Els romántics
i els modernistes
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mb niDtiu del 150 aiiiversari de Giiimcm i de VcrdLi<iLier. la Casa de Cultura de Giroiia
ha organitzat un cicle de conferencies, recitáis i concerts dedicat al romanticisme i a la
seva vinculado anib la re[iaixein,-a calalaiia. La commemoi'ació ha reserval un espai per
al record deis ronianlics gii'oniíis. ajilegats basicanicnl a la cdva de Can Viñas, on es va
generar tota ruclivitat inlcl-leclual ciiiladana de rcpuca.
A la cantonada del carrer d'Abeuradors amb el de Ferrcrics Vellcs. a la rebotiga de
radrogueria de Narcís Viñas i Serra, hi van néixer. amb pocs anys de diferencia, la Socicchu! Arlísticü para el Foiueiüo da las Bellas Arles (1871). la Asociación Literaria de Gerona (1872), el Certaiiicn Literario (1S72) i la Revista de Gerona (1876). La revista va durar vint anys i el certamen
trenta, fins que va ser substiluYl pels Jocs Floráis. Al voltant de la revista i del certamen hi irobcm
practicament tots els gironins dcslacats de la segona meitat del segle XIX: científics. artisles i. sobretot, honies de lletres, dividits en dos grans grups, el deis historiadoi's i el deis poetes.
També a Girona. coin an*eu de Catalunya, hi ha un Iligam esliet entre el
Romanticisme i la renaixeni^a. Tot
primer, encara que lentament. es
produeix la restauració pública
de la Mengua. L" idioma oUcial de
VAsociación i del Certamen és el
castellá. pero Joaquim Botel i
Sisó (el 1878) i Celestí Pujol i
Cainps (el 1879) el posen en peu
d'igualtat amb el castelia coni a
idiomcs igualmenl aptes per a
Texpressió literaria. