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Torna Vicens Vives
ra ha fet cinquanta anys del dia en qué un gironí conspicu va passar
per la seva térra —venint de Barcelona i anant cap a Franga—, barrejat amb els centenars de milers de persones que fugíen cap a l'exili
en una trágica retirada. Eren els darrers dies de la guerra civil a Catalunya,
i l'inici d'una diáspora que per a molts seria definiliva.
Aquell gironí es deia J a u m e Vicens Vives; tenia vint-i-nou anys i en i'eia
tres que havia enllcstil la seva tesi doctoral sobre Ferran 11, la primera que
s'havia llegit a la Universitat Autónoma. Era caledrátic d'Institut. Anava a
dalt d'un camió, amb el seu cunyat Frederic Rahola, i durant tol el vialge
no í'eia res mes que lamentar-se del que es vela obligat a deixar. En passar
per Girona, ja no va poder niés. Va dir que no podia abandonar el país, que
el deixessin baixar, que tenia amics a la ciutat i que j a s'arreglaria. El seu
cunyat es resistía a fer-ii cas, i la discussió es va allargar duraní uns quants
quilómetres, pero fmalmeni el camió es va aturar a Medinya, i Vicens Vives
va lomar sol a Girona en un momcnc compromcs i perillos.
Vicens Vives tornava scmpre a Girona. Ho va escriure d'una manera contundent a Destino deu anys després d'aquell episodi: "Nadie puede desmentir mi
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ascendencia. Y yo, pese a mudias razoTies de índole afectiva que me dutanciaron de Girona
en mijuveníul, no puedo negar que. a la postre, soy genmdense. Amo a Girona con el seguro
cariño puesto en las personas y cosas que son muy nuestras^ en las que nos reconocemos a

Jaume Vicens Vives:
tres mil ¡libres i una
vida.

poco que nos pongarru)s ante días...». Una de les ultimes vegades que Vicens va
tornar, un any i niig aban.s de morir, va ser per les Fires de 1958. A Casa
Caries va pronunciar una conferencia sobre Girona en la historia, en la Cjual
va desmitificar la noslra immortalitat imposada i va elogiar la «fori;:a creadora» que, scgons ell, era la principal característica de la eiutal.
Ara Vicens Vives ha tornat defmitivament. Tres mil volums de la seva
biblioteca personal han estal cedits per la vídua a la secció d'Historia del
Col.legi Universitari. Aquesta col.lccció, per disposició de la donant, haura
de conservar la unitat i no es podrá redistribuir entre les altres seccions de
la biblioteca del Col.legi. En un assolellada habitado de l'antic Seminari, els
Ilibres mantenen ara la mateixa ordenado que Vicens havia establcrt. Son
Ilibrcs escrits en francés, casteliá, cátala, angles, iialiá i alcmany, dedicáis básicament a la históri__a i presidits pels tres volums de la primera edició de la
seva tesi doctoral. Es una biblioteca redu'ída, familiar, com aquella C[ue Jean
Paul Sartre evoca a Les mots: «'Sortia del dcspatx de Favi i apagava el llum;
pero, invisibles dins les tenebres, els Ilibrcs atapeíts com rajols cspurnejaven
tothora, semprc, per a ells sois». En aquests tres mil Ilibres adquirits, guardats i ordcnats per Vicens Vives, tantes vegades llegits, estudiáis i consultats, hi brilla també, incandescent, la claror ele tota una vida.

Histories de mosques
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n atorgar-se per primera vegada les Mosques de la Informado —trofeus instituíts pels periodistes gironins per subratllar Factuació de pei'sones o
entitats—, s'ha recordat la relació profunda de Girona amb aquests insectes.
Uany 1914, quan Josep Carner imagina Girona com una alternativa ideal
de Barcelona, la descriu com «una ciutat poblada d'heroisme i de mosques».
L'any 1919, quan Josep Pía passá una nit d'estiu sota les voltes de la Rambla,
escriu que «en la mitja llum del cale hi ílotava la bonior de les mosques de
Festabliment, que volaven com si s'haguessin adormil».
La llegenda diu que les mosques de Sant Narcís van sortir tres vegades
del sepulcre de) patró de la ciutat: el 1285, el 1653 i el 1684. El primer cop,
que va ser el mes sonat^ els insectes van atacar els exérclts pontificis que,
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Sanr Narcís i les
mosques a l'angle
esquerre del «Somni
de Cristófol Colom»
de Dalí. A baix,
mosca d'una antiga
xilografía catalana.

