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Dos barcelonins
de TEmpordá

E

n aquesls úllinis mcsos liem visl morir dos honics t|Lie. a mes de deslacar poderosamcnl en llurs camps rcspectius d'acliviíat, ens dcixcn el Ilegal cxcmplar de
la scva irajectoria humana. Pariem de Maniici Iháñez Escofcl, periodista carismallc. meslrc de tants inrormadors. coiiseller de lanls polítics, home de tolerancia i tie concordia, caíala i liberal d'una sola pe^a. Pariem de Josep Amal. pintor exquisit 1 persona venerable, Icslimoni nostalgic d'iin món exlingil i d'una manera de ser artista
que també és a punt d'extingir-se.
Aquesls dos personalges enyorals icnicn LUÍ irel en coniii que. a mes. Iiavien posal de manifesl d'una manera explícita a través de la nostra Revista: barcelonins de naixemenl i de residencia principal, havien irobat la seva segona i mes auténtica patria a les terres empordaneses.
Duranl cint anys. la Revisía ha publica! en un Iloe d'honor la secció Els alfres ginmins,
recull d'articles a través deis qiials molls foraslers han explical Ton. el com i el perqué de
les sevcs vinculacions amb les noslres coniart|ues. Aquesta secció. que es va cloure en el
número passat amb un tcxt de Joaquín Ruiz-Gimcnez. s'havia inicial el febrer de 1986
(núm. 114) amb un article de Manuel Ibáñcz Escolet: La ciutadania moral. A ell perlanyen
aqüestes allrmacions: «Cal trobar un pimt de referencia que ens relorni la conscléncia de ser
quelcom mes que un nom en el cens (...). És a Capmany on he decidit acabar els meus dies.
quan l'exigéncia ineludible anibi. Entre la seva Uum daiirada. entre les vinyes que marquen
el pas del Icmps amb els colors canviants. sola el maniell de RcL|tiesens que li amoroscix les

esgarrapades de la iraniuntana». Per la seva banda, Josep Amat s'havia enamoral de Sant
Feliu de Guíxols. i ho va explicar en una entrevista que li vam fer el maig de 1987 (núm.
122): «Com voleu que m'eslimi mes Sant Gcrvasi que Sant Feliu. si la meva muller es ganxona i a Sant Feliu hi he passat mollíssimes hores de la meva vida? (...). Em vaig comprar
el pis que ara tinc al passeig. que scgueix esscnl el passeig mes bonic del món».
Ibáñez va escriure pagines bellíssimes sobre FEmporda. i no perdía ocasió de refcrirs'hi, una i allra vegada, en els anieles d'aquesla última etapa de jubilació fecunda. Amal va
pintar constanlmenl el paisatge de Sant Felin, amb el blau jusl i la llum precisa, fins a convertir-se en el millor inlcrpret de l'esperit de la ciutal. Ara aquesls dos honies —barcelonins
de FEmporda o cmpordanesos de Barcelona— han desaparegul de rhoritzó familiar. Pero
la seva obra, literaria o piclórica. sera la millor prova de Taféete que van sentir per una ierra
que havien trial i que havien fet seva.
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