Girona
s'escriu en vers

E

n el iiúmcm 129 de la Revi.sfü (jiiliol-agost de U)88^
j;i v;iiy píirliir de la Giroiui de Dídac Riig. Alcshorcs
aqiiesl empella iiascul a Anglcs i iiicardiiiat al bisbat
de Barcelona liLivia guanyal el preini l-'oc Non amb
un leciill de pocmes ]iresent;ii sola el lema I^arva Ceruiuhi. Ara
aquell recull. complelat amb altres aportacions líriques, ba eslal
pLiblieai amb el lílol L'alha i el iiuir.
I-Ji l'aparició d'aquesta obra singular bi coiinueixen dos fels
sigiiiriealius: (.i'iiiia banda, (.¡ue un eapclla yironi' pnbliqni nn IIIbrc poctic: de Tallni, que el scu contingut sigiii dcdieal L[iiasi fiilegrameul a ^lossar la eiulai de Girona.
El í'el que un eapella giitiní escrigui poemcs conneeta anib
una li'adieió de iintlls anys i í.]Lie íeli^;men[. peí t]ne es ven, no
s'lia eslroiicaL. El fet que. a bores d'ara, es pnblitiui lol nn Ilibre
poclic sobre Girona revela c[ue és igiialinenl ineslroueable la capaeilal de seduecio literaria de la eiutat. Ja deia. fa tres anys,
que. lol i els canvis evitienK en la sensibÜilat deis poeles i en el
maieix eonceplc i seiilit de la poesia. Girona no tlei\ava d'inspirarels escriptors en vers de les ultimes generacions. Si a l'anlologia La Ginma deis poeu-s hi vaig podei' incloure nonis lan
conlemporanis eitm els de Narefs Coniadira. Salvador Í31iva o
Alberl Rossieb, iiosieriornienl a la pnblieaeió ilel Ilibre ban sorli( a la llum jiuemes inequívoeLUiicni gironins d'antors coni
Manuel Casiano («La Devesa d'abans» a Tenips de penuria).
Pere Si)la ( « I n s t a n l a n i e s » al s u p l e m e n l litorari de
L'Aiiionomista) i Aiiloni Puigvcrd («G» a Vista cansiuia). per
no parlar de les noves apoilacions de Comadira en el voluní En
(¡naranícua. La llisla es eoniplela amb Dídae Faig. que dedica
l'aieució a lanls lloes po&ticameni inedits de l'csccnari ui'ha:
Sobreportes. el Corren Vell, la pona Rufina, el Cyll, els Banvs
Arabs, la torre de Carlemany,..

L'alba
i el íiiur
«p^uv^ GÍ:CUNDA>

Els püemes de Dídae P'aig (amb mies oporiunes inlroduccions hlstoriques de Josep M. Marques, breus, coneises i cxpressives) iraclen ü'una Girona de pedra —la parra Gemnila
de Prudcnei— (aneada sobre ella nialcixa i que troba encara
en les inui-alles «l'ofee del sen rospir>>. Son sonéis —el genere
mes arquiteclonic— a través deis quals, gairebé senipre, els
temples i els monimienls civils parlen en primera persona. El
lexie. que palesa la forniació eli^issiea i bíblica de Tautor. contribueix a fer de cada pet^-a un ohjecte treballal a Ibns. amb una
precisió dura i seca i amb una eanlelluda perlecció. Només de
tatic en tanl, en algunes sortides del recinto urba —prcl'erentment a la val! de Sant Daniel—. Dídac Faig canvia de ritme i
de métrica i, a remóle de l'autobiogi'al'ia. demostra la seva capacita! per fer una poesia nienys peli'ia. mes endolcida peí sol
i la natura, mes esponjada peí' la magia deis records. La poesia
«de la eiuiat L|ue coi're al scu albiiVbevent-se la sao de les llaurades/i exhala amb llargs carrers el seu sospir/com d'un oblil
d'ítntigues cantonades».
Hí ha, dones, el nun: ]iero també l'iilha: bi ba la ciutal de
scmpre, ]ier(^ també la ni>va i|ue. nics enlla de les «antigües canlonades». podríi sei" bona materia primera per a la inspiraeio
deis poeles.
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