comándala per Felip TArdil de Franga, venien a envair Catalunya. Diuen que
la plaga va aí'eciar quarania mil cavalls i seixanta mil soldáis, Els cronistes
mcdit'vals les van piniar de tols colors —blaves, blanquea, verdes, vermellcs,
negres— i la dita popular explicava així, amb el rodolí inevitable, la seva acció
nialellea: «Un eixaní de Sant Narcís / els mata de sis en sis». El rector de
Vallíbgona, en un sermó, va evocar la gesla amb aquesla imalge retorica:
«La confusió era tan gran, que les mosques semblaven soldáis, i els soldáis
semblaven mosques».
Va ser Salvador Dalí el qui va f'er de les mosques locáis de Girona un
element indispensable de la seva pintura universal. Ara la dos anys, a la Casa
de Cultura de Les Bernardes de Salí, M. Isabel Casal va muntar una suggestiva exposició sobre Saní Nards, Dalí i les masques. Olis, dibuixüs, escultures i
graváis dalinians es reunien per primera vegada sota el signe omnipresent
de les mosques i el fel era celebra! amb redictó d'un catáleg amb aporlacions de prestigiosos espectalistes.
Ara els insectes gíronins tornen a ser nolícia amb l'aparició del Ilibres
Mosques miracleres. Mossen Ignasi M. Colomer, el seu autor, té recollils mes
de tres-cents cinquanta textos dilerenis sobre miracles amb mosques, escrlts
des del segle XITI enga en les llengües mes diverses. Aquesl volum, pero, es
limita a reproduir una allra col.lecció singular: la de mes de cent figures en
les quals Sant Narcís va acompanyat de mosques, des deis graváis anlics fins
a les pintures modernes, des deis boixos iradicionals fins ais acudiis de la
premsa d'avui. Incansable i meliculós, mossen Colomer ha irobal mosques
en els racons mes inesperats i fms olereix, en un índex, el nombre de dípters
que ha pogul comptar en cada una de les estampes reproduides. La seva obra
resulta un niu de curiosilals i d'amenilats entorn d'un tema d'aparenga insignificant i de ressonáncies inesgotables.

