
114 > revista de girona  305

Dossier

Aeroport de Girona
Fontserè a Sant Pere de Rodes

Pobles de pel·lícula

306 gener-febrer 2018

REVISTA DE
GIRONA

El dossier d’aquesta edició, dedicat als micropobles gironins, repassa les particularitats d’uns nuclis de població 
que, malgrat l’escassesa d’habitants, han trobat fórmules per sobreviure. No és la primera vegada que la Revista 
de Girona es fixa en aquestes poblacions. Fa vint-i-cinc anys, al número 153, Jordi Artigal dedicava un article a 
les biblioteques dels pobles petits. «Als nuclis de població reduïda hi ha gent que vol continuar tenint dret a la 
lectura i a la informació lliure amb tots els avenços de la societat moderna», destacava. I al 111, dins d’un dossier 
sobre rehabilitacions als centres històrics, Rafel Pujol parlava del cas de Beget i de la intervenció en pobles petits.
 El reportatge fotogràfic de Martí Artalejo sobre l’ascens  del Girona FC a primera divisió és una bona 
oportunitat per recordar fins a quin punt han canviat les coses. Al número 262, Enric Mirambell es referia a 
«les rudimentàries instal·lacions de Vista Alegre» i hi afegia: «Quan el nostre equip passà a militar a Primera 
Catalana, i es disposà a rebre en partits de campionat el Barcelona i l’Espanyol, tot anà canviant. I també el 
nombre d’espectadors es va multiplicar. Primerament el camp de joc era de terra, sense gespa. Hores abans 
del començament del partit el mateix massatgista, home que servia per a tot el que calgués, anava marcant les 
línies reglamentàries sobre el terreny amb una regadora que contenia calç. Quan es plantà per primera vegada 
la gespa, els aficionats anaven a mirar com anava creixent. Quan ja començava a prendre forma, aparegué una 
plaga de paràsits que amenaçava de deteriorar-la. Per combatre aquella malura s’hi deixaren anar uns ànecs 
que es menjaven aquells animalots». Finalment, el perfil de Domènec Fita, a càrrec de Joan Domènech, pot ser 
complementat amb textos publicats en diversos números de la Revista, com per exemple els que va escriure 
Narcís-Jordi Aragó als números 113 i 145 o el que va publicar Sebastià Goday al 288.
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