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madrílenya, ¡leró potser en un intent
de conservar les arrels, se l'ha
batojada amb el nom de Montserrat.
Tal com diem, Antoni Perpiñá és a
bastament conegut a la capital, on
resideix des de l'any 56. L'altra faceta
del nostre entrevistat, a part de
^
•'arquitectura, és la de lafilatelia,art
en el qual slniciá molt gran, com ell
mateix ens manifesté, ja que tenia
cinquanta .anys. Perqué vegin la
popularitat d'aquest gironí, h¡ hagué
un temps en qué algunos cartas
adrefades a ell li arríbaven sense cap
tipus d'entrebancs tan sois amb
aquesta adre9a: Antonio Perpiñá,
Arquitecto, Madrid.

Antoni Perpiñá i Sebríá forma part del
grup selecta integrat per tots aquells
gironins il.lustres que han tríomfat
fora de casa. El senyor Perpiñá és tal
vegada personámolt coneguda en dos
ambients for9a diferenciats: tenint en
compte la seva professió, a Madrid se
l'aprecia especialment en el món de
¡'arquitectura urbanista i considerant
el hobby, és ben reconegut en sectors
filatélics.
El senyor Perpinyá és filt de la pla9a
del Vi de Gírona. Masqué l'any 18 al pis
superior de la casa coneguda per Can
Unal. Es casa aquí i la seva primera
filia és gironina. Els altres tres son
nascuts a Barcelona i la más patita és

El senyor Perpiñá és una de les
persones mes indicades per parlar
de la projecció exterior de Girona
dins aquest context. Entre d'altres
coses, ha ocupat la presidencia de
la Societat Filatélica de Madrid per
un espai de temps de cinc anys.
També ha estat president de la Federado Centre per dos anys más. I
no cal oblidar-se de la pondició
que té de ser, possiblement, l'expositor más guardonat de tot l'Estat.
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XAVIER ROMERO
Veieu aquí el palmares de Perpiñá Sabría a les exposicions Internacionals, la majoría d'elles FIP, és
a dir, sota els auspicis de la Federado Internacional: Espamer 7 3
de Madrid, on obtlngué el gran
premi de competició i amb la característica que fou la seva primera
exposición amb la col.lecció «Espanya clássica, 1850-1900»; gran
, premi nacional a l'Espanya 75;
premi internacional a Mllá 76;
gran premi d'honor a Espamer 7 8
de Barcelona; gran premi internacional a Londres '80 i Espamer '80
de Madrid; gran premi d'honor a la
mundial Espanya '84, entre d'altres. A l'Exfilna '87 de Gírona
s'emportá el gran premi de la classe de competició amb «Estudi especialitzat del correu marítim d'Espanya 1850-1875», amb la máxima
puntuació de 99, i a la classe d'honor, medalla d'or amb la col.lecció
«Espanya, regnat d'Alfons Xl|i
emissions 1875-1882». Per tot plegat, considerem Antoni Perpiñá
com la persona idónia per parlar
d'aquests temes.
— Quines impressions n'ha tret de
la recent Exfilna de Girona?
— Aquesta Exfilna '87 m'ha
semblat molt bona. Cree realment que ha estat molt bé. Podríem dir que, juntament amb la
del 83, celebrada a Sevilla, ha
estat de les millors nacionals,
pero la gironina la guanya per la
quantitat de quadres i col.leccions. L'organització s'ha apuntat d'aquesta manera tot un
triomf i valg poder comprovar

Perpiñá: «Girona podría ben
bé organHzar una Espamer»
l'éxit assolit durant els dies qué
vaig ser aquí. No em vaig perdre
cap excursló ni cap acte programat.
— Vosté que ha estat profeta a
la seva térra amb la consecució del
gran premi de la classe de competiólo, continuará participant en
properes ocasions?
' — Sí, continuaré colaboranthi sempre que pugui. És eyident
que no hi puc anar a totes les exposicions,
s'han d'anar canviant les
col.leccions i n'estic
fent mes, com l'especialitzada del correu certificat i el correu marítim,
que presentaré a la
mundial Finlandia '88 i la
de pilques judicials que
ja ha obtingut el gran
premi a la recent Espamer de la Corunya.
— En general, com veu la situad o de la filatelia espanyola, emmarcada en un món postal que
cada dia esdevé mes deficient?
— Cree que está millorant
molt i que per fi es comenpa a
valorar la presentado. Ha estat
en qüestió d'aquests darrers
cinc o sis anys que la cosa ha
anat millorant. Cal dir també

que s'ha experimentat una notable millora en el contingut de les
col.leccions. Avui en dia hi ha
col.leccionistes que donen talla
a la filatelia espanyola i darrera
d'aquests figura un altre grup
que es va fent a poc a poc pero
avanpant amb forpa i empenta.
Trobo, també, que s'ha despertat un major interés i sensibilització peí que respecta al tema

Jo mateix hi havia rebut cartes
tan sois amb elmeu nom i professió, i en aquest moments
aixó és impensable. S'ha complicát la cosa i, al mateix temps,
s'ha perdut la imatge que tenia
el nostre correu d'ésser un deis
millors del món.
— Qué caldria fer dones per corregir aqüestes mancances?
— Encara que podem comptar
amb un sistema dé comunicació mes rápid i
tecnificat, hi ha coses
que han de seguir el procos antic. Des del meu
punt de vista, s'hauria
de recuperar el bon tracte vers el col.leccionista,
respectar les marques,
mata-segellar els certificats a l'arribada. etc.
— Arriba alguna noticia
a Madrid de l'ambient filatelista que es viu a Girona?
— Sí, se'n parla molt per l'éxit
que ha obtingut amb l'Exfilna,
que ha estat molt ben organitzada. Els ha arribat també noticies
de la bona acollida i el millor
tráete que han rebut els visitants d'aquesta exposició. Girona
té un pes molt destacat a la filatelia espanyola.

de les exposicions. Es visiten
col.leccions i la gent va aprenent que les tres o quatre revistes especialitzades hi ajuden
molt.
— El correu...?
— Peí que fa referencia al correu, és complicát explicar-ho.
Considero que s'ha convertit en
una máquina massa complexa.
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BORSA DE B A R C E L O N A
Catalana de Gas
Aigües de Barcelona
Eléctricas de Zaragoza
Enher S/B
Fecsa
Fenosa-Unión Eléctrica
Hidruña
Hidroeléctrica española
Iberduero
Sevillana de Electricidad
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' — Es podría organitzar una Espamer que, com és sabut, es
convoca cada dos anys alternativament a América i Espanya.
És ciar que s'ha de teñir én compte que aquest tipus d'exposició
dona molta feina. pero tanmateix representa un gros ávantatge saber que económibament
no es tindrá cap problema. I
aixó és així peí fet que es tracti
d'una exposició institucional.
Amb j'experiéncia que teñen a
Girona en aquests temes, ben
bé podrien aconseguiri la fita
d'una internacional. Considero,
pero, que mentrestanti poden
continuar organitzant o | participant en d'altres exposicions de
caire regional o nacional i, també, mirar de reoosar unj^ mies...

Gironí, afincat a Madrid,
és un reconegut arquitecte
urbanista i també molt
apreciat en el món de la filatelia

CAIXA D ESTALVIS PROVINCIAL
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT -

— Arran de l'excel.lent resultat
de l'Exfilna '87, caldria preguntar-li
si la Societat Filatélica Gironina en
particular, amb la valuosa col.laboració de les ihstitucions locáis i
provlncials,, es veuria amb cor
d'organitzar una mostra de major
nivell, és a dir, .internacional...
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