El riu i la vida
de J o a n Teixidor
l seiembre darrer, TAjuntameni d'Olol va honorar rescriptor Joan Teixidor amb la Medalla d'Argent de la eiutat. Ara ha estal TAjuntamenl
de Barcelona el que li ha alorgal la Medalla d ' O r al Mérit Artíaiíc, per la
seva obra poética i per una perllongada trajeclória de crílic d'art i de lilera-
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tura. Les dues patries de Joan Teixidor s'han unit així en un reconeixement
gairebé simullani, amb motiu deis scus setanta-clnc anys. A Olot hi va néixer,
hi va passar la infantesa i l'adolescencia i hi retorna d^una manera constant.
A Barcelona hi ha viscut i hi ha treballat des deis setze anys. Per aixó s'autodefineix amb aquesta fórmula: «Un ciufadá de Barcelona nascut a Olot».
Joan Teixidor ha conreat la crítica, l'assaig i el dietari, i ha viscut de l'activiíat ediiorial, pero la seva vena mes soterrada i íntima ha estat la de poeta.
La poesía l'ha acompanyat sempre com a conseqüéncia deis esdeveniments
de cada dia, com el comentan obligat deis f'ets vitáis. Ha publicat relativamenf pocs poemes i s'ha mantingut volgudamenL al marge de les faramalles
que tan sovint envolten els escriptors. H a estat discret i és, per aixo mateix,
poc conegut. Pero la seva és una veu indispensable que connecta amb la deis
grans mestres.
Joan Teixidor surt aquests dies a la palestra pública per les dues medalles
i també per tres Ilibres. LAjuntament d'Olot ha editat una espléndida Miscel.lánia poética il.lustrada amb aiguaforts de Jordi Curós. S'ha reedilat El Princep,
la seva obra mes coneguda, escrita fa trenta cinc anys en ocasJó de la mort
del seu fiU. I és a punt d'aparéixer Fluviá, una mena d'autobiografia lírica
en la qual, bo i seguint el curs del riu, es dibuixa el pas de cota una vida.
El Fluvia, que passa per Olot i desemboca al Mediterrani, és una metáfora
de l'existéncia del poeta segons la famosa imatge de Jorge Manrique. El riu
jove que salta i 'resca per la Garrotxa es í'a vell a TEmpordá:
«S'allargassen les hores de la tarda
L ara arriba el riu cap a la plana.
El caminar es fa lent: la nil és a punt
com u n a mort acceptada».
*Prei¡anf:r de les ultimes Fms df Girona,
Mii¡uet Marli i Fi>! ha Jel uim quanles
esí.apüde.'i a ¡a cialal. En el Ihine d'humr
d'un resSaurant oa detxar-lú escrü un pctil
poetna qui: polser mi [{¡¡urará mai a la
seva Obra Completa perii (¡ue s 'incorpora a
ia Tica col.kcció di peces liritjues suggendes
ais poetes Jorasters per la cantemplació de
Giwnu:

Arran de mar, mes enllá de Sant Pere Pescador, el poeta fa el balang final.
I el seu cant fa pensar en el de Giuseppe Ungaretti davant del riu familiar:
"Quisto é l'Isonzo / e qiii meglio / mi SÜTW rkonosciutü / una docile fibra / dell^universo».

<<¡ tornare a Girona
quan hufi Iramunlana
per perdre'm tn silenci
pels uells cnrrers que enyoro.
I turnaré a Girann
sense esperar (¡ue cm cridin
amh trernolor a Íes carnes
i fh ulls oberts com llunes.
Será un dia de somiii
quan tomaré a Girurui".
*La lileratura que lia generat lii valí de
Sanl Daniel s'enriqueix ara amb els textos
escrits sofá l'amena^a de ¡a seva profatuu'ió.
Amh moliu de l'últim Nadal, Josep Tarrés
va felicitar els amia ainh un poerrui
inspirat en eb goigs de la A'íare de Déu
deb Andéis, al qual perlanyen aqüestes
estro/es:
••Tots els pables la mildríem
per ser un regal del cel.
Aspra térra de A'íanaies,
arerers i blat noveíl,
paisatge a?ilie, pou i eixida,
sala a l'est, cuina a panent.
Els pagesíis la gunrdiiren
ariys i anys gelosamenl.
Pessebre deis nos/res avis,
feixes de Jerusalem,
no deixarem que et maliengüin:
som infanls del ten Beílem».
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Joan Teixidor en un
aiguafort de Jordi
Curós per a la
"Miscel.lanía
poética», editada per
l'Ajuníament d'Olot.

