ossén Martiriá,
retrat d'un sacerdot
«Enuara hi !ia un pcrsoiuilgc t|Lie
manlé VÍVÍI Ü mUi liorii la darreni
imatge fuga^ de ía uiuuii Icvílica; un
úlliin capcllíi que iraiisila pL'ls
carrers del Barrí Vcll. cnsulaiial i
enibarrclaU ctiin una ombra
tugissera del icmps que no Kiruaríi".
N.ARCÍS-.I()R¡)}

ARAGÓ

«Els girünins d'uua certa edat.
creicnts n no crcicnls, concixicn i
estirnnvcn mosscn Maniría. Pera
lols. uns i alires, era Tuxcmplc viu
del que ha de ser un capella. Si la
carilat algún dia prcngucs forma
liuniana, hauria de ser la de mossen
Marliria. Consol d'alligils. amic
deis seus cneniics, tenia les portes
de la seva casa obertes^.

FEUX BOUSO i MARES

El Icxi que piihljiíucni anili nniiiu

úc la morí di: [iinsscn
Marliria Rrunso Ibriiia parí Í\C les
eiiiquania liio¿!.i-iifies urals di;l ircball
incdil dü Lluís Bosch i Maní lilulal
Umlüiis Í9(¡0-I<J9I¡.
III] .•,Cí;lf lie vida ¡}()¡mlür f'inmimi.

U apóstol
i el lUurepensador
L'endeiTiá de la fesla de Ui
Ptn'íssiina LIC !9H2. dcvicn ser cap
a les dcu del niiití L[iian sorlíeni de
la [mprenita Marqués, de ler la
primera visila-coiilaetc niaúnal
anib en Bcp. el iiostrc soci del
Griip Praxis-75. Tot baixanl per
les escales tic la Fiura, vcieiii
passar com un coet el mílic
cLipella mossén Martiria Briinsti.
lin creuar-nos. ralurem i el
sakidcni, [. com que la dies c|iie
tenícni la liUenció d"anar-lo a
vciirc per xerrar anib ell i l'cr-li la
hioyrafia, aprofilcm ravincnlcsa i
li denianem peracoiiipanyar-loa
casa scva. No sois no hi posa
resistencia, sino que ens invita
rrateniaimciil a anar-hi i, tol
xeiTLinl. pLigeni amtmt les escales
del carrcr Cervantes, bu i passanl
díLvant del biiit. eiiderrocaí i
desaparegLil col-legl tieis
Marisics, del qual ell liaviaesUU
capelli:i titularen aquella época
deis «frarcs».
Malgrat L[ue no hem estal niai
massa missaires, i cjue ens trobeiii
a les anlípodes ideolíigiques
d'aquest bou eapella, li hem
liiiLiUl semprc una gran simpatía í
admiració: per la seva hoiidat i
¡ntegritat, peí seu idealisnie. i per
ser deis tjue no es canvicn de
sotana...
Mossen Maniría és nienut,
ágil i nervios, amb cara de jove.
espavilat i emprenedor; cnsotanal.
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amb barreí i callera negres. és
com un escarabat gironf. Nt>
Llirem c¡ue camina, sino cjue vola
¡•lels carrcrs; mai no se sap d'oii
ve ni on va. Si de veure algún
nialall. de ler una míssa o
eunspíraeiíi. i> LIC la ímpreinta a
portar algún article. o de recollir
la revista Norti. de la qual és
gairebé riinic redactor. Revista
mensual que. ininniibrables
vcgades, com el seu butlletí
piulicular Pancarta, ens ha regalat
cada eop (.|iic Phem irobat. Es
Iractava sempre d'un regal
apostolic.
Mossen Martiria és un deis
daiTcrs i auténtics capellans
gin>ni]is. t|i.ie milita com a tal.
scnse complexiis. com a apóstol
Iluitudor: per aixo va encara amb
vestit talar negre complet. com
cxigcix la niés absoluta ortodoxia
i'omana. a la qual el capellá gironí
és lldel, tant per ilins com per
í'ora. Per aixo, repetim, mossen
Marliria és un deis datTcrs
capellans com segur no n'hi ha
cap mes a Girona; és tnia especie
única t|ue amb ell s'extingira a la
iKístra citilal, entre naVfmuseística i genial entranyable,
en una época en que gairebé
lothom. Li dreta i esciuerrii, ha
claudical. Irivialil/anl o
acomodant les sevcs creences,
vaUtrs o ideáis, Í\ la vulgaritat
colbía i conlbrmista de la socíeíat
petit-burgcsa de l'era tlcl
ciinsumisine. Per aixo és ciuelcom
Cora d'época i fabuk'w trohar un
sacerdot humanista, crudit com
ell. a dait de tot de Girona, >¿\\ el
barri llegeiulari deis encoiilonis
de la Catedral.
Tol xe]Tant,continiieni piijaní
amb ell pels graons de la gran
escala senytírial. Ens parem en el
reptil tlavant la seva jiorla. per
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Irciirc tle hi Uncslni diics pctilcs
espcliiies, que ikirLini Ui vitj,ília i
capvespre de la Piiríssima el
noslre carissim Martiiia havia
enees. Un cdp lectíllidcs, ciilrcni
finalnienl a la seva llaj-; a la porta,
naturalincnl. hi ha encara el
Sayrat Cor. i el llorcr scguranieiit
beueTl [wl bishe de Girona el
darrer diunieuiie de Ranis... La
casLi és una d"ac[uc!les exmansions senyorials. amb grans
habitacions, soslres alls, i un
llargufssini jiassadís amb [xirtes
d'innombrables cambres, que
desprcs ens ensenyam. Limb allars
de sagráis c(trs. mares de Déu.
santcrisios. tolos papáis, plcnes
do pilons de diaris. revistes,
arxius, préstateos alape'íls de
gruixuls volums de llibrcs
d'bisloria, teología. Ilibres de les
hores, breviaris, niissals...

