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a Revista de Girona arriba al seu número 300, fet que si bé és remarcable
en si mateix —en tractar-se d’una publicació primer trimestral i després bimestral— ho és encara més si parlem d’una capçalera que en tots aquests
anys ha omplert un buit difícil d’omplir per a les publicacions comercials i
que ha esdevingut referència imprescindible per a la divulgació del coneixement de les comarques gironines. No podem festejar aquest número al costat de Narcís-Jordi Aragó, la direcció del qual va ser determinant en la transformació de la
Revista de Girona, però la seva petja en el periodisme gironí i en la Revista en particular és
profunda i permanent. Per a Aragó i tants d’altres, aquesta efemèride ens permet dirigir un record agraït als col·laboradors que ha tingut la Revista al llarg
d’aquestes dècades, que l’han fet gran i han ajudat a eixamplar la consciencia
col·lectiva dels gironins a través de la història, la cultura, les persones i els paisatges. A la Revista de Girona. s’hi ha parlat, en profunditat, del que ha marcat
o ha acabat marcant la nostra realitat. S’ha fet des del rigor i la neutralitat d’una
capçalera que no treballa per a l’audiència present sinó per ser reconeguda
també per les audiències futures: que aguanti bé el pas del temps i que despunti a les hemeroteques com a publicació de mirada elevada i transcendent.
En aquests 300 números de la Revista de Girona ens hem anat veient
davant dels reptes de cada temps, i ens hem anat descobrint a vegades de
manera insospitada, a vegades amb documentació molt més aprofundida i
contrastada del que ens havia arribat sobre un determinat assumpte. Ens hem anat fent
gironins d’una manera diferent a com n’hauríem esdevingut sense la Revista de Girona.
Divulgar coneixement, obrir les pàgines a continguts que si no fos per una publicació
d’aquesta naturalesa romandrien inèdits... això dóna sentit a una funció social del periodisme, i dóna sentit també a la preciosa implicació de la Diputació de Girona en el
sosteniment compromès de la Revista de Girona. I ho ha fet sabent-se mantenir al marge
dels continguts, conscient que aquesta és una feina que, per tenir èxit, cal que continuï a
les mans del Consell de Redacció.
Que puguem llegir molts números més de la Revista de Girona, que continuem engrandint-nos com a poble a través de preservar, conèixer, difondre i compartir els elements que conformen la nostra manera de ser.
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