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.

