es un
ceiilre de cultura que honora
Pillamos, i és un cleure de lois
fomenlar-io.
La circumstancia que la
rcsponsabilitat técnica recaigui
en un ¡ove museoleg com en
Miquel Martí i Llambrich, de
coneguda nissaga pescadora i
calera, és un mérit t|ue no es
reeoneix ni es valora en els
concursos-oposició en lís, pero
en aquest cas esdevc amb tota
seguretat pcdra de toe i certesa
garantida per a la consolidado
del Cau.
GARLES S A P E N A
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