La Costa Brava
amb uns altres ulls
Duran i Csrpinlero, Josep:
Inneraris geológics peífeCosía
Brava. EdJció del Consorcí de la
Cosía Brava, 151 pág. Girona,
1989.

F

erran Agulló. I'any 1905, bateja^'a
magislralment un tram de la nostra
cosía com a "brava» per la seva fesomia abrupta, aspra, entretallada...
La costa és el llindar entre el mar i la
térra, on el rocam es rendeix submís a la
forQa de les aigües. Aquesta franja litoral
on les roques s'ofereixen núes és el paisatge perfecta —alhora «mirador» i
<fvitrina"— per on el llíbre Itineraris geológics per la Costa Brava ens portará de la
má en la descoberta del subsól, Esbnnarem la seva remota hiistóna i potser veurem amb uns altres ulls cada platja, cada
cala, cada roca.-, quan copsem els seus
secrets.
Certament em compiau de ressenyar
aquesta obra, potser perqué no me'n
sentó alié, ja que he compartit l'entusiasme
del seu autor des de la ^primera pedra».
Encara recordó que Josep Duran —llavors estudiant de 3r de quimiques— trucava a la meva porta amb la ferma voluntat de presentar <.un treball de geología"
ais Premis de Recerca del Consorci de la
Costa Brava. Llargues discussions van servir per projectar, modelar i polir aquella
idea que a la fi guanyaria un deis guardons
de la convocatoria de I'any 1987.
El Consorci de la Costa Brava ha iniciat un projecte editorial amb aquesta obra
que és presentada per Josep Arnau, presiden! del Consorcí, i prologada per Joan
Miró, director del ja dissolt CoHegi Universitari de Girona, La tópica expressió «edició acurada>> queda realment curta per la
qualitat que el lector podrá copsar si fulleja el Ilibre. Les tasques editonals de la
Unitat de Publicacions de la Diputació de
Girona i deis seus coNaboradors han aportal al treball guanyador del premi un disseny innovador, un maquetal perfecto, un
grafisme precís, unes excepcionals fotografíes a color —dignes de conformar peí
seu compte el catáleg d'una exposició—
fins a convertir-lo en un producto modélic.

paciencia del bon pescador va anar recollinl la informado d'un gran nombre de treballs de geología de coneguts aulors, i de
les sortides de camp a les quals va assistir en el seu período d'estudiant, fins a
posar-la a l'abast del no iniciat,
traspassant-nos en cada frase part del seu
entusiasme.
Els vuit itineraris que inclou el Ilibre: la
Platja d'Aro, la Fosca, el cap de Sant
Sebastiá, Begur, la platja de País, elsaiguamoíls del Baix Empordá, TEstartit i el cap
de Creus comporten una raonada selecció de punts d'mterés de la Costa Brava
que permelen assolir una imatge forga
completa deis principáis trets geológics i
morfológics del litoral gironí,
Cadascuna d'aqüestes unitats és
encappalada per una fitxa técnica d'informació per al docení o visitant. continua
amb la descripció geológica general del
recorregut i conclou amb un aparta! d'ací/vltats I questions per a l'alumne —entenc
que más que jugar un paper de guia
didáctica per a l'usuari. esdevenen uns
bons suggeriments per fer pensar al camp
o seguir treballant a l'aula.
No voldna concloure aquest petit
comentar! sense palesar tres reconeixements sincers:
• Primer, a lots aquells geólegs —i em
remeto a la bibliografía del Ilibre— que
amb la seva lasca continuada de recerca
han creat el bagatge de coneixements en
els quals es fonamenta l'obra.
• Segon, al Consorci, per haver escollit
—encertadament— en aquest primer
intent editorial, la geología, com a protagonista innegable d'una singularilat paisatgísíica que coneixem com a Costa Brava.
També per la immillorable qualitat dédició
assolida,
• Tercer, a Josep Duran, per l'audácia,
la constancia i sobretot per Linteres apassionat amb qué s'ha abocat al món de la
geología fins a ser capag d'explicar-nos
Em consta que, Josep Duran, com a amb senzillesa els seus conceptes, a volbon afecclonat a ía pesca, coneix molt bé tes esotérics, en les planes d'un Ilibre.
els estrets viaranys del nostre litoral i ha
compartit moltes hores amb les seves
roques, amb els penya-segats i amb
l'aigua en el seu vaivé, Amb la mateixa DAVID BRUSl
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