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FuLLS DE LA REVISTA

D e BIBQIOT^EQ^

Joaquim N a d a l i Forreras

El 31 de gcner de 199H vaig fer cinqiuinta atiys.
La Cahiia va decidir que volia obsequiar-me
d'un.t manera especial. Amb .iqitest motiu es va
posar en contacte ainh en Joan Casanovas i
Romaguera i li va encarregar un cx-Übris. * *
Amb en Joan bem coMaborat durant mes de vint
aiiys i és de les persones que ha sabut intcr^iretar
millor, graficament i plásticament, les meves idees
¡ proposces sobre la ciucat de Girona. Scinprc
liem intentat combinar la voluntat pemiancnc de
descoberta (mes aviat n'hauríeni de dir propostes
per al redescobriment de la ciutat de CÜroiia) i
Taspiració de subratUar i refor(;ar les belleses i els
atractius de la ciutat. Hem buscat angles insólits,
temes nous, aspectes ocults. Fruit d'aquest
esperit han sortit una bona colla de
publicacions monografiqiics en
els successius programes
de Fires que
ha anat

íent TAjuntament de 1979 a 2001. <•«• Conser\-ü
d'aquesta coblaboració tnoltes ititcrpretacions
esquematiques i acolorides de Clirona, algutia
de les quals ha scrvit per fer la portada i ÍMLIStrar el títol d'algun Ilibrc rneii. ^"» L'('.v-/íÍJrf'.í es
un dcstiMat sintétic de tot. El blaii tntens és una
constant, la silueta del campaiiar una presencia
indcíugible, la vermellor de la lluna és el record
d'algun vitrall de la catedral, i ['esquematització
del pone EifTel l'aposta per una Girona que bo
inclou toe. Aqucst cx-Uhris és una lectura no
e x c l o e n t de G i r o n a , tradició i modcrnicat
interprctades conjuntament mirant al tutiir. «f*
La presencia de Girona m'acompanya en tots
els Ilibres que s'incarporen ara a la nieva
biblioteca i és així referencia clara
d ' u n e s arrels p r o f u n d e s , i
d'una manera especial de mirar
el món.
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