Textos per a
un funeral
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la secció El ctir.s deís ñus crai.]uesl niateix núiiierü. Jordi DaliiiuLi ens con\'ida a tei" LUÍ passcig sentimental per la val! del Galliganls que és, de fel. la valí de Sant Daniel. La inauguració ja coiisLiinada de la \'ari;int de la N-II ens obliga a celebrar, en paral-lel. les exeqnies
d'un indrel t]ue iiiai niés ni> lomara a ser com era. Per a la liturgia d'aquest funeral hem
triat unes lecturcs; d'enlre els milers de textos possibles. hein eseollit els que scgueixen.
El 27 d'agost de 1977. el Grup de Defensa del Medi Ambient de Girona encetava una canipanya
per salvar les fonts de la valí. En el seu nianifesí es deia: «Hi ha molt peques zoncs verdes a la eiulal
per poder dcixar perdre lot un pai'alge que s"hauria de revalorar». No podien imaginar, ni de bon
tros, allí) que els cauria al damuni.
El 22 d'octubrc d'aquell any reprenien la campanya per eslendre-la a tot el barri. bo i lanientaní
Fabandó en que es irobava: «Qué ha passal amb aquella valí on. tlns fa tan sois una dotzena d'anys.
tot Girona acudia en busca d'aigua, repñs. silenci i natura?» Els responsables de la campanya denianaven un pía de Protecció: «Sant Daniel és un espai a proiegir. El servei que pot donar a Girona és
prou important». Somniaven en la nova situació política tot jii.st encetada cum en la panacea de tots
els seus mals, i comptavcn amb Tarribada de la democracia a i'Ajuntament de Girona: «Davant unes
noves possibilitats poh'liques. espereni irobar Torganisnic encarregat de vetllar perqué tantes belleses nostrades romaiiguin sieies i peral poblé».
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Fins aquí els textos de la [irimera lectui'a per ais funeíals de la \'all. Va arribar, en efecte, la democracia ais municipis, i va arribar també el dcnianai Pía Especial de Protecció de Sant Daniel.
TAjuniament de Girona el va aprovar Tany 1983. i s'auíodefinia «de protecció del paisatge i la vegetado característiques d'un deis cspais naturals deis entorns de Girona L|ue ha restat practicament
inlacte de les fortes intervencions humanes degradatóries deis últims anys». Del contingut del Pía.
n"hem eseollit uns fragments per a la segoiia lectura:
«El grau de protecció que hom proposa al Pía Especial es íonanienta a considerar la Valí de Sant
Daniel com un espai n;iiLu-al d'interés. a conservar ínlegrament (...) Aquesta protecció ha de comportai"
la salvaguarda deis valors geoboianics. ambientáis, paisatgístics o arquitectónics. evitant l'aparieió
d'elements o factors degradaloris. Les accions contemplades al Pía Especial han de provocar una dinamica que afavoreixi la recuperado de la seva funció com a zona d'esbarjo i esplai (...) Es prohibirá
l'obertura de nous vials dins el sol no urbanity.able (...) Es prohibeix l'obeitura de carreteres. autovies o
autopistcs a l'ambil de la Valí (...( Es prohibirá c|ualsevol tipus de moviment de ierres (...) si no és per
millorar les condicions del terreny (...) Prohibició de modificar la jardinería i resiructura vegetal exisicnt (...) Potenciació deis vials pera vianants i limitació raoiiable de la circulado rodada».
Aquest funeral no nccessita homilía: els textos es comenten tots sois. N'hi haurá prou amb un
moment de silenci per a la reflexíó, la llagrima i la vergonya.
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La professora
de Uatí

E

n aquesl número de ki Revista. Dolors Cüiidom cns brinda la mes original eoniribució gironina al bimil-icnari de la mort d'Horaci, Aprolllem-ho per rceordar
que en ac]üesis tlarrers lenips. a parüi- de la seva ¡nbilaeió. la professnia Condoni ha estat objecle d"un doble reconeixenient públie: la eelebraeió d'nnes Jornadas d'Homenalge per parí de la Unlvcrsítat de Gii'ona. i la pnblicació íntegra
de les Acles d'aqiielles sessions per parí de rinstitni d'Esludis Gironins.
Duranl ciuaranla anys eonseeuliiis. Dtiliírs Cundom s'ha dedical silenciosament a la
docéneia. com a prolessora de llalí. Ajudaní de
classes praeliques a l'Institut de Gírona. professora ajLidanl a la Univcrsilal de Barcelona, beeai'ia
del Consell Superior d'Invcstigacions CienlílV
ques. caledraiiea deis Instituís de Reqiiena. Tarragona. Figuercs i Girona. professora enearregada
del Col-legi Universilari gironi. aireu ha anat deixaní un posit de bons records, naseuts tant del
rigor del seu ensenyament com de la seva afable
personalitat i de la seva alta categoría humana.
Amb la máxima discreció, com qui camina de
puntetes per un leri'eny propici ais exhibicionismes. ha fcE aprendrc i eslimar el llalí a cenlenars
de deixebles i ha ireballal a fons en els ambils de
la recerca i de la divulgado. Ha unit. a mes. la vocació professional anib les conviccii>ns personáis i
ha redaclal. com a fruil d"aqucsia eonjunciú. el
primer i indispensable Text de Llalí redaclal en caíala per a ús deis esiudianls de BUP.

Com a premi a aquesta irajectoria. exemplar
per lants eoncepies, les Jornatles d'Homenalge
celebrades l'any passal a Girona van reunii- un
conjunl notable de comunicacions del máxim interés sítbre temes relacionats amb la iradició classiea en general i amb la didáctica del llalí en particular. L'edició coniplela deis textos, apareguda
ara. és la millor prova de la seva qualitat.
Dolors Condom ha fel encara, sense proposars"iio. un allre servei a Girona. L'edició del volum
en qüestió ha fel sortir rinstiiul d"Esiudis Gironins de Telapa d'ensopimenl que palia. Sembla
que. com han promcs els scus responsables, a partir d"ai|ní conienvara una nova época mes desperta i mes dinámica. Hi haurii, dones, en la seva trajeclória. un abans i un dcsprés del Ilihre dedical a
la sócia Dolors Condom.
En Tacle de prcsenlació pública de Tobra. el
rector de la Universital de Girona va ler una professió de le en les Humanilais com a ba.se indispensable de Tensenyainenl superior. «Les Humanitats - v a dir Josep María Nadal- van de baixa,
ot'egades per carreres que aparentment leñen mes
éxit: lecniques. de cicncies o de ciéncies socials. Hem d'afirniar, pero, día darrera dia. que
una Universital sense Hunianitats podra ser una escola d'all ni\ell. ])eró no sera mai una
Universital».

Lü profesíora
Dolors CmitJom.

Si aquesis crileris es compleixen a Girona, rcsfori; i la paciencia de DoU)rs Condom no
hauran esial en va. La pei'vivtncia deis cstudis humanístics sera un homenatge mes a la professora de llalí.
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