Tol aixo Ta que no Iligui
massa anib la seva fama
d'obseiirantisia. fanalic.
inlransigenl. intogrista... Mossen
Mai'tiria. traciat. és tol el oontrari.
Aquesl bon capella gironí és un
humanista, apassionat especialista
en sant Joan d'Avila,
inlel-lectualisia. que lendoix al
ponsamenl abstráete i a
r historiéis me, cosa que el t'a nioh
Ilibreso i polemista. Es fenomenal
la quaíilital de diai'is. revistes i
Ilibres que llegetx per vigilar
inquisilivament —-no
inquisilorialmcnt— \o[ e! que es
publica i si es desvia de
l'ordodoxia católica. Bl nostre
mossen Maniría, por la seva
«rauxa» a contractMTont. s"ha
quedat SIÍI amb el seu Nord i
anih Pancaila. siiportats per
qualre lidels amics.

Qui ho diria que en aque
enonnc pis s'amaga aqiicst entre
vell i ¡ove il-luniinat capcllahumanista, erudil-apologista
de la iradició, que. a pesar
deis seiis cap a f)5 anys.
encara conser\'a la seva
innata alegría, el somiiure
de la seva bondal.
Realnicnt. no
ni'iniaginava que, després de
pujar pels losóos i eslrels
carrerons de la Kashba gironina. a
la niansió del mossen, s'lii irohcs
aquella llmiiinosilat medilerránia.
aquel] esclat de sol que cnirava i
eslellava oís vidres i els
esjiléridids mosales. Es ciar que
aquell día de desembie hi havia
un cel d'una blavor i claror
veritableiiicnt inmuiciilada. L[ue
contrastava amb la negror
deis piUms do Ilihres i
]iaperois oiiipolsats i
desordenats de la
biblioleca del noslre capella.

'er a molts. [-un semblar
desfasada aquesta
einranyable tíefcnsa, lliiila,
per unes tradioions i valors
religidsos. segiirament
superáis per la inexorable
dialéciica óc la historia. 1
lamlie per la inexorable
iiidilbi'encia i iireligiosilat
dols nons tomps. Es molt
curios i ironic que siguem
nosallres, gaucliisles
gironins, cripto-marxistes
l'reudians do Tescola de
Frankl'urt. els que inteniem
explicar la vida d'aquest
Llarreí" apóstol croal de la fe
católica gironina. És ell que.
portal per la seva fe i
idoalisnic, ha cscrit cenionars
d'artioles apologetics en la
famosa revista El Cruzado
Español: un voluminós Ilibre
litulat Los oipreses que maldijtí el
Diablo, com a i'eplica ais xiprosos
d'en Crironella. i els polcmics
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Ilibres Los curas viejos i Espat'ia
en el diálogo, i és. a mes, redactor
en cap i principal animador do la
revista "Nord-Norte"'. veritable
guardiana de Tortodóxia. de la
moral i del pensamenl catolic
tradicionalista a les nosires
comarques.
Per acabiir aquesta
inlroducció-rolrat. et voldríom dir.
eslimal Maniría, des de la nostra
desolada lueidesa crítica, que.
ctMii tu. en sabeni molt de Iluites
per causes perdudes. Per aixó.
admiren! el teu L[uixolismo
inipenilent. que la que
personalmeni no l'bagin derrolai.
que no l'hagis rondií mai. i no
vulgnis acccplar que Espanya ja
\w és caloiiea ni lampoc crisliana.
i que Catalunya o els Pa'ísos
Calalans. a parí Lfeslar mes o
menys dcscristianitzats, s'estan
laml>é descatalanií/.anl.
ameiioanil/.ani... A nosallres ens
passa igual que a tu. perqué, ens
agradi o no. amic Martiria. els
nous tecnoerates acabaran, si els
deixen, de posar ordre,
raoionalil/ar, niodeniit/.ar, es a
dir. lecnificar i americanitzar
l'Esiat espanyol. Maniría, aquesls
son els signes tlels nous lemps.
lemps sense valors. místiques.
ideáis i ulopies, tanl les religioses
eoni les liumanísiic|ues o soeials.
Avui triomfa, com diria Kosta
Axelos. el món de les ciéncies
exactos, i la seva lilla, la leenoburoeríicia planetaria, diuon que
lia suplen (?). superat (?) i fet
reals ('.') els somnis in'eals de la
religió. la melafísica, la (Hosofia o
la política. Malgrat les injustícies.
roxplotaoió i les diferencies de
classe que aquí i arreu del món
encara im]iercn...
LLVIÍS BOSCH 1 MARTÍ
13 [569]

