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a Costa Brava, com a nom i com a con-
cepte, neix el 12 de setembre del 1908
en un article que Ferran Agulló va pu-

blicar a La Veu de Catalunya. Ara podem lle-
gir-lo sencer dins el volum Marines (Curbet
Edicions), a cura de Pep Vila, al costat d’al-
tres textos del mateix autor dedicats al mar,
una de les seves dèries.

El substantiu Costa no admet rèplica, però
més d’un comentarista s’ha sorprès de l’ad-
jectiu Brava, ja que no sembla gaire escaient a
la placidesa amb què s’estenen platges com
les de Roses, Lloret o Palamós. Ferran Agulló,
tanmateix, prenia la part pel tot: “Des de la
Tordera al Cap de Creus, i seguint el Port de
la Selva fins a Banyuls, ho és tot: és brava i
rienta, fantàstica i dolça, treballada pels tem-
porals a cops d’onades com un alt relleu, i
brodada pels besos de la bonança com una
exquisidesa de monja pacient.”

Els textos inclosos a Marines mostren indi-
cis de nostàlgia per un passat que ja no torna-
rà. A Ferran Agulló (Girona, 1863 - Santa
Coloma de Farners, 1933) li sap greu que a les
drassanes de Blanes ja no es construeixin més
bastiments, i que desaparegui l’últim mestre
d’aixa. Però en comptes de lliurar-se a l’evo-
cació melangiosa del pas-
sat, té plans i ganes de dur-
los a terme. “Cal que des de
Blanes al Port de la Selva es
convencin de la necessitat
de muntar hotels on, a més
de l’estatge, s’hi trobin gui-
es i facilitats per a llogar
embarcacions, organitza-
dors de pesqueres i excur-
sions, establiments de
banys, etcètera; cal que els
ajuntaments cuidin els ca-
mins i les viles, higienit-
zant-les: per cada pesseta
que els pobles gastessin, els

L
La invenció de la Costa Brava

DES DEL JARDÍ VICENÇ PAGÈS JORDÀ

forasters i excursionistes
n’hi deixarien deu o cent.”
    Estiuejant a Sant Feliu de
Guíxols, poeta moralista,
amant de les descripcions
llargues i apassionades, Fer-
ran Agulló era un retrofutu-
rista que s’extasiava davant
la fumerola d’un vapor. Els
ciutadans que no posseïen la
seva sensibilitat és que no hi
tocaven: “L’home que da-
vant dels espectacles su-
blims del maridatge del mar
i la costa no sent res, o li falta

cor o li falta intel·ligència.” Prodigiós Agulló,
que inventa la Costa Brava i el turisme el ma-
teix dia. Al seu article més citat, que es titula
precisament Per la Costa Brava, proposa des-
doblar la via de Massanes fins al nord, i pro-
longar-la per la costa fins a Figueres, des d’on
enllaçaria amb Santa Coloma de Farners i Vi-
lobí… “La salvació de molts pobles de la
Costa és la indústria dels forasters.”

De Ferran Agulló, ara en diríem un empre-
nedor, o un urbanitzador, o un capitalista.
Fixeu-vos que encara no feia servir la paraula
turistes. Ara que arriba el bon temps, hem de
pensar pietosament que l’home no sabia el
que es deia. ❋

Imatge idíl·lica de
la Costa Brava anterior
a la invasió turística i,
a sota, segell amb un
retrat de Ferran Agulló
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a possibilitat d’expressar-nos per mit-
jà de l’abstracció i/o de l’informalisme
ens va deixar ensems perplexs i satis-

fets: ens trobàvem davant d’una realitat que
no reconeixíem com a nostra malgrat que era
el nostre entorn que l’havia generat. Sabem
molt bé que la realitat és un xoc de voluntats,
però també sabíem que allò que presentàvem
amb mots gramaticalment lliures –el llen-
guatge de l’absurd– o amb plàstiques infor-
mals, el que en aquella presència hi era trans-
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figurat eren els esbirros que actuaven entorn
nostre; cap misteri ni irracionalitat. Tant era
així que avui aquelles inconnexions lèxiques
i aquells gargots ens resulten d’una claredat
meridiana i d’un realisme absolut, atès que
eren el fidel reflex de la immediatesa que els
havia generat, assenyalant inequívocament
des d’on sorgien i on hem anat a parar. Els
llenguatges innovadors, tan sovint entesos
com a críptics, solen ser aquells que les cir-
cumstàncies imposen als creadors. Només es

pot ser clar, net i ordenat quan no hi ha dub-
tes ni d’estructura ni de desenvolupament;
altrament la realitat se’ns mostra tèrbola i
desencadena creativitats retòriques i sinuo-
sitats formals no de cabdell sinó de manyoc,
que anul·len tota significació immediata a les
seves manifestacions, atès que els informalis-
mes i les absurditats lèxiques expressaven re-
pressió o al·ludien a alliberaments d’una sen-
sibilitat que no tenia cabuda vital a la realitat
quotidiana. Debatre era fer-nos sentir. ❋




