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EDITORIAL 

La recuperació del sector turístic 
uan la temporada turística d'aquest any està arribant al seu punt 
àlgid, els empresaris del sector han posat el contrapunt a les valo
racions eufòriques que han fet tant el ministre Gómez Navarro 

com el conseller Alegre. Propietaris d'hotels i càmpings no neguen que 
aquest estiu està essent bo, amb ocupacions elevades i una important 
presència de turistes, però també argumenten que els resultats de la 
temporada no són tan positius com s'havia arribat a esperar. 

Resulta fàcilment cdnstatable que aquest estiu a la Costa Brava hi ha 
molt turisme. Una simple passejada per qualsevol localitat del litoral gi
roní permet comprovar que el nombre de visitants que hi ha és més que 
notable. Però potser es van llançar les campanes al vol massa aviat, i 
basant-se en les devaluacions de la pesseta i en la difícil situació en paï
sos que s'havien convertit en destinacions turístiques alternatives, entre 
d'altres factors, es va anunciar què aquesta temporada seria excepcional. 

Malgrat les seves queixes, la majoria d'empresaris del sector coinci

deixen a afirmar que la temporada és bona. No ho poden negar. I es tro
ba en bona part en les seves mans que les properes temporades siguin 
encara millors. Molts turistes que visitaven la Costa Brava ho van deixar 
de fer fa uns anys cansats de no rebre el servei que esperaven i pagar en 
canvi uns preus massa elevats. És cert que en els darrers anys s'ha fet un 
procés de reconversió del sector molí important, però encara hi ha molta 
ÍFeina a fer si es vol mantenir el turisme com una de les principals fonts 
d'ingressos del país. En aquest sentit, el President de la Generalitat, Jordi 
Pujol, ja es mostrava fa uns dies preocupat pels preus de l'oferta extra-
hotelera. Però no només s'ha de vetllar per aquest aspecte: s'ha de 
potenciar l'oferta cultural, s'han de millorar les infrastructures (especial
ment les de transport), s'ha d'acabar el procés de reconversió hotelera... 

Només si s'actua de manera decidida en aquest sentit es podrà recu
perar del tot un sector que ha viscut moments molt baixos en els l i l t ims 
anys, i que no es pot conformar amb la millora d'aquesta temporada. 

Posem per cas l'habitació 717 
per Mariàngela Vilallonga (*) 

A la Sílvia, la Mercè, la Geli 
i en Joan Manel. 

nhom 
no es podia arribar a imagi
nar fins U aquin 
puntü 

resultaria agradable 
d'escoltar un concert 
de ronquets a uiia 
sola veu, a les tres de 
la matinada, mig esti
rat en un sofà llit, 
dins de l'habitació, 
posem 717, d'una clí
nica d'una ciutat que 
ja fa anys que no vol 
ser ni grisa, ni negra. 

Però si tenim present que 
quaranta-vuit hores abans 
aquest hom no es va imagi
nar, sinó que va passar la nit 
més llarga i més diSdl de la 
seva vida, en la mateixa habi
tació, posem 717, convertida 
en una UVI tercermundista 
per obra i gràcia d'algú que no 
es mereix de ser mencionat 
per la mà que està escrivint, 
no ha d'estranyar ningú que 
aquest hom gaudeixi amb el 
so tranquü dels ronquets com
passats i suaus d'un altre algú 
que es mereix de sèr respec
tat, de ser considerat i de ser 
atès amb els millors i més 
moderns mitjans només pel 
fet de ser xuia persona, però 
que a més es mereix de ser 
tractat amb safata de plata, 
perquè és un home BO en 
majúscules. 

I quan aquest hom recordà 
i veu en la distància, la sensa
tesa, la voluntat, la dedicació i 
l'eficiència absolutes d'unes 
persones de veritat, posem 
que són tres donés i un hom^e, 
que es mereixen de ser 
nomenades i reconegudes 

aquí i on sigui, aquest hom s'adona que 
encara vàl la pena de creure en el gènere 
hxmià, s'adona que vivim, que no és poc, 
gràcies a gent com aquesta que fa. la 
seva feina amb la màxima professionali-

tat, tot i la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ precarietat 

de mitjans, 
s'adona que 
el món fun
ciona gràcies 
a gent com 
aquesta que . 
sap respec
tar i no 
menysprear 
la vida dels 
altres. 

Vivim, que no és poc, gràcies a 
gent que fa la seva feina amb 
la màxima professionalitat» 

Però, encara que la seva ment tem de 
recordar, quan a aquest hom IL ve a la 
memòria fel comportament, posem insò-
ht, per qualificar-ho d'alguna manera, 
d'aquell algú que no es mereix de ser 
mencionat, 
posen l'innomi- ^m^^^^m^^ 
nable, que deu 
haver estat con
siderat científi
cament capaç 
per exercir la 
medecina, 
aquest hom 
s'entristeix de 
veure com cièn
cia i himianitat 
rio van sempre 

«Aquestes volen ser unes paraules 
d'agraïment sincer, fins on n'hi 

pugui haver, per qui se'l mereix» 

Una habitació d'un hospital. 

, de bracet i s'esfereeix de pensar en les 
conseqüències nefastes d'aquesta manca 
de saviesa i en vol esborrar les petges, 
que ja han deixat vma marca profunda. 

Malgrat tot, ni a l'algú innominable 
aquest hom no li 

^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ desitja que es trobi 
en el seu camí un 
altre algú innomi
nable que li negui 
el dret primer i 
més preuat que té 
tot individu, el 
dret de sobreviure, 
ni li desitja tampoc 
que un altre algú 
innominable U faci 
passar unes hores 

com les que va patir aquest 
hom, més aviat li desitja 
només que contempli el seu 
interior i es vulgui conèixer! 

Aquestes volen ser imes 
paraules d'agraïment sincer, 
fins on n'hi pugui haver, per 
qui se'l mereix. Em dol, fins a 
un cert punt, que es quedin 
només en paraules agraïdes. 
Aquest hom, però, no ha vol
gut expressament lú intentar 
de descriure els fets per por 
d'empetitir-los, i perquè sap 
que les paraules soles i clares 
na sempre fan justícia. 

Aquest hom espera que la 
dimensió de l'agraïment vers 
els ims li haurà de fer supe
rar amb escreix el rancor 
vers l'altre. Aquest hom 
suposa que podrà aconseguir 
d'afogar la bruta ranciinia 
produïda per un trist, i brut, i 
dissortat moment massa 
llarg, posem que d'ofuscació, 
d'im algú que continua ara 
per ara essent innominable. 

(*) Professora de Filologia 
Llatina de la Universitat 

de Girona. 
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