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El des/jatx de trehall
de Gcrióii f J 954)

Uhabitació
del periodista
n bon dia -d'aixó ja fíi quarantii yny.s- vaig pujar al qiiart pis del carreí" de les Ballesteries on vivia mossén Caries de Bolos i Vayreda. Em va f'er entrar al seu despatx de
treball. que donava a la galería sobre rOiiyar. i m'lil va deixar sol una cslona nientre
buscava quelconi. Fascinal per l'especlacle d'aquella habilació, vaig l'er. en un jiaper
que duia a la butxaca. I'apLml apressat i maldestre que iMiislra aqüestes lallles. Aciuell
reeinte saturat de papers, carregat d'objectes decoralius. f'arcit de reeords personáis,
presidit per una desordenada barmonia. era un mirall f'idel de Tesperit del scii ociipanl. Des d'allu,
envüllat de vesliyis eni-dials, niossen Bolñs conteniplava la niieiicia del ¡•¡ii i eseriviii, anib ploma estilográfica, sobre aspres quartilles groguenques, els admirables treballs de la seva ineíigotable prodúcelo periodísLíea.
Mossén Bolos, en aquella época, era el director de la revista Vida cau'ilica. Jo n'era redactor, i ell
va ser per a mi un niestre en la doble accepció del mot: cni va cnscnyar a ler la leina i om va estimular
la voeació, Sempre estaré en deulc anib ell per baver alinienlai amb paraules i ainb obres la nieva curiositat, TaTany d'eseriure, el desig de penetrar en el secrel de la Girona eterna a través deis episodis
petits de la vida
quotidiana. Lal
coin ell lio va
l'er duranl setze
anys eonsecutius a la secció
Ángulo de la
Ciiidíiíl
del
diari Los Silio.s,
on va immortalitzar el pseiidonim de Gerum amb quali'c
mil anieles:
quatre mil mosircs de prcmsa
d"opinió en una
época
sense
gens d'opinió i
gairebé sense
pi'enisa.
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Uns quanls
amics, quan
mossén Bolos
NAItCllS-JORPlAHAliÓ
va morir, vam
confegir i publiciu" una antología del seus Ángulos, Al cap de Ireiila-cinc anys. mossén Josep M. Cervei'a i Berta
n'ha triat uns quants, n'ha fet un estudi crícic i els ha aplegat en un volum, precedils per la biografía
del eapellíi-periodista. Aquests son. scgons Taulor del Ilibre. els Irets esseneials del scu eslil: monoleg interior, vitalital de riiuninr. dinamismo en la narrució. impressionisme del conjunl, mol just i
ritme manií'esl. Amb lol aixo. diu, «s'acrediLÍi de pei^feclc literal» que «passa d'un pía real a un pía
estélic». Ben cerl. El Ilibre renovara el record de mosscn Bolos en la gent del sen lemps i el descobrirü a les noves generacions. pero totbom podra comprovar amb sorpresa que, com diu el seu bi6graf. «l'obra de mossén Bolos no ba perdut actualitat». Aquest és el privilcgi deis que. com ell,
saben transformar el periodisme el'fmer en literatura perdurable.
L'aparició del Ilibre Un preveré erncih m'ha fet tornar ainb el record a aquella habilació del periodista i m'ha dut a la memoria im detall revelador d"at|iiell mossén tan poe convcncit>nal. En aquella época de capellans obligadamenl enstítanats, el doctor Bolíis tenia emmarcada, sobre un moble
del despatx, una fotogriifia que el nn>slrava pulcrament veslit de paisa. I me hi va cnsenyar. el dia de
la meva visita, mentre dei.xava anar una de les seves sonores i transparenis riallades.
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Hans C. Andersen
travessa el Fluviá
cín iiogiii vcLirc ni Muscu d ' A r l de Gironü iiiiii cspleiidid;! cxposició
sobre coiiles nordies, uiiib una amplia leferencin a Hans Chrislian A n dersen. Pero potser no hem encertat a recordar la vinciilació física - e f í mera, pero intensa- de Tescriplor daiiüs anib les ierres «lirunincs.
