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S'Agaró i Pía,
un exemple i un avís

U

na de les ultimes gotes del ruixat d'iniciatives provocades per l'extingit Any Pía é.s
l'apoi'ieiü del volum Josep P¡a i ¡a Revista de S'Agaró, editat per la revista de la Valí
d'Aro El Carrílet, anib una seleeció deis artieles publieats per l'escriptor de Palafrugcll
a la revista que la faiTiília Ensesa va fer surtir a la llum entre 1935 i 1936 i entre 1950 i
1974.
El llibre. ben il-lustrat amb fotografíes de l'época, reprodueix fioii íexlos de Pía:
dos en cátala (un de 1936 i un de 1972) i set en castellá (de 1950 a 1969). Destaca entre
tots, per les dimensions, el coatingut i el to, el titulat Reflexiones sobre la Cosía Brava en los mámenlos presentes, inserit a la revista Testiu de 1967 i rcproduVt amb gran desplegament editorial i tipognV
fie al setmanari Destino el dia 9 de setembre d'aquell any. Pía fonnulava, en aquell llarg i contundent
article, una dura i apassionada
denuncia deis disbarats comesos al litoral: «Nos están destruyendo el país a ojos vistas
y lo están destruyendo
con
una frivolidad, una desfacliatez, una intensidad y una rapidez absolutamente
inaudipor
Jaaé F i a
tas.» Pía passava revista ais
íComo Bí l a b r d o . J o i ó Ha es í j gran dfttiutintíoy
Htsraríu de ía Cotta
estralls comesos en el seu enSi-avo, OesdtS" labor pariol¡ls*Ica o sir canctuyentt
Quiüi Joi^ Fia ha tíedí'
cada in*iaitiad de í r a b o / o * al pasado, al preíente V aS futura dm asía regían,
torn mes proper - P a l a m ó s ,
hoy furfstjco por íicahncia.
Uno de aftos iirtJmo$ trabaiOí lia aparecida en
si número anua/ do Jfl rev'sfa "S'Agaró".
Por oarecornas de tin qran inter0¿, hemos íofíorfado parntlso paj'o repradustr
este arihola aae al íer p u .
Calonge, Platja d'Aro- i posabíhada en eifa Ivjoso rSYÍsta m'narllaria, fiOs'ibísmeaie 00 tuuíeie fo difusión que merooe. 4 Jos^ Pío y o lo Ravista "S'Aqaró",
les damot los gracias
va en joc la seva reconeguda
por su goniíleía en aulor'iarnos
la publicarían del présenle
trábala.»
capacitat d'acoblar substaníius
i adjeetius per tal de definir i
qualificar la situaeió: «mimetismo trasnochado»,
«miope
hobaliconería», «grosería general progresiva», «especulación repugnante y temeraria»,
«tendencia al gangsterismo»,
«frenética voracidad urbanística», «terrible provincianismo atávico», «destrucción en
gran escala y a lo loco», «insensato deseo de
afear»...
L'article es resumía en una
patética imprecació: «No hundan su propio tejado. No
afeen más el país. No lo conviertan en un largo, enorme,
fabuloso adefesio.»

REFLEmONES SOBRE LA COSTA BRAVA
EN LOS MOMENTOS PRESENTES

•O

u
cu
L'anide
de joscp Pki
a la Reviít;)
de S'Agaró,

re¡yfüdutt a
Destino
el 9 de setembre
de ¡967.

ÍHj 6

Tot aixo es podia escriure
des de la talaia de S'Agaró,
perqué allá dalt regnaven el
seny i l'ordre, la conteneió i
la mesura, el respecte a la natui'alesa i l'adequació a Tentorn. Ara, en la preseníació del recull, l'alcalde de Castell-Platja d'Aro
diu que Texemplc de S'Agaró el porta a «reflexionar sobre tot el que es va fer amb manca de plaiiificaeió i afany d'especulaeió», i que l'esperit de S'Agaró ha de ser «el punt de referencia obligat per
marcar els camins cap al futur». Llástima que una reflexió i una determinació com aqüestes arribin
tan a última hora, perqué és justanient al voltant del S'Agaró origínari on s'ha perpetrat fa ben poc
una de les operacions immobiliáries mes agressives de la Costa Brava. No pas durant la disbauxa de
la dicladura, sino en plena normalitat democrática, amb totes les benediccions legáis pertinents. No
sabem, dones, qué passará amb «els camins cap al futur», pero és obvi que, en el passat i en el present, l'exemple i l'esperit de S'Agaró han servil de ben poc, í I'avís de Josep Pía encara menys.
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