
CALES ISUROS

Mexplicava l'svi que, abans que s'obrisls carretera de

Sant Feliu a Tosss, I'tinics manera d'srribsr en aquests

paratges era per mar. Des de Sant Feliu primer arribaves a

l'estreta Cala del Vigata, sotamateix de SantElm, sense sorral;

despres a Canyet, el berrsnc mes profund d'squest tram de

costa, actualment urbsnitzet, que te un sorral i una cala

pedregosa ; i just abans d'srribsr a Tossa, mes enlls de

'entrada de Salions.(. ...) les tres cales sense psrio : Giverola,

Pola i Cala Bona, totes tres sotmeses actualment a I'sbtis del

turisme de masses. La meva mare recorda smb nostslqis una

de les activitats mes esperades de I'estiu : anarbarquejant des

de Sant Feliu fins a la deserta Giverola, enc1avada ales

entranyes de la serrslsds, on feien un bon epst amb el peix

que havienpescat amb el volanti durant la travessia 11

Aquest fragment es d'un llarg article d'Alex Rocas i

Jordi , publicat al numero III de la Revista del Col.legi de Doctors i

lJicenciats , Barcelona, d'aquest mateix hivem. Qui hagi fet , com jo

mateix fa desenes d' anys, aquest exacte recorregut barquejant -

inclosos el peix a la brasa i l'amanida damunt paper Krafft- sentira

aquella impagable perc aqredoca sensaci6 de nostalgia. De fet, s6n

molts, constants, els escrits testimonials d'uns paradisos idil.lics, que si

Romanya, que si Sant Grau, que si Solius 0 Marimanya, que si baixem a

les cales . Vull dir que s6n un exercit els qui enyoren la bellesa intacta

del paisatge. Un paisatge que entre tots vam anar desgastant, sollant

urbanisticament, a temporades de manera golafre. I que Deu ens guard

que entressim en una dinamica similar a la de les Balears , actualment en

una perillosa sobresaturaci6 .



Escric aixo convencut que el fenomen de la globalitzaci6 ,

amb la facilitat que te per enlluemar i prometre facilitats, incidira en el

fenomen turistic en el seu vessant mes enrasador i massificant. El8

nostalqics de la Costa Brava d'antany , els pioners del Montclar , els

passejadors, boletaires, cacadors, els de les sardinades 0 camades a la

Font Picant, i fins els estieujants antics,despareixeran, i qui s'enfrontara a

la nostra costa des de fora sera un visitant adelerat, de "catering" i

moviment continu, desproveit de tradici6 avaluadora, cada cop menys

preparat per assaborir aile que del perfum d'antany encara es

rastrejable ,

I, a cavail de l'expansi6 hostalera i d'intensificaci6

comercial despersonalitzada, potser els mateixos de dins, al pas de

dues generacions mes, ja perdran 0 hauran perdut consciencia d'un

Sant Feliu que era nucli de vida comunitaria propia, deixaran el

ganxonisme per al museu i s'esforcaran a creure que exactament

aquesta perla de la Costa Brava es nomes un marc per prendre el sol i

menjar rescalfat. Un xic com insinua la fotografia de platja ( arriscada

,tanmateix) amb que la sempre profetica ANCORA il.lustra el calendari

. del 2000,
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