La doble Uum
de Xavier Carbó
n deis fcnomens sociologics mes caracteríslics de la vida pública catalana sola el
franquisme és el desvcUlamenl de la premsa local i comarcal que va culminar durant
la década deis seixanta.
Moltes de les publicacions d'aquella época van néixer i eréixer a Tombra de J'Església. Aquesta inslitució havia creat revistes propies, com a conseqüéncia del paper
privilegiat i hegemonic que va teñir després de la Guerra Civi), pero, a partir de Tentrada en vigor de
la Llei de premsa, va emparar sota el scu mantell molts intents de Ilibertat d'edició i d'expressió que
s'acollien a Testreta escletxa de la nova norma legal. Aixó va ocórrer en coincidencia amb el Concili
Vaticá II, com a fruit de l'esperii de finestres obertes que, de la má de Joan XXIil, va vivificar i renovar les estructures eclesials durant un període tan resplendent com fuga^.
Al Bisbat de Girona, aquesta actitud es va ü^aduir en la presencia de moltes publicacions, entre les
quals cal destacar Llumiguia de Cassá de la Selva per haver arribat a la doble fita periodística i cívica deis
500 números i deis 50 anys. I per haver-la commcmorat amb un exemplar literalment extraordinari, de
200 pagines, que
reprodueix les
portades deis 499
números anteriors, i que inclou,
encara, un dossier
de 50 pagines mes
dedicat a un deis
cassanencs mes
illustres, el poeta
Xavier Carbó i
M a y m í , en la
doble escaienga
del centenari del
sen naixement i
del setanta-cinqué
aniversari de la
seva mort.
Aquest dossier, coordinat per Xavier Carbó i Cañigueral, nebot de l'homenatjat, presenta la seva
figura en les diverses facetes de la seva pcrsonalitat: el seminarista, el poeta, el filoleg, el traductor,
l'etnograf, el folklorista. 1 bo fa a través deis millors especial i stes, amb treballs documentats, una valuosa informació gráfica i una encertada antología de textos de Tautor. L'abundosa bibliografía tanca
el dossier, maquetat per Miquel Plana i íMustraí per ell mateix i per altrcs coneguts artistes, encap^alats per Doménec Fita com a autor d'una portada al-legórica sobre la primavera i la tardor del poeta
tan prematurament desaparegut.
No és gens habitual que una revista pugui compHr regularment cinquanta anys d'existéncia, pero
tampoc no ho és que des d'un ámbit local es publiqui un dossier del contingut i de la qualitat del que
Llumiguia ha dedicat a Xavier Carbó. No es mereíxia menys aquest noucentista cassanenc que va
volar lan alt en el cel deis poetes i que no va arribar mai a les ierres promeses que tenia tan a prop.
Va morir ais 25 anys, amb la trágica puntualital deis elegits, quan tot just havia encetat en diversos
fronts una obra lan precog com prometedora.
Durant molts anys, Xavier Carbó ha eslat massa oblidat. A partir d'ara, pero, ningú no podrá dir
que és un desconegut. El dossier de Cassá Tha posat a fabast de tothom i l'ha ofert com una proposta atractiva a la curíositat deis estudiosos, amb fencerl d'una monografía que conjuga la informació.
la documentació i l'opinió d'una manera equilibrada i convincent. Després de tant temps de foscor,
Xavier Carbó ttirna a brillar amb llum propia i amb la Uum afegída que Llumiguia lí ha proporcionat.
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'Xaviar Carhó
i el númsTO
ds Lluinigui;i
coinmemoratiu
del seu centenari.
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