L'assassinat
del Congost
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l piíralgc del Congost. a les portes de la ciulai de Girona, es un Iloe cluu de la geografía [ de la historia. Ejitorn del iiaixemeiu de l'indret, la Tantasia del poblé va teixir
aquesta llcgcnda: Tenips era lemps. el pía de Girona era un llae immcns eneerclat per
les Gavarres. L'empcnidor Cai'leinany va eoneebre un estratagema per anorrear els
sarra'íns que aeampaven a l'allra banda, és a dir, a l'Enipijrda: d'un eop d'espasa va tallar )a niuntanya que eonlenia el llae, obrint-li el Congost peí qual es buidaren les aigües que s'emporlaren
al mar la morisma desprevinguda. Al centre del Ilac assecat. Carlemany hi va l'undar Girona.
Les gegantines |iroporeions de Tepisodi, que manlleva PespeLiacularitat a les naiTacions bíbliques. f'an ben palés el respecte que honi ha lingut seniprc per aquest Congost misterios i deeisin.
Llegendcs al marge. Congost és, per dej'iiiicio, un trau enli'e niunUuiyes. excavat per les aigües
d'im riu. Al costal del riu —en aquest cas, del Ter— hi han passat els camins —la cairetera i la vía
lerria— i el portcil ha i'csultai estralégic i csscucial per a les comúnicacions de lots els lemps.
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A mes d"Lui passadís. el Congost va ser dui'aul rnolls anys un racó amable i discrcl, esecnari
de berenars i de f'onlades. La font d'aigua carbónica i lerruginosa que rajava entre el riu i el camí
tenia també la seva llegenda. la deis enamoráis del Congosl; el noi. casligal perqué vulia abandonar la noia, es convertía en alzina; !a noia, abracada al tronc, plorava tanl que es transibnnava en
font. Alia, al peu de la font i de l'alzina. hi havia prats per seure i per contemplar Taigua del Ter
que discoiTia lentament sina les roques abruptes de Tespadat de Sanl Jidia de Ramis.
Tot aixo s'ha acabat. Ara aquell jardíencalniat a la vora del riu ha estal deslrossal i envaít, En
el lloc niés estret i coniplicat del pas s'bi han concentrat els ponls. els (alussos. els tcrraplens i els
tréhols de totes les carreteres. Alia la rula tradicional de Girona a Palaniós per la Bisbal es troba
albora amb el desdoblament de Banyoles, anih la sorlida Nord de l'aulopista A-7 i anib la variant
Est de la N-ll que. no conienla de ferir Sanl Daniel, agredei.x brutalment ac[uell clol. Un dogal
múltiple de ciment i d'íisfall s"enlortoÍliga pels marges del riu. s'allargassa pcl pía i s'enfila per
les niunlanyes. Els cotxes que venen de totes bandes es precipiten en aquell laberinl de revolts,
farcit de rélols cridancrs i de scnyals de Iransil no sempre faciis d'obeir, L'anlic reialme deis platans i deis pollancres, arrenglerals en un lerreny encatilal de falgueres. ha estal engolit per
I'iiihóspit espai de ladcsolació on regnen, implacables, la vclocitat i el soroll. El passadís funcional i assenyal ha esdevingul la cruVIla embogida d'un movimenl que circula en (otes les direccions. No es podia irobar un puní meiiys adequLit i mes absurd per eslablir-hi tants i tan diffciis
enlUn^os, signes visibles del prcsuniiitc progrés que a poc a poe ens cnceicla i ens escanya.
Al beli niig de l'indi'ct encara s'bi deu amagar Li pedra de la font que. coMocada peí'
rAjuntameiil de Celrii Tany 1861, s'alt^ava coni ima estela i seniblava —premonitoriamenl—
una lítpida de cemcnliri.