El Ilibre de Pere Balañii VÍ.KÍÍÍ aisiiwpoUhí
de Canilujiya permel de i-ecórrer. a li-avés de v i i i l segles. la jzeogi-afia literaria tle les noslres comarques, en un itinerari que eonlempla ainb prefei-encia el litoral i el passadís paral-lcl de
r i n l e r i o r . entre hi frontera i Barcelona. La referencia mes antiga que hi Irobem és la de
T i l L i v i , historiador i poeta llatí del segle T que explica com vinl-i-cinc naus romanes van
arribar ¿\ Roses, van expulsar de la seva l'orialcsa un deslacanieni Ll'hispans i. amb el vcnt
a lavof, van arribar a Eniptíries. L'altrc gran lext antic és el de Rui' Fest Avié, del segle
I V : la descripció que Ta. a Ora imirüinia,
de la costa metliierrania conté, com es sabul.
molles referéncies geografiques concretes, algnncs d'cnigmi^itiques i una descripció de la
futui'a Costa Brava lan digna d ' u n eslogan tLn'ístic com aquesta: -«Amb les roques c o l d o cadcs ai davant, cls cims de les penyes cmparen amplam e n l tota la costa, i entre les roque.s, batega l ' a b i s m e
i n i m ñ h i i , tiorniiía Taigua. ia mar cnccrciada román prcgonament quieta».
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Fent un salt en el temps per les pagines del v o l u n í ,
podem tornar a Empúries i arribar a Girona «que, amb un
petii puJol i el riu Ter, se separa de la plana empordanesa»:
així ho escriu. al seglo XV. Alonso de Palencia, Francesco
G u i c c i a r d i n i . per aquella malcixa época, visita el t e n i t o i i
com a iunbaixador de la república de Florencia: « A l peu
del port vam passar per ima vihi anomenada la .lonquei'a. i
de nit ai'ribarem a Figuei'cs. Girona és una ciutat iniportant.
rica i comci'cial. jicro no tant ci>m Pci-pinya». Un allre italia, aqucsl del seglc X V I , Andrea Navagcixi. ambaixadordc
la república de Venécia, desembarca a Raíanlos i continua
cap a Barcelona per la Valí d ' A r o . Llagoslcra. Vidreres.
Mat^anct i Hostalric, .la al scgle X I X , el V7ÍÍ/,I:ÍÍ' piíuoresc
del l'amós pnrisenc Alcxandre de Laboi-de és pie de referéncies gironincs.
Pero potser la presencia mes inesperada entre nosallres
es iustamenl la de Hans Christian Andersen. autor que tots
concixem des de pctits per la magia deis seus conles. i al
qual sempre havícm imagina! molt lluny d'aquí. Per6 va
venir, Tany 18fi2, i va passar la trüiilcra en un colxc mcnal
per dotze mules: «El carruatge osciMava, saltava. g r i n y o lava... pero marxava; no es podia negar. La velocilat no va
d i s m i n u i r fins que vam arribar a Bascara, o\\ calia traves.sar el cabalós r i u Fliivii:i; el correal era abassegador. pero
no hi havia cap pont. Els passatgei's van baixar per anar a
peu a buscar harqucs que els passessin. mentre que el carruatge carrcgat provava sorl intcnianl assolir la liba oposada. Uns quants pagesos tie Bascara van venir a a¡udar-nos: cap no dula al damunt sino una samarreta, i d'aqucsta manera
uns empenyien el cotxe, allres e.sliraven les mules i davant d'ells anava el que l'eia realmeni de pilot. nw que concixia be el fons del r i u ; a la pan mes profunda Taigua els arribava fins al p i l . . , " .

'Coiieí-vem Andersen
ácí ác Jjeu'ts
per \a magia
dtiís i t u s cantes».

Aqucst relal s'assembla molt a un vcritable conle d'Andcrsen. Rotser des d'ara no sabrcm (ravcssar el pas iibligal de Bascara sense evocar les peripécics que hi va patir - i que
tan be va descriure- un autor de renom universal.

NARCÍS'JORDl ARAGÓ
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