francesos. / liiii. piissaiii. en Ramón Fulch: / a Panissars us espera / Girona per ,'\rygó"". Tres
anys dcsprés, el poeta lambe arrihava a Funissars: at|iiesl ora el lílol dirccle d"un poema
epic giiardonal per la Dipiilació cu el ecrlamcn tic 1S92. Després de rcprotluir aiiib realisme
tota la batalla, la composició es tancava amb aquesla invocació: "Oh Panissars! de nostra
palria hisloria /cts la mes gran i mes beroica pagina. / i deis baluards de calalaiia ierra / la
mes ror\'uda i mes llcial muralla".
L'any 1894, Panissars encara rcapareix en el ccriamen a través d'un poema d'Aiitoni
Bori i Fonlesta, litulat De Girona a Panissius. que cnllat;a allra vegada ia ciinat amb el coll
de la viclória.
De la mateixa manera que s'ha oblidat la poesía de circumstancies generada pels sctgcs
napolconics. lambe han perdiH vigencia les evocacions hemiqíies de la gesta de Panissars.
Ara, gracics ais arqueolcgs, í'cm mi salt que ens retorna al passat mes remot de Tindreí i.
oblidanl antigües querelles, catalans de les dues bandes de la frontera oficial Iracten de superai'. amb una acció conjunta. Tcsperit del Traclal deis Pirineus. Si Panissars toma a esdcveni]' un sínibol, tiudi'Li un sentil ben difercnt del t[iie li aiorgaren els nostres avanlpassats.

Lletra i música
de Santiago Bañeras

P

alafrugcll encara va ser a tcmps do rctre homenatge en vida a dos hoitwnois insignes d'aquell rodal; Joscp Martí "Bepes" i Erncsi Moraló, A Palamós. en canvi,
mes desagra'íts o mes badocs. van deixar morir -ais 72 anys!- Santiago Bañeras
sensc dedicar-li ni un mol. i han hagut de recorrer al recurs scmpre patelic de Thomenalge póstiim; nomenamenl de fiil prcdileete, olVena floral al cementiri. descobrimcnt
d'ima placa, concerts, cdició d'un Ilibre. Tal com afirma, sorneguera. la dita popuhir. "quan
fon mort el combregaren".
Al Palamós del seu temps (1913-1985), Santiago Baiieras ho va ser tot: barber. miisic de
cobla, violinista, fundador i director de coráis, compositor de sardancs i liavanercs, bibliotecari, l'undadoi- i col-laborador de revistes. professi>r tle cátala, animador d'iniciativcs civiques
i inspirador de proposles culturáis. 1, sobretol. cseriptor; un mes en l'admirable llisia d'escriptítrs locals-univorsals del Baix Empordíi ciue encapt^-alen Pía i Ga/.iel i que omplcn tants
noms de persones que. eoni ha dit Bvarist Puig. "entenen el coneixenient de la ItK'alitat propia com la base per a coneixements geográfics. liistorics i humaníslics universals".
Bañeras va deseriure un deis pcrson:ilgcs del sen primer Uibrc amb una frase que es pot
aplicar, mes que a ningú. a olí matcix: "Ho observava tol i. sei'vinl-se de la seva memoria
prodigiosa, era un Ilibre vivcnt i mcravellós de lotes les coses, homes i fets de Palamós'*.
hfonu's ifi'ls de Paldiuós es. justanicnt, el tílol del Ilibre pí^stum t|uc. amb suport municipal,
acaben de publicar les beneméritos Edicions Baix Emporda (responsables de sengles reculls
receñís dedicáis ais esmentats Moraló i Bepcs).
Els homonatgos a posfeñori pi'cscnten. pero, aqüestes contradiccions: ara ha eslal cdilat
amb tots els honors un Ilibre fet de relalls, nienlre que va haver d'aparcixor prccariament sense cap ajut ni cap reconeixcmcni- I'obra verilablcmcni importanl de Bañeras: la que ell va
titular modcstament /Ufiic/lc.s harhaies i en la qual. a partir deis recortls visciils a casa seva,
va fer un retrat al frese d'una cpoca i d'una generació riques en placidesa i en Ireball. en signes de cultura i en moslres de convivencia.
Salvador Bañeras ha rehuí per fi. amb un insalvable rclard. el Iribui que la seva vila
natal li dovia. Mai no li agrairan prou el seu Ilegal do civismc. ni el rcgal ineslimablc d'allo
que, després de la seva mort. hit quedal com un tresor permanent i inesgolable: la lletra deis
seus cscriis i la música do les scves cani^ons.
.
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