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(SETGES
Setges.— Qui va decidir pos;ir l;i priincni pcdni Acl que ^l(„\S'
prés va ser aquesta ciutat, dc\'l•.^ cst;ir pcnsunt en un sctm.'.
Aquesta és una ciutat ít'ta per resistir, d'altra handa inútiln"n?nt, incursions ¡ invasions de tota mena. -E dcwts saber
-ens din Rernat Desclot- que la eiutat de Cjernna és posada en un socost, riba d'iina ai^ua que ha noui Ter, e
és murada en ^ir de bon nuir e de turts qui és ben
a n t i e . . . " La jíeojírafia no condiciona la historia.
pero la historia s'aprofita de la f^eotiratia. Es fíiti! especular sobre la condició deis yironins coni a ciufadans assetjats, una gent que haurien acumular en el
seu inconscient coMectiu -si és que estcni disposars a
crcure en aquestos elucubracions- el pes tle la rrentena
de setges que les crdniques han ressenyat, oi inés si
s'hi afegeix que, alnienys deis setges mes hen
coneguts, la ciutat, en contrapartida del soIriment i la destrucció, no en va treure res
mes L]ue l'clogi interessat del poder de
torn, uns privilegis de paper d'esttassa i
el pes aclaparador de la péssima literatura de l'heroisme provincial. L'amenai;.a exierior, el tancament dins les
nuiralles, la lam, la pesta i la dcsolació
impresos en el codi gen&tic o presents en
condició d'espectrcs pct Parea municipal
son una elegia igual de perniciosa que oís himnos a la tros vegades immorta!. Ponunciar les env
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preses ton^adamont horoiques en que la ciutat ha haguE a
contracor d'involucnir-so os pura higiene histórica, pero culci\'ar la melangia per les desgracies passades i pensar que
condicionen oi gironí actual fins a fer-lo esquiu, doscontiat i
(.le baixa volada és promoure una superstició, que. com
lotes, risca i.i'intluir la realitat que voldria conjurar. Viuro en
un clot condiciona, és ciar, el clima, poro avui dia ja no
gaire res mós. Sonso super\'aiorar oís ressorts que es poden
activar de Girona estant, no os pot negar que el desonvolupament de les potencialitats d'aquest lloc depon en gran
mesuní de la Ilibortat d'olecció deis gironins, en el carácter
tlels quals -si és que resulta operatiLi parlar del carácter
Lpuna coldociivicat- no s'hi pot i.letectar cap empremta
d'aquells tragics episodis histories. No s'hi \'al ja a parlar
d'un escepticisme do sogles per disculpar cap inancan(,-a, tot
i que, en un sogle oscoptic com aquost, \'al la pona teñir en
compro los poc edifícants llii^ons del passat. Tan poc es recordon oís setges que los oscassos restes LIO murallos i edificacions militars manquen en el CIM" deis gironins de les \-ibracion^ ^eniimonials i.]uo poden ceñir la catedral, la tlex'esa o
eis ponts; és com si hom bagues renunciar a recrear-se en los
adversitats -concei^lini almenys aixCi al lantasioig de la psicología col-lectiva- en íavor Lpuna concinuació tan tonai;
com discreta. MalgniC tot, cal recordar L|Lie els setges encara
no han passat del tot a la historia. Si bé Von Clausewirz declarava, l'any 1831: «D'en^á que els grans exisrcits peniianents, provoíts de formidables trens d'artilleria, han arrasar,
i-i'alguna manera, mocanicament els ohsracles locáis, no ha
toniat a la imagjnació de cap ciutat, ni ¿c cap altra petita corpt>ració, provar les sevos torces per no aconsegLiir res mes que
tloixar-so prondro unos setmanes o un mes després...-, encara
a\'ui veiom com en una guerra limitada ais moviments terrestori;a aoria, una ciutat com Sarajeires, sense 1 us i.le la
vo, en\'oltada Lpartilleria i de
trancriradors, pot patir un setge
d'anys -una ciutat, por cert, entorn la qual també hi ha unes
elevacions molt cornodes per ais
assetjants. La desorientada historia d'aquest final do segle ens
^
porta a primer pía les imatges de
les nostres vicissituds passades,
que voldríem haver detinitivament
conjurat, i en els nostres mil i
\'és a sabor quants anys de
v o c a c i ó europea, en la
mesura en qué ens hi
\'i.ilem reconoixer i ontonom que a Sarajevo
están resistint contra
una amonat,-a inequívoca a los Ilibercats i a la
civilit:ació que ens dona
sontit, ens rodoscobrim
com a ciutadans assetjats.
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