A

que.sl estiu ha. tornat ;i rítcliialilal. de la nía deis arqucolcgs, el cttil de TAIbcra
que separa el Vallespir de TAU Empordíi i que respon al nom de Panissars.
A q u e s l e s l i u . en e f e c l e . arquctMcgs d e s i g n á i s per la G e n c r a l i k U ¡ per
PAdministraeió de Catalunya Nord lian dirigit exeavacions realilzadcs en un
eonjunl monumental que conserva notables vestigis de la dominaeió romana. Pei coll de
Panissars hi passava la Via Domilia; Pompcu el Gran hi va al(;ar cls trofeus commcmoratius
de les seves victories i Juü César, per la seva banda, hi (cu construir un allai'.
Pero aquesl fou després, i duranl scgics, el pas mes utilitzal deis Pirineus fms que el
camf es dcspla^Ei cap al coll de Portús. Per aíxo va teñir un paper rcllcvant en la historia duran! I'edat miljana. Concrelanient. el 30 de setembre i I" I d'oclubre de 1285, va ser escenari
de la batalla de les forccs catalanes contra Texércit de Felip III l'Ardit de Franca, el qual es
rctirava, Fcrit per la pesta, perscguit scgons la llcgcnda per les mosqucs de Sanl Narcís. després d'haver fracassat en el setgc de Girona i en la croLida contra CLilalunya. Coni va recttrdar Joan Saqués en la seva visita del mes d'agost ais arqucolcgs. "'la batalla de Panissars i l:i
de les Formigues son les ilniques que els catalans hcm guanyal".

Panissars,
mes enllá de la batalla
Justament aquesta condició victoriosa del fel d'arnics de Panissars -niinuciosamenl
descrit per Ramón Munlancr en la seva Crónica- el va convertir, al final del segle passat. en
un deis temes embleinJilics de Tcpoca. a mans del palriotisme enipcs per Tonada romil'intica
de la Renaixen^a. D'aixó en donen le. entre nioUes alires publicacions catalanes, els voliims
del Certamen de TAssociació Literaria de Girona. En ells la gesta de Panissars és un tema
recurren!, no sois de treballs histories sino, sobrctot. d'abrandades composicions poéíiques.

Ara que Panissars desperla fervors arqueológics es bo de saber que el millor poeta de
rindrel es va dir Pere de Palol. avi de Fibluslrc arqueolcg del maleix noni. En electe. cu el
certamen gironí de 1889. Pere de Palol Ibu premiat per una llarga composició po&tica titulada Girona per Ara^ó. Era un relal acolorit del seigc de Felip l'Ardit a la ciulal. on les iropcs
eren comanades per Ramón Folch ele Cardona, capa^, scgons Palol, "d'aixecar dobles nuiralles / a m b les testes deis lellons". Els versos fináis del poema eren aquests: "-Firis a rcveurc.
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