Miquel Gil,
redactor de la
Revista de Qirona
JosEP C L A R A

LA IMATGE MES PRECISA QUE GUARDO

d'en Miquel Gil és la que el vincula a lii
Diputació de Girona com a funcionari ele
la corporació. L'accés d'en Miquel a aquesta feina, pero, va ser for^a tarda en la seva
trajectoria vital: no s'enregistra fins a
Tabril de 1961, quan tenia prop de quaranta'Set anys. Val a dir, també, que havia
tingut un precedent fiíga^ a la comissaría
delegada de la Generalitat -del juny de
1938 al febrer de 1939-, després que la fabrica de galetes Plaja, on treballava, restes
parada pels efectes de la guerra civil.
Miquel Gil entra a la Diputació en
qualitat d'auxiliar administratiii, contractat per a l'administraciú de ¡a llar infantil.
L'octubre de 1964 fou encarregat interinament del BoIeiÍTi Oficial de ¡a Proimcia,

i l'any següent obtingué la pla9a en propietat. L'any 1969 s'encarregá accidentalment del negociat d'Educació, esports i
turisme, i el 1971 va ser nomenat responsable del gabinet de premsa. De fet, en
Miquel Gil era periodista, amb carnet
aconseguit per la vía de l'experiéncia al
diari local, i pertanyia a la redacció de
Los Sitíoi. La feina de la Diputació era,
dones, una mena d'activitat mes del món
periodístic.
Si la Diputació editava, a mes a mes,
una revista trimestral, era d'una lógica
elemental que hi estigués també involucrat. El seu nom apareix com a redactor
de ¡a Revisux de Gerona coincidint amb
l'entrada a la casa l'any 1961. Tanmateix
les coMaboracions havien comeni;at
abans. El primer treball que en Miquel
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Gil hi puíilicii diiía del 1^)58 (núinL-io 5)
i L^s una L'iiqucsta sobre el liiiur museu
deis sctgcs de Girona.
Duratu un grapar d'anys, la tasca
d'en Miquel CJÍI a la revista es concreta,
de manera eficat;, en l'aportació d'informacii'í oficial -de la (.¡uai son un exemple
les .seceinns LJUC omplia sota el ríro! de
"La provincia en marcba» o simpleineni
"La provincia» i en els comentaris sobre
altres reines d'actualicar. singularment
els que glossaven la vida artística de les
comari[ue.s o l'obra d'un autor. Com a
redactor en cap, d'altra banda, bagué de
vetllar niés de pro[i la publicació i píanificar-ne la composieió (.lels números.
Si seguim la revista, Miquel Gil figura com a redactor en cap del 1970 al
1984, data de la seva jubilació. Pero si
consideren! cabalmenr que el director
era el tliputar ponent de Cultura i, en
algún cas, fins i tot el matcix presidcnt
de la Diputació, és innegable que la
leina re^iueia damiinl la seva responsabilirar. A ell devem, tloncs, que la publicació no s'extingís en mnmenrs d'abandó o
d'inercia institucional, i que s'elaboressin dcrerminars números monografics
mttlt sol'licitats, deis quals e! tlcdiear a
Salvador Dalí és introbable.
La revista va canviar l'estructura oficialisra a partir del 1976, sota les directrius de Joan Tarrés, diputat de Cultura.
Aleshores van desapareixer les pagines
vinculades a la política conjunrural i es
(.lissenyaren unes seccions mes de caire
académic. Miquel Gil no va teñir dificultats per continuar les glosses sobre les
exposicions i els ¡irtistes locáis. Tampoc
no va topar amb problemes d'adaptació
quan el 1985 s'estrená l'etapa actual, en
la qual poguc oferir una serie que acostava el lector a la realitat museística de les
contradcs.
És evident que va sentir la revista
com una part de la seva vida. Jiibilat otjcialment de la casa editora, va continuar
visitanr-la com a membre del consell de
redacció i, malgrat les entrebancades que
bagué de patir en deterininats moments,
finaliiient va veure el scu noín en un deis
Quatietns que patrocina la mateixa revisra. Ens acompanyá fins a la fi deis dies,
llargs com la seva figura, i no deixa mai
de fer suggerencies i de donar testimoniatge de les seves amistats i coneixences: en Pía, en Dalí, el món deis artí.stes,
la radio, l'esport, els peritKJistes...
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