La victoria
de Joan Alsina
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l ly do scteinbre ÜL; 1973. Joan AISLIKI i Hurtos, caiiclUi de Cuslelló d'Empúrics, VLI sor
aí'usellal per Texércit del generu] Pinochet a Sanliago de Xile. L'escenari de! maniri va ser
el pont Biilnes. bastit sobre el riii Map(icht>. El sen eos va ser arrosscgat per les aijziies,
pero els seiiyals de les bales van qnctlar iiierusials a la barana de ferro del poní.
Han hagul de pa.ssar vial anys llargs per reivindicar tiel I0I !a memoria de Joan Alsina i
í'er sortir a la lUim la veriuu scncera sobi'e el sen saei'iliei. Caluninial d'enlrada pels seiis
assassins, ha calgut desfer anib tenaeilat i paciencia cxlrenies la bola de ncu de la priincia versió
oficial. S'ha investigal a foiis, s'han reeoiislriiTl els í'els, s'lia pogul escollar la versió directa deis
execnloi's niaterials. s'lia obtingni la reeiiricaciú de l'anloiital eclesii^isiica i la eoní'irniació Lie la realitat auténtica per part de les altes insiíincies judieials, La perseverancia i Thabililat de Miqnel
Jorda, un allre eapella gironfestablei't a Xile. han acttnscgLiit netejar el bou iioni i salvar per seinprc
l'honoi' del sen company.
La reivindieacic) públiea i solemne de Joan Alsina va ciilminai' el 24 de mart,' d'engtiany a Santiago
de Xile, anib la inaugia'ació d'una pUii^-a que porta el seu noni i un mural dedicat a la seva memoria. A
l'acte van assistirhi
monsenyor
Cristian Preehl.
per Larquehisbat
de Santiago, i el
senyor Ricardo
L a g o s , niinislre
d"Obrcs Publiques
ilcl g o v e r n xile.
L'cspai.
siluat
arran del nou poní
sobre el Mapocho
i conccbut pcl seu
aulor, Claudio de
G i i ü l a i n o , com
•<una eapella oberla». és presitlit per
nna gran eren i peí
tros de barana de
l'antic poní Bnlncs a m b r e n i p r c m t a de les
bales que van
matar Joan Alsina.
A q ü e s t e s son
páranles tlel prelat
que va assistir a la
cei'inionia: vBeiidccir hoy e.sic liii^ar es huccr justicia a tu iiiemoriü c/c Juan. Su ¡iiucrlcjiíc una ^ran
iraíicüiü. no sokuneuie pura la ¡iglesia, sino para nuestra convivencia». El ministre, al seu torn, va
recoi'ilai' que "-aquí, en csle puente, ¡unto ul padre .fuan Alsina. inuríenm oíros ireinuí v nn chilenos
tíwihichi acrihülados a halas», i va dii' que. amb les seves daircrcs paraides de pertU). «Jiitin .Alsina
estaba escribiendo el momento último de su vida, pero ¡al vez el inicio de otra vida para la sociedad cliilena^>. I va concretar així. per acabar, el seu desig de governant: «Que el santia^aino que por
atfiíí transite leniza un monwnio de meditación de lo (fue ocurrió, v también nn momento de esperanza de que Chile tiene que (•(nnhiar Por eso esta larde, junio con inau\iurar este puente, quisiera
también que estuviéramos dando ¡ui paso más en un proceso dijícil de reencuentro entre nosotros,
los chilenos. Que, asumiendo nuestra liisioria trái^ica de divisiones, nos propongain<is enfrentar los
desafíos del pré'.xiino si\>lo en un espíritu de entendiniienlo y reconcüiación».
Si aqtiesl augiii'i es cojiiplcix, serji la victoiia Unal de Joan Alsina. guanyada a pols amb la vida i
amb la mort.
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Carta
de mossén Cinto
ls cent (jÍnL|iiaiila aiiys del [KÜXCIUCLH tic .Incini VertlLiüLicr IKIII
ÜOIKU ociisió a inoltcs comiiiemorLtcioiis i ;i ulginios justes i
oporliines rciviiiLlicacioii.s, laní a les soves ierres úc Vic etini a
kil CLULikinya. lüiilre nosaUres. I'anivcrsari polseí' iin ha IÍIILLIU el
ressíi í|iie niereixia la vineulació liiei'aria de tnosscn Cinlo amb
les teri'cs gironines.
Modest Prats i Jotin Carrei-es van aplegar la leni]is les iludes hasiqíies sobre
restiidii del pítela a Banynles, el s(\¡oni al siinliiari del Moni, les visites al sen
eniorn. la vi>lia peí" rEnipt>rda i el piís liígai,- per Ciiiotia. Tol aixo es va eseaiii'e
a TesliLi de 1884. quan Vcrdaguer tenia ti'enla-nnLi anys i es irobava en un monieiil dc)l<,' do la sevii earrera lilerni-ia. Fcia sel anys que Inivia iridiiilal ais J(K-S
Floráis LIC Barcelona anih L'AIIÓIUÍÍIÍ! i qnatre L|iie Iiavia esuil iiroelainat Mesire
en Gai Saber. Atiní va completar C(iiü\ió i va escrinre ohies eoni els Cmií^s de
¡ü Mitre ele Den ílcl Moni, la cüniposieiü ,4 nws tunics de Bcinyoles i el poeiini
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Encara l'any segLieni, nicisscn Cinlo
lornai'ia a pii¡Lir uns
dies al Moni. Després
e o n i e n ^ a r i a el llarg
eiilvavi de eonlrailieeioiis. d' incoinpi'ensioiis i de sülVinicnls.
•i^^—-,—,
L'any 1 S^O encai'a va
'^'/^•^M^^¡^^''''wSÍÍÉÍ^K'^llfllfl^^
v.ms'Ú'j
i'eliisar la invitació de
.loat|Liini Viiyrcda per
presidir els .U>es Floráis d'Olot. El 1901.
en eunvi, va presidir
els de la Bisbal i va
pronnneiar-hi el sen
íüscLii's sobre !-'Einpordli. I el 1902. Ircs
niesos i niig abLins tie
la seva nioil. va
atire^ar a Giroiia la
carta, l'ins avui tiictlila, que reproduVin. Es
la rcsposta bren a la
soMieilud de coMabolació [.[lie lí Llevia l'er
la revista Vida, emblemaliea piiblicació TmiLlada pt>es dies abans pels germans Masó i els gernians Vtver i on es VA esli'enar coiii a escriplor un pintor
anomenal Prudenci Berlrana.
Mosscn Cinto, nialali. s'exciisa per no alendre la pclició rcbuda. pero
deixa oberta una porta que JLi no limlra tenips de tancar: hi tramesa posterior
d'algun poema niaria. sens dable pertanycnl al Ilibre Flors de Muría. En la
citueió bíblica. Verdaguer Higa el record de la Verge amb el tílol de la revistLt: Qid me iiivei/erif. inveiiiei Viíani.
La caria és del 2K de fehrer de 1902. Mosscn Cinto va morir el 10 de
juny segücnl, i la revista el va sobreviure un any just. El \5 de Juny de 1903
s'exlingia per sempre aquesta mosira oITmera de l'esclat cultural gironí de
comenij'Lunent ile segle.
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Tres mesos i rrúg
ftbíjiis ílf fnorír,
Verííflgíicr va escritire
ü inrwsén Antoni \'wc\\
rcijiamíi/iftf ác Vidíi.

NARCÍS-jORDI ARAGÓ
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