El motile
del senyor Sarasa
A homes coni el senyor Sarasa ja no en qiieJcn. Ha morí ais 99 anys. i iiiTigú no li
y agraira prou el que va i'er per la seva térra i per la seva geni.
I ^
NascLil en la pobresa. Manuel Sarasa i Canlcnys va crear una intlúsli'ia capdavantcra
f
del seu icnips i va cxcrcir d'enipi'esari scgons els esquenics d'Liiia especie exlingida.
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Recordó la vcneracio amb qué els seus antics ireballadors el van honienatjar qtian va
complir els H5 anys. Tots parlaven amb devoció i cmoció d'aqiiell mestre únic que amb la
páranla i Tcxeniple els havia leí avanzar - a vcgadcs. a crits i empentes- peí doble camí de la professionalilat i de ki plenitud humana.
Eli hi treia importancia: «Si una térra no es ptu emmotllar. no en pot sorlir una figura: per mes
que ¡o bagues fet. no hauria pogut res si no hi llagues hagut la ra^a que responia». Pero encara avui
.son molts els empresaris o els caps de taller que. si miren enrere. retroben el local del carrer de Figueríila on. sota la miratla Llura i paiernal
d'aqucll homc de Ierro, van aprendre el
valor del treball, el seniil de responsabilitai i
Tespcril de superado.
Durant la decada deis seixanta, Manuel
Sarasa es va senlii- ci-itlal a servir el bé comú
a través de la Cambra de Comei\-. Va ser-ne
prcsident duranl qualrc anys tliiTciIs. Anava
al seu despatx oficial amb el mono de la
Ceina. a signar els cscriis que ¡-edactava el
sccreiari de la Corpoi'acii). «.lo bi posava la
Metra - v a dir en una ocasió Albert de Quintana-, pero la música de les idees eia lola
seva». Eli va redimir la Cambra de la rutina
ancesli'al i de la inercia burocrática per eonvertii'-la en un ens indepeiulent al sei'veí
deis rnteressos col-leclius. Va al^-ar la vcu en
una época de silcncis per tlir alio que els organismes oficiáis dissimulaven i t|ue la ciuladania no tenia oporlunilat d'expressar. Va
Iluilar conira la derivado de les aigües del
Ter, contra la construcció de la presa de
Susqueda, contra la suprcssió deis carrilets
de Sanl l-'eliu i d'Olot. que volia imir en un
de .sol i que considerava niés importants per
al turisme gironí que Taeroporl. Es va enfrontar personalment amb el director genera! d'Obres Hidráuliques. va Iliurar un memorial de greuges al minislre comissari del
Plcín de Desarrollo, va erilicar reileradanicnl la política económica olicial, va denunciar les desatencions de rAdminislració
envcrs les Ierres gÍRinines ¡ va reivindica!" la
necessilal de la incorporadi) a luiropa com
a garantía «de la Ilíberlal política i económica i de la preeminencia del Dret». Va actuar a contravent
i amb gran coratge en una época de complaences i de covardics. I quan el va cridar el governador
civil perqué no s'havia adherii a un honienatge a Franco, es va posar unes gaictes a la bulxaca de
ramericana. conveni;ul que el durien a la presó.
La vida de Sarasa és plena de gestos agosarals i de frases memorables. Les seves batalles van ser
gairebé sempre perdudes, perqué en aquells dies la integritat i la lucidesa no rebien altra rcsposla que
el refús. Eli hti sabia i no s'immutava; d d a que no tenia poder de decisió. pero que ningú no li podia
treureel poder de la rao i, encara menys. la iranquiMitat de consciéncia d'haver Iluital fins a la fi.
D'homes com e! senyor Sarasa ja no en queden. Amb la seva morí s'ha irencat delinitivament el
motile d"una manera de fer que responia a una manera de ser.
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La destruccíó
de la muntanya

E

ls tlisbarals ¡laisalgíslics i ui-baiiíslics CÜIISLIIIILIIS a la cusía en cls dancrs deceniiis
han fci vessai- lins de tinta capados d'eiinegrir l'aigua blava del mar. Deis desasircs pci-pclraís en van plenes les croniqíics pcriodísiiques. les pcmencies lecniques.
els esludis eientírics, les denuncies públkincs. els recursos adniinisiratUis, els discursos i els nianircslos que han alimenUil una i allra vegada els niovinienls ptipulars. Definitivaiiient enquistats cu el iciTeny. aqiiests crrors ja han passal a selhistoria i han entrat amb nonis propis a les pagines deis llibres que explicaran la dissoil col-lecliva del Ültiral a les generacions liiiures.
En conlrasl amh la ndlorielal d'una costa esniicolatla. la muntanya ha
gaiidil l'ins ara d'iina mena de budla i d'una insólita hona prcm.síi.
parla poc i s'escriii mcnys sobre les agressions al nicdi que leñen
marc geogrid'ic les zones de riiilci'ior. Aigií pot creure. dones, qi
aquell paisalgo és encara lotalmeni itiniic i que no ha eslal solnies
cap abiís, pero es desenganyara de cop si es tiecideix a ter una sinipli
passejada per determináis indrets de la Cerdanya o del Ripolles. Alla'^
podra coniprovar que. anib mes rctard pci'o amb la maieixa gi)sadia,j
es tiesu'ossen de manera impi^icaiiie racons que lois plegáis iiavi'em
imaginat com a iiilocables. Que rimpacle es noli mcnys. a causa de^
la immensital deis esp;iis
disponibles, no vol dir
que la inlensitat de la
desiiiicció sigui menor.

Fa un parell d'anys, el
Ilibre /:/ nicdi naiurai a
¡es cdiiuin/iic.s liironines
Ja va deleclai". un \ic en
soliíai'i. at|uesla siluació
irregular. Alia ja es deia
que el cas de la Cosía
B|-ava no era un l'cl aíllal,
sino (.|uc [loilia estlcvcniíel paradigma del t]ue comeni^ava a produir-se en
altrcs zones. Alia Ja s'aHrmava L|ue. en els darreis
anys. alguncs /.ones de
munlanya havien experimental «canvis igualmenl
especlaculars i degradantS". Alia ¡a s'advertia
que «una potenciació de
les activitals de lleure. si no s"acompanya d'una conecta i estricta regulació. |)oi teñir clectes negalius per a rentorn nalural». De l'absencia o de la inaplieació d'aquesta regulació se"n troben resultáis a calla pas. També es descobreixen lacilmenl els llocs oii la regulació ha ;uTÍbal tard. noinés
amb el temps jusl jier Icgalilzarels excessos i consolidar les impunitals.

el mau'is inilrct
de Uanars, ai RtjxiHcs,
fa quaranta ci>i>.s i ara.

En una caria que mes de quaranta entiláis calalaiies van adrc^ar Pany l^^O al piesidcni de
la Generalitat. ja s'invocava la situació de la c()sla com una pedra en la qual hom lornava a
ensopegar: <<L"error hislóric trurbanit/.ació massiva del litoral no sembla pas que hagi servit
d'cxperiencia, i avui les comarL|Ucs de munlanya SIMI terriun'is on es pi'CKlueix una tiegradació
i una especulació salvaiges». No sabem ben bé de qué va servil- aquell crii d'alerla. perqué el
procés de delerioramenl no s'ha pas aturat. Mes aviat sembla que respeculació conlinua fenl
cslralls en els llocs mes inesperals del país, de la ma d'un presumpte progrés que només es
capai; trafermar-se sobre les cendres de la destrucció.

NARCÍS-JORDl ARAGÓ
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