Com una pedra
d^Empúries

A

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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