Fugacitat
de Joan Badia

L

'amor de la fugacitat és el tito! d'un deis fontcs de Joan Bíidia. Fiigacital es el
mol que mes li eseau al gran cscriplor gironf. Va passar per la ciulal —i per la
vida— sense fer remor i es va esvair com una ombra. Ais setanta anys de la seva
mort. amb pi'ou feines sabem res d'ell.
Amb Texposició que lia niuntat a la sala Girona la Fundació la Caixa s'ha aconsegiiit
rescatar Badia de roblit. I ho ha pogut fer, malgrat la inigradesa de material exislenl
sobre el poeta, perqué ha situat la seva figura en el context de Tepoca privilegiada en
qué va viure.
Joan Badia i Casañas va néixcr al carrer de l'Argenteria el 1899 i va morir el 1923.
Aquests vint-¡-qualre anys de vida son cxaclamenl els mes plens i engrescadors de l'esclat cultural que va protagonitzar la Girona de comengament de segle. Badia va poder
participar en la implantado del Noucentisme a Girona i va beure avidanient. a glops, els
«fruils saborosos» d'aquella nova estética. Es va impregnar de Tanior a la ciutal que era
consubstancial ais postulats orsians, es va integrar en la Iluita política catalana del moment, i ho va vessar tot en els .seus escrits: poesies, narracions i anieles periodfslics, publicáis fonamenlalment en El Girones, setmanari del qual fou director. Els seus poemes i
els seus contes. en canvi, no van ser publicáis lins després de la seva mort.
L'exposició de la Caixa es titula, molt encertadamenl, «La mirada de la ciutat». En els
poemes de Badia es descriuen molls escenaris urbans i es glossen les fires, les fesles, les
soleniJiitats i les eslacions viscudes en el marc urbü. Tol aixo consiiiueix la priinera mirada: el poeta contempla la ciutal i, amb les seves impressions, la projecta cap enfoi'a. Pero hi ha una segona
mirada, mes piofinida. La ciulat és com un mirall
i. de lant contemplar-la. Badia la veu reflectida
dintre seu com una realital viva que inílueix en
les seves idees i condiciona el seu captenimenl.
Hi ha. dones, una doble mirada de Badia: cap
enlbra i cap endins. O, si es voL la mirada
del poeta sobre la ciulat i la mirada de la
ciutat a l'intei'ior del poeta.
Com a IVuit d ' a q u e s t a d o b l e — o
múlua— contemplació, Badia deseobreix millor que ningú el verilable
sentit. el misteri secret de Girona. I escriu, en la narració «La campana d'en Jordiet», una parábola peiTecla de la ciutal i de
la civilital. La ciutat entesa com un compromis de trebali i de vida per tal de convertir-la.
com volia el Noucenlisnie, en «el motile definiüu de la bellesa social»,
La morí lan prematura de Badia — c o m . en
aquells mateixos anys. la de Fidel Aguilar—- va
reduir a cendres una personalital riquíssima
que tot Just es comen),"ava a mLinifesiar. No
podem saber qué ens hauria donat Joan
Badia si hagués viscul mes temps.
Pero encara és mes trist —i culpable— que ignorem tot alio q u e j a
ens va donar. Tant de bo que l'exposició de la Caixa hagi servil per
transf'onnar en perennilal i en solidesa la seva trágica t'ugacital.
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