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Com una pedra
d^Empúries
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l din 13 de JLiny. cap ul turd. la (\ama olfiiipica vinguda de Grecia per ais .loes
de Barcelona va ser rebiida a la platja d'EmpLÍries amb un cscktl de llelrcs i de
niúsiques eaUílanes. La cerimonia va loiii]-. a mes. un lurl accent gironí, anib
refercncics a Vícior Caíala i a Josep Pía i anib la ven poética de Mlquel de
Palol, de Joan Tcixidor i de Narcís Comadira.
Aquesl acoslamenl ais noslres homes de lletres s'ha d'agrair a la sensibilital de Xavier Rubert de Ventos, responsable de la sclecció deis textos L|ue van ser dils o recitáis
aqtiell vcsprc. D'ell son també les frases rciterades qtie van fixar en Taniín de lothoiii el
significal proítind d'Emptiries en la historia del país: «Enipúries poní, Enipúries pacte.
Empúries pona; ptíiil de les naus deis grecs. pacle entre li'cs pobles vei'ns, porta del món
deis romans» (Uendemá. a Tanibada de la llama a rcscalinala de la catedral de Girona.
Talcülde Joaquim Nadal compleiaria el cicle en recilar uiis versos de Joan Badia i en refeí'ii-se a l'indrel com a
Girona pla^a, Girona
porta. Girona passadís).
El m i s s a t g e sobre el
significat d"Empúries. que
la lelevisit) va e s c a m p a r
íirreu, eoniptava anib LUÍ
n o t a b l e p r e c c d e n t . Feia
pocs dies t|Lie alia iiialeix. a
l'Escala. havia estat presental el Ilibre Empurií'solíinpia. c s c r i l per J o s e p
Valls ¡ Dimilri Papastanios
i il-lustrat per Liui's Roura.
en el qtial s'evoqiien. entre
la litenitura i la historia, els
Iligams entre les dties ciulais i els dos mons.
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Dijiiiiri Papa.staniüs.
atilor de la parí del ¡libre referida a Olimpia, es expon en arl i en historia de la Grecia amiga: no és esti'any. dones, que el rigor tlel científ'ic prcsideixi la seva exposició. Jo.sep Valls.
en canvi, era conegtit Tins ara per una produccit) narrativa i periodísticti no gaire vinculada a
aqüestes especialiíals.
Els qui el coneixem, pero, no hcm lingui cap sorpresa; hem Irobat en el seu lexi alio que
ja sabfem d'ell: la seva Ibrmació humanística, la seva deria pels classics, la seva solidesa
cultural, el sen estil biillant i el'icae. ainaral d'una lien sornegueria d'ariels gairotxines i
d'inlluéncies empoi'daneses. La seva crónica d'Ejiipúries, que conieni;a coni una novehla i
es dcsenvolupa com un reporlalge. és sobreiot una Ilicó d'hisloria explicada com una aventura apassiíjnant. Tot el que se sap i lot el que s'inlueix sobre aquest indrcl, lol el que en van
dir els classics i el que h¡ han descohert els moderns. es troba rcllcctil en tina sínlesi tan
arriscada com ben resolta.
El pinltír Llui's Roura ha dibinxal i ha pintal, gairebé pedra per pedra. lols els racons
d'Empúries i d'Olímpia. El seu alany de precisió documental ha esmussat en alguna ocasió
la inspiració i la creativilal que li son habiluals. pero en els grans paisalges calalans i grecs
lii retroben! l'alé ¡neonfusible de les seves millois obres. Qtie el Ilibre mostri amb tanta
exactitud tots els delalls sense necessital de cap Ibiografia és un mérit que cal atribuii- a la
saviesa i a la paciencia del seu llapis i deis .seus pinzells.
Empúrie.s no podia trobar niillor acompanyamenl per a la llama t>límpica que aquesl Ilibre quadrat que pesa qiiatre quilos i que Ilueix al prestatge de la biblioteca com una pedra
daurada de les ruines gregucs esleses airan de iiuir.
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de Unís Roura:
afany dá precisió
áucumental.
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