Arts i Uetres
per Sant Daniel

L

'inici de les obres de l:i varianl de hi N-II ha fci reflorir les aceions rcivindicativcs a favor de la valí de Sant Daniel: des d'ima mullilitdinana nianil'eslaeió pcls
carrers de Girona fiíis a pclils aeics i ¿;csIos c|uc s'han intiUiplical en niolt diversos tVoiUs. grácies a la lecunda imaginació deis seus proinolors.
Diies aceions han deriva! direclaincnl de VA/iioloi^ia de Saiif Daniel publicada en aquesta mateixa secció el mes de niaig de 1988 (niíni. 128). El dia de la represenlació de Tcspeclaclc de Floials sobre Pía al Teaire Municipal, honi va repartir profusanicnt ais assisienls la
folücopia del lext de Pía iranserii en aquella anlulogia. Uns dies mes tard. amb moliu de
ratorganienl del Premi Bcnrana de novel-la, es va repartir ais assistcnis a la I'csta literaria
una altra rotocopia. ara del lext de Bertrana i de l'oli de l'autor que l'antologia també reproduVa. El papcr. que en el primer cas va cridar Tatcnció del mateix Flotats, en el scgon va
suscitar ¡"interés del presentador de l'acte, Salvador Alsius. el qual va conientar-lo a la scva
secció setmanal del diari Aviii.
L'oli de Bertrana, a mes. encapyalava simbólicament la col-leceió de pintures que els artistes gironins van executar, un diumenge al matí, al llarg d'una enorme tela penjada a la
Rambla. Aixi. les arts i les lletres jugaven un paper destacal en la Iluila per la salvació de
Sant Daniel. Ni les unes ni les allres teñen cap forí^a enfront de les decisions polílit]ues. deis
mecanismes adminislralius i de les maquines excavadores. Pero almenys hauran deixat
constancia del sedinient historie i del posit cultural que tan alegremenl es nienysprea i es

trepilja. Pocs indrets han nierescut eom aquest la glossa de lants escriplors i Taienció de
tants pintors. Al capdavail, uns i alIrcs son cls mes sensibles a uns valors que. per ser intangibles, passcn desapercebuis ais burócraies. ais funcionaris, ais iccnics i a lots cls qui han
quedat encegals peí compromís polític o Tinleres economic.
Si volguéssiiii trobar un precedent il-lustre a aquesta rcivindicació per pan de les lletres i
les arts, podri'cm retrocedir fins al dia de 1878 en que Paul Cc/.anne, cstablcrl a Ais de
Provenida, dcixava un momcnl els pinzclls per cscriure al scu amic Bcrnard: «Els conslruclors de carreteres han enlletgit la ciulat. Si hom vol vcure encara alguna cosa, cal que
s'ufanyi. Tot desapareix». Un allre dia d'aquell mateix any, Cczanne havia leí aquesta contessió a Émile Zola: «D'aqui a un temps serü absolulament inútil viure: tot s'haurá tornat
banai. Pero el poc que resta es molí valuós per al cor i la mirada».
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Sant Daniel
en un olí
de Prudenci Bertrana