L a radio i les sensacions
adio Olot i Radio Costa Brava han estrcnat una programació conjunta
que intenta potenciare! món de les sensacions. «La rádio-sensació», en
diuen. I la publicitat que en tan es basa en el mot (csensació» i en la definido
que en dona el diccionari de Fabra.
La sensació és com la primera guspira. Kn la funció de la vida psíquica
que anomenem preces cognoscítiu, hi ha un momenl primari inevitable que
és la sensació: una primera impressió a través deis sentits. Després, d'una
manera prácticamenc simultánia, ve la percepció 1, finalment, l'aprehensió
intel.lectiva, el coneixement propiamenl huma. Pero aquest és un foc que
no hauria estat possible sense la guspira, la reacció inicial deis sentits davant
l'estímul rebut.
Vivim una época de cuite ais sentits. La vista s'alimenta d'una allau d'imalges; l'olfacte assisleix a la proliferació deis perfums; el gust se salisía amb
la soJlsticació de la gastronomía; el tacte es descobrcix a si mateix com u n a
font renovada de plaer i de salut. Pero potser l'o'ída és avui el menys valorat
deis sentits —han inventat els videoclips per poder «veure» la música— i és,
sens dubte, el mes perjudicat de tots, a causa de la contaminació del soroll.
Enmig d'aquesta civilització d'estridéncies que ens pot fer tornar h'sicament
sords i psíquicament insensibles, la radio pot servir encara per aJlnar-nos el
sentit de I'oída i per íér-nos redescubrir la sensibiHtat acústica. Sensibilitat
que no és només la facultat estricta de rebre sensacions, sino l'aptitud per
deixar-se impregnar per elles, per tot el gruix del coneixemenl sensible que
enriqueix i vivifica el coneixement intel.lectual.
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Les imatges deis rétols, de les tanques, de les revistes, de les pantallas,
teñen a vegadcs una evidencia matussera i, ainb el pretext de reflectir la realitat, sovint la sobredimensionen i la manipulen. En un món de percepcions
massa obvies i de coneixements directes i brutals, la radio ens manté encara
en el llindar sublil del misteri. Les imatges ens ho mostren tot i ens ho donen
lot íet; la radio, en canvi, només insinúa, i amb aixo ens olire les portes de
la imaginació. Les sensacions produides per la radio venen de la páranla,
del to de veu, deis acords de la música, del so deis Instruments, de la gamma
inesgotable deis <<eíectes especials>>. En aquest últim camp és, potser, on es
veu mes clara la capacita! de suggestió de la radio, perqué enlloc com aquí
no hi ha tanta desproporció entre les causes i els efectes, entre l'estímul que
s'activa i la sensació que es provoca: amb un coco partit per la meilat s'obté
el galop d'un cavall; amb un paper arrugat es fa crepitar un incendi; amb
un timbal es poden reproduir els ecos d ' u n a tempesta...
Aixo és la radio: el regne de les sensacions. Orson Wellcs ho sabia quan
va emelre TJK War oj iii£ Worlds, i VVoody Alien quan va filmar Radio dajs. I
és bo que algú trcballi —lambe a casa nostra— perqué aquesta magia no
es perdí.

NARCÍS-JORDI ARAGO
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*Pe¡ nmig Jara cin(¡uanta anys de la mtirt
de Joaqmm Ruym, ut? gironi nascu! al
carrer de Sa7ií Josep i esdevingul un deis
j?ustrei iTufisculibles ds ks lletres catalanes
d'aqueü seg(e. Será una hona ocanó perqué
Girotia t Blanes —la sena xegona patria—
recordin la neva figura maxsa iiblidada..
niassa injuslaímnl riieny^liníiuda.
*ATnh tnotiic de la riwrl de Salvador Dalí
s'lian exhujrml maltes frases cM pin/nr, pero
?w gañe les que mes podieri definir la seva
auténtica personalitat. Noinés Francesc
Candel va recordar alió que Dalí liaiñu dit
en ocasió de la lineada de Montserrat:
•'Els intel. lectuals son una merda; eb
mlel.kctuals eatalans, dues merdes; els
intel. ¡ecluals eatalans a Montserrat, tres
nierdes». Nantés Pilar Hahola va reproduir
a TV3 u?]es declaraeions de Dalí a
Salvador Escamilla: "Per a mi la IliherUit
és el pitjoT que lii lia per a la creaetó
artística, i per aixo m'agraden tots eb
períodes inquisitorials. Aixo ho vaig
apremire quan etn van JkaT tres niesoí a la
presó de Oirona: a la ¡nesó tot s'arregla
znslantánianient. LUíoars vaig airnenfur a
posar-me decidainent contra la ¡libertat". I
ningú no Im atuiat a citar aquett autógraf
TOtund que hon\ pot Ikgir a Cadaqués, en
una vitrina del Museu Perrot-Moore:

"Hay Ires mujeres que llenen poca
gracia: / la abstracta, la pula y la
rlemocracia".
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