CRÓNICA

Tanio aviat li fa coiifianca. El jovc
es dcstre en el nou ofici, perqut' al
cap de quatrt anys es veu capac
d'instaMar-se peí scu compte.
Aixo s'esdevé a partir de 1913 en
una ciutat cosrancra d e Mcxic.
A Li ciutat de Tampico,
alesliores aiiomeiiada la «Nova
York de Mexic», anib rcfmeries
petrolieres de priinei- oidrc. hi ha
el seu ifermajosep, que invcrteix
en diversos negocis. En Santiago
passa vuit anys d e la seva j o v e n t u t
allá. Pe] scu compte arriba a obrir
fins a tres establiinents totográfics:
Fotografía París, C o s m o s
Fotográfico i La C o n d a l . Es
dedica al rctrat de galería, a les
postáis de record, al reportatge
industrial i a les coMaboracions
coni a repórter de prcnisa local.
DuLi una intensa activitat en
ámbits culturáis i esportius. Pero
la desgracia arriba anib la niort de
Gertrudis Vila, esposa de Josep i
puntal basic de la familia. Santiago
acompanya els dos nebots. ara
orfes de niare, cap a Barcelona,
nientre que en Josep resta a
Mexic, ou també m o r poc
després.
Q u a n Santiago C'arreras arriba
a Barcelona ja té 27 anys. i
comprova q u e la densitat de
retratistes a la ciutat cobreix de
llarg tota la demanda. Es així c o m
durant els priniers dies de l'any
1923 formalitza la compra de
l'antiga Fotografía C^ampmaiiy del
carrer Sant Antoni de la ciutat de
Mataró. Aquí exerceix tots els
papers de l'auca del totograf fins
al dia de la seva mort, Pany 1960.
Tenint c o m a base la galería.
Carreras toca les postáis, la
piiblicitat, la prenisa i també
Tanonienada fotografia artística.
OtUMnC un temps ta una incursio
en el fbtoperiodisme barceloní,
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pero fonamentalnient és e! gran
cronista grafic de la ciutat del
Maresme al bell mig del segle
X X , ja q u e enregistra totes les
cares de la vida social, política,
esportiva i cultural d e Mataró. En
els seus clixés s'hi guarden els
esdevenimcnts histories i la vida
quotidiana.
Arribats a aquest punt i en
resposta al perqué de la relació de
Carreras amb Ai-búeies, cal
explicar q u e Tany 1922. en
arribar de Paventura americana.
Santiago coneix la seva futura
dona, María Sajaloli. Nascuda
l'any 1895 a Arbúcies, és cunyada
d'Anna Vila, albora germana de
C.ertrLidis. la cunyada per part de
germa q u e havia m o r t a Tampico.
M()lt probablement es coneixen
quan Santiago va a Ai'búcies per
explicar les peripécies deis
C^arreras a Méxíc, en especial la
m o r t de Gertrudis. El cas és q u e
contrauen níatrinioni a la
parroquial d'Arbúcies el dia S de
desembre de 1923. Víucn a

Inauguració de la pla^a de Rusiñol a
Arbúcies, en una imatge del fotógraf Carreras.
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Llibre verd,
Ilibre blanc,
llibre d'or
L'Ajuntament de Girona ha exhibit úllimament una insólita activitat editorial. En
qüestió de setmanes han aparegut
almenys vuit Ilibres editats o coedJtats per
la municipaiitat: el treball postum i inacabat de Joan Puigbert sobre la Girona de la
Restauració, una guia del visitant en sis
idiomes, un diccionari de carrers, un
resum deis últims treballs al subsol de la
catedral, un opuscle sobre els sarcofags
romans de Sant Feliu i, sobretot, tres
obres cabdals: la transcnpció del Llibre
Verá de la ciutat de Girona, l'estudi
económic De la Gran Gerona a l'area urbana de Girona i la reedició en facsímil de La
ciutat de Girona, de Caries Rahola.
Si el Llibre Verd. transcrit per Christian Guilleré, és el mes importan! deis cartorals histories i l'estudi de Josep Oliver és
un auténtic líibre blanc per orientar el
desenvolupament de la ciutat, els dos
volums de Rahola, ¡ntroduíts per Lluís M.
de Puig, son un veritable llibre d'or per iniciar-se en !a comprensió i en l'estimació
de Girona. Va ser, fa setanta anys, el millor
llibre sobre ta ciutat, i encara ho és: l'obra
de capgalera a la qual cal recorrer una i
aítra vegada, que compren alhora una síntesi geográfica, un resum historie, una
guia de monuments i d'indrets, una análisi
psicológica, una aproximado sociológica,
una antología literaria, un cens de gironins
i una prospeceió de futur -que ara és present-. Tot escrit amb el llenguatge transparent i l'emoció a flor de pell que eren
consubstancials a l'estil del seu autor.
En fer possible, directament o indirecta, raparició d'aquestes obres, l'Ajuntament ha dotat els ciutadans de les eines
indispensables per poder-se informar
sense excusa sobre com era Girona, com
ésicomhauriadeser.
Narcís-JordiAragó

