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Respostes 
T ots coincideixen i ho afirmen en sengles comunicats i ma

nifestacions públiques: un dels temes que preocupa forta
ment pel desenvolupament i consolidació de la indústria 

turística de la Costa Brava és el de la inseguretat ciutadana. Tots, 
tots els alcaldes i consistoris dels pobles costaners estan d'acord 
que s'han d'unificar esforços i elaborar estratègies conjuntes 
d'actuació. Tots diuen i expliquen molt bé que la Costa Brava no 
es pot entendre com un seguit de municipis tancats en si matei
xos i s'ha de començar a pensar en un to t compost per unitats. 
Tots, però, tatpbé, a l'hora de la realitat tenen les seves raons, 
vàlides, per no arribar a acords factibles, a acords que permetin 
concretar tot un seguit de desig d'intencions. Què ha passat? Per 
què no ha estat possible que es creés el consell de.seguretat de la 
Costa Brava? Per què, una vegada més, davant de la consolida
ció d'un projecte comú han de tornar a sortir rèpliques i contrarè-
pliques parlant d'electoralisme i de pèrdua d'autonomia munici
pal o de capacitat de gestió? Per què, quan encara no estava to t 
iligat ja va haver-hi qui va donar-ho per fet a les seves autoritats 
competents? Per què es fa la lectura que l'afer de les pistoles dels 
mossos d'esquadra —no pogueren donar escorta al president Pu
jol a l'estranger— ha pogut influir en la decisió final dels alcaldes 
de CiU? Per què ara, i no pas abans, es discuteixen les dades 
— sempre discutibles— entorn dels índex de seguretat de la Cos
ta Brava i de les comarques de Girona elaborades pel Govern Ci
vil? Per què ara el Governador Civil de Girona reconeix que s'ha 
equivocat en presentar la proposta i anuncia que la tornarà a pre
sentar passades les eleccions autonòmiques? Per què la nota ofi
cial dels alcaldes diuen no al Cosell comença i acaba valorant els 
esforços de Generalitat i Govern Civil en el tema de seguretat ciu
tadana sabent que la seva decisió fa ajornar un plantejament que 
es tornarà a produir? ' 

La resposta a tots aquests interrogants la dóna en certa ma
nera la Federació de comerciants de les comarques de Girona: 
«No volem entrar en disputes polítiques però el que és cert és que 
cada vegada hi ha més inseguretat ciutadana, i això sí que ens 
preocupa». Per què? 

NOTES AL MARSE 
Mar iànge la V i la l l onga 

«Una casa al barri vel de Girona. No està enrunada però cau de vellúria i precarietat». 

Olors i colors 
2 de marc, dimecres 

La tranriuntana-d'aquesta nit i la que bufa enca
ra ens regalen un matí esplèndid de sol i cel 
blau transparent, sense ni una ombra de nú

vol . Arbres, cases, muntanyes, camins i mars apa
reixen com si fossin acabats de pintar amb una pa
leta impressionista, amb colors vius, intensos. És 
d'aquells matins que des de Romanyà distingeixes 
fins i to t l'escuma blanca de la mar erissada i arri
bes a veure el moviment compassat de les ones 
blanes, sense el seu so somort, i pots contemplar 
la neu dels Pirineus més blanca i més blava que 
mai, i el massís arbrat de les Gavarres accentua la 
seva verdor fosca que esdevé quasi negror, tal 
com el descrivia Josep Pla. 

3 de març dijous 

El balcó obert. L'olor de sofregit de l'arròs a Ja 
cassola dels dijous que m'arriba, em recorda altres 
dijous i altres arrossos. Potser el record que torna a 
través de les olors és dels més gratif icants, encara 
que sigui només d'un sofregit, però també dels 
més fugissers i inabastables: no es pot fixar. 

4 de marc, divendres 

Dues de les Notes al marge, les que corresponen 
als dos primers dies d'aquest nou mes de març, 
apareixen amb data de febrer, en un curiós i impos
sible cercle de retorn a l'inici del segon mes de 
l'any. Caic en el mateix error que comencem un 
nou any. Deu ser per un desig subconscient i, mal
grat to t , involuntari de conservar el ternps que irre
meiablement se me'n va?, o és només una qüestió 
de despistada rutina? És més literària la primera 
possibilitat, però deu ser més real la segona. 

5 dè marc, dissabte 

Arriben els figurins de la moda femenina de la 
propera temporada de primavera-estiu. Ja és 
temps de conèixer les novetats dels creadors fran
cesos i italians. Flors més flors en els vestits com
petiran amb les flors de parcs i jardins. Les fidels i 
constants camèlies blanques de Chanel ja gairebé 
no destaquen al costat de les grans roses de Sche-

rrer. Ives Saint-laurent reprodueix els lliris blaus del 
milionari quadre de Van Gogh en una brusa de pe
dreria magnífica, i per mitjà de les seves mans les 
obres cubistes de Braque es converteixen en extra
vagants i voleiadissos vestits-quadre en blanc i ne
gre i per a la nit. Scherrer, en canvi, s'inspira en 
Fragonard i omple els seus models de sedes i 
llaçades de totes mides i de pàl.lids colors pastel 
en honor del pintor de la paleta-de núvol. Tot ple
gat un bigarrat mostrari de teixits i línies d'inspira
ció pictòrica, que o bé demostra la connexió entre 
les arts plàstiques i la moda, o bé suposa una man
ca d'idees en el món de l'alta costura. L'efecte, pe
rò, és brillant i suggeridor; i Dior i Valentino conti
nuen seduint amb els seus sastres perfectes i els 
seus brocats nocturns. 

