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olser els gironins hem badal, una vegada mes. en no commemorar el centenari de
l'aparició. l'any 1892. de la novel-la Brii}^t's la Morie. del poeta belga Georges Rodciibach (IS55-I898). un deis inlegranls mes preclars del movimeni simbülisla que
desembocaría quasi immedialameni en el dccadcnlisnie. Polser valia la pena d'haver
recordal refcmeridc. perqué la novcl-la de Rodenbach va cxcrcir, com és sabiii. una
forta inlluéncia en els escriplors calalans del niomcni -encapi^aials per Carner-, els quals. desiljosos de reproduir aquí e! clima espirilual de la ciutal flamenca, van Irobar la millor iraducció
autoclona de Bruges en la Girona deis rius i les humilals, de les esglésies i els convenís, deis carrers tortuosos i les persones encongides.
Pero no tol s'acabava amb la novel-la: en la prodúcelo poélica de Rodenbach, les equivaléncies sorgeixen amb una frcqüéncia, una inlcnsilat i una precisió reveladores. Son versos que parlen de la ciulal irisla. de la tardor com Tagonia de l'any. deis obscurs convenís de nionges, del
reflex lluvial de les cases i del gran silenci irencal per les campanes. Els cales lemalics i eslilíslics entre el poela d"alla i els d'aquí podrien configurar tola una anlologia.
Ruyra dedica un sonel «a la pinja en un carrer anlic». Rodenbach escriu: «Cau la pluja en el
dol deis carrerons deseris / com les llagrinies niudes de les coses perdudes».
Sagarra conleinpla en plenes Pires «Faigua Irista de la pluja de Tols Sanls». Rodenbach diu:
«Hi ha un fum blanc i adormil que la que tot respiri / la Irislesa de sempre de Tots Sanls».
Sagarra insisteix: «Sola deis ponls camina Paigua irisla».
I Rodenbach: «Els pelons deis adéus deis silenciosos rius / se'n van molí lluny. molí lluny,
per sola els ares deis ponls».
En alguns casos, el parat-lelisme és loial. Vegem. per exemple, aquests versos de Badia: «Ara
a rhivern i a les nils / Girona és com una vella / que amb un iremolor de dils / passa un rosan
d'eslrelles». I aqucsls de Rodenbach: «Alia a la miljanil. la monja, amb els ulls fils. / passa els
grans del rosari daural del firmamenl».
Pero les equivalcncics encara van mes enlia. La ciutal moría de Mínguez i de Palol lé un precedeni exacle, quasi literal, en els versos del belga: «La ciutal ja s"ha morí irreparablement; / s'ha
morí de lenla anemia i de secrel lurmenl». La «Girona grlsa i negra» de Carner. la «silueta negra i
grisa» de Palol, el «gris de caserna i negro de solanes» de Mínguez, semblen calcáis d"un poema
del simbülisla; «Aquesl gris melanconic és feí de negre i blanc; / negre de les solanes i blanc deis
veis de monja».
Si les dues ciulals s'assemblen. lambe coincideixen els senliments deis seus habilants. Masó
conlempla en els crepusclcs lardorals els «besllums dolorosfssims de la morí»; Carner voldria
«anar morint amb una son d'infant»; Palol scnl al capvespre «la secreta esperanza de morir». I
Rodenbach desiija «viure com en exili, sens veure mai ningú / enmig de l'abandó de la ciutat que
es mor».
El Joc de les comparances podria continuar. Polser ja en tenim prou. amb aqüestes mostres,
per acreditar que la gran milologia lírica de la Girona del canvi de segle es basteix sola Pinflux
directe d'aquesl poela llunyá.
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Els anys vint
de Dalí

D/p o o ; 7
l dibüix que ha adquiril la Fundació Dalí, fcl pcl pinlor a Tedal de catorzc anys.
té un all valor al'egit al del sen inlerés ariíslic: es irada d'un vcrilablc doeument
sociologic sobre cls estiueigs a la Costa Brava duiant els anys vinl. La seva germana Anua Maria, en el Ilibre Noves imalge.s de Salvíulor DÍIIÍ. repassa anib
nielangia els detalls del dibuix, realit/ai de memoria a l'liKern. «una tarda que
feia molt de fred i no podi'cm sortir de casa». Ella maieixa diu que l'obra «reOcctcix amb
exactitud Tambicnt de casa durant tes Margues tardes d'esliu a Cadaqués».
El piacid estiu evocaí amb tanta traga per Dalí es el de 1918. L'cstiucig d"aquella época,
tanl si era de Tonda com de xalet. tenia com a denominador comii la quietud. Els matins. a
les plaiges impol-lules, els banyi.sles veslicn barniís, es dcspullaven en casetes individuáis
de fusia i es protegien del sol sota grans tendáis de lona. Les tardes -les «llargues tardes»transcorrien sensc pressa a Fombra deis pins, en els cafés o en els Jardins privats. Es ¡ugava
a caries, s'escoltaven discos de gramola i es teixien i desteixien interminables tertulies. El
lemps semblava aturat.
El dibuix adolescenl de Dalí retrata amb una cal-ligrafica precisió la mandra insondable
d'aquellcs tardes lentes. Sota un eucaliptus molt jove -que després es faria «gran i frondes»-, en el breu espai familiar de la casa de! Llané, presidida en el lÜndar per l'cndolada
figura de Távia -«prima, pctiía, niolt maca»-, s'bi succeeixen, com en un escenari teatral,
els episodis de Tespectacle quotidiá. El pare llegeix el diari, assegut en un balancí de lona.
La marc i la tieta cusen. Els nens jugucn. Ja fora del recinte, arran de mar, el jardincr dorm
la migdiada. Al fons de tot, mes cnlla deis tarongers. una incansable minyona no para de
rentar la roba. Mcntre Dalí, cnvollal de curiosos, pinta en el seu cavallet. la familia veína
s'acosta tota sencera, disposada a compartir unes bores de calma, animades per una punta
de xafarderia.
Aquesta es Tcstampa idfl-lica deis feiií^os anys vint. Pero molt a prop d'alla, enmig de la
duresa mineral del cap de Creus. un turista accidental anomenal Rene Magritte comcnt:ara a
esbossar aviat un quadre inquielani. com el cartell anunciador d'un canvi d"cpt)ca. El seu
títol, prou simptomatic. ha pussat a la historia de la pintura: El temps aiuenat^ador.
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