La catedral
subterránia
a dos números que parlávem, en aqüestes pagines, deis fanlasmes lileraris
que poblcn la catedral de Girona. Aportávem textos de Blanch i Illa, Bertrana, d'Ors, Comadira, Espriu, Gardella, Arbonés i Vivó. Podíem haver-hi afegit aquest parágraf de Rahola: «Dubtem que pugtii experimentar-se enlloe
mes la impressió de sobirana grandesa d'aquest temple. Veus i
tesos que moriren reviuen novament;
els segles parlen amb misteri; la sedúcelo és completa: el temps desapareix i
sentiu a manera del rossec d'una ala invisible que US dona una sensació d'eternitat». I potser ho podríem cloure tot
amb aquesta añrmació d'Espinas: «La
catedral de Girona deixa entendrc que
l'estat natural de Thome és la por».
D'on ve aquesta por? Sobretol, deis
faniasmes deis morts; del misieri que
s'amaga sola les lloses del temple. A la
novel-la Dies verges, de Mingue?., els
seminaristes temen «que una relllscada,
fent cedir el irespol, pugui acarar-los
amb les desferres deis sepulcres que trepitgen». No és estrany que, en aquest
context, sorgissin Iota mena de tenebroses llegendes. Caries Vivó n'ha recollit
una segons la qual en el subsol hi hauria
un drac adormil, encarnació de les forces tel-ltinques típiques de les csglésies
cristianes edificades sobre temples pagans. Mariá Oliver, a la seva monografía sobre la Scu, dona per fet que el
temple paga va existir, a dait de tot del
turó, erigit en honor de Júpiter, Venus i
Minerva. En coincidencia amb Pere de
Palol, Josep Calzada es mostra mes precfs: a partir de la pau de Constantí, o es
va bastir una primera església o es va
utililzar redifici q u e j a hi havia: el temple paga deis romans. No es pot dubtar
tampoc, segons ell, de Texisténcia posterior d'una catedral visigótica, convertida en mesquita pcls sarraíns, refeta peí bisbc Teotari i desaparcguda del tot amb Tedificació de la seu románica, també desmamada al scu torn per construir-hi la gótica al damunt.
Ara tots aquests enigmes potser es podran aclarir un xic grácies ais prodigis de la tecnología. Investigadors catalans i franceses han explorat els secrets subterranis de la catedral
sense aixecar cap pedra del seu sol. Ho han fot a través de dos métodes diferents: el radar de
subsól i el sistema de quadripols electrostátics, mai no utilitzats fins ara a TEstat espanyol
amb aquest designi. Es tracta de descobrir 1 reconstruir les possibles estructures i restes
d'interés arqueológic anteriors al temple actual, sense haver de fer cap excavació. Encara
que els resultats no es coneixeran fins passal l'estiu, diuen que les prospeccions experimentáis han resultat positivas. Polser les noves dades acabaran per esbandir els vells fanlasmes
alimentáis per la ignorancia i la por. Caldrá velllar, en tot cas, perqué l'espiral de la curiositat no porti a volcr comprovar sobre - i sota- el lerreny la realital de les dades ofertes per la
técnica. Sempre será millor una catedral misteriosa que una catedral foradada.

Líi wmha deis preUils.
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