7 de març, dilluns 

Una casa al barri vell de Girona. No està enruna
da, però cau de vellúria i precarietat. Els porticons 
de les finestres són gairebé tots oberts, però la ma
joria tenen vidres trencats o senzillament no tenen 
vidres. A l'interior unes rodes de bicicleta àmunte-
gades, uns vells cortinatges, un home gran que es 
mou com si fes de director d'una orquestra inexis
tent. Del casalot en surten les notes d'una simfo
nia que no identifico, Mozart potser. El marc és 
idoni per a aquella música, però és terriblement de
cadent, com la major part de les cases del barri vell 
de qualsevol ciutat. L'exposició sobre les Noves 
ciutats velles mostra la preocupació dels Ajunta
ments de recuperar els centres històrics urbans. A 
Girona, a més, s'hi instal·larà la Universitat, que ja 
hi és en bona part des de fa uns dotze anys. És su
ficient, però, la Universitat i la gent que arrossega 
per revitalitzar tot un barri vell? Ja fa anys que Gi
rona ha desplaçat el seu centre, i aquest fet, que 
no deu pas ser fruit de l'atzar, potser sí que ja és 
irreversible. 

8 de març, dimarts 

Jornada Internacional de la dona treballadora. 
Hauríem anat més bé si avui haguéssim celebrat la 
Jornada internacional de l'home (del mascle, s'en
tén) treballador? Probablement tampoc. 

XUCLAMEL LA GIRA 
A la deficient construcció del 
col·lector general de Girona, que 
pateix problemes des del dia de 
la seva inauguració. Una tercera 
part de les aigües negres va a pa
rar al riu sense depurar, malgrat 
els pedaços que s'hi han fet. És 
un resultat força trist, per una 
obra inaugurada pel president de 
la Generalitat I pel ministre 
d'Obres Públiques. 

MARXIVOL 

A la companyia de teatre del Ma
resme Colax, pel seu muntatge 
«Uns contes africans». Amb una 
obra simpàtica i senzilla, ens re
tornen el color i l'encant de la 
tradició oral i popular. La peça, 
que ahir va estrenar-se a Girona, 
ve avalada per la bona referència 
de crítics i escriptors. 

L / espectacle del cel estrellat de la nit 
sol projectar la ment dels humans 
cap al misticisme i la transcendèn

cia. Especialment quan els humans en 
qüestió van tips i no tenen res a fer . 'Avui , 
trobant-me jo en aquesta feliç situació ocu-
pacional i digestiva, 'he mirat la immensa 
volta nocturna i m'he interrogat sobre l'ori
gen de la Vida, mentre les constel.lacions, 
fora i dins dels meus ulls, fulguraven i crepi
taven com les brases d'un foc immemorial. 
: Però les estrelles, distants i impassi

bles, callaven altivament. Davant el mutis
me estel·lar, he hagut d'escorcollar les gol
fes de la memòria per trobar-hi una respos
ta. Llavors he recordat un article que vaig 
llegir fa un temps, que tractava de la panes-
pèrmia o (panspèrmia). 

Sota la tapa d'aquest magnífic nom, hi 

J · N · Santaeulà l ia 

El sexe dels astres 
ha una suggestiva teoria de l'origen o, més 
precisament, de la transmissió de la Vida a 
J'univers. Segons aquesta teoria, els plane
tes viuen i moren transmetent-se la vida 
per generacions. I el corrent vital que els 
anima es desplaça per l'espai seguint una 
estratègia quasi bisexual de reproducció. 

Astres vivents projecten cap a l 'exte
rior, abans de morir i esdevenir àrids de
serts de cendra, to t de núvols errabunds de 
pols contenint partícules vives: com exèr
cits d'espermatozous espacials. 

L'univers, solcat d'una banda a l'altra 
per aquests núvols siderals d'esperma, ha 
estat escenari de múltiples i meravelloses 
fecundacions intergalàctiques. La pols viva 
procedent d'aquestes enormes ejacula
cions còsmiques —que de vegades són ex
plosions fabuloses— viatja per l'espai du

rant temps i temps, f ins que cau a l'atzar 
sobre un altre planeta, inert, pacient i rodó 
com un gran òvul femení. L'esperma pòs
tum de l'astre patern, aleshores, es diposi
ta sobre el sòl de la mare terra i, si les con
dicions són propícies i l'òvul ja està madur, 
comença la gran fecundació. 

D'aquest acte d'amor immehsurable en 
neixen, amb el temps, els arbres i les f lors, 
les meduses i els diplodocus, les sarganta
nes, els espàrrecs de marge, els senglars i 
les cuques de llum. Fills tots d'una mateixa 
pols, germans d'una gran aventura^ 

I també en neix l 'Home, l'única criatura 
que, havent sopat, és capaç de mirar el cel 
de la nit, raonar confusament i sentir, de 
sobte, l'enyorança dels astres difunts que 
ell perpetua amb la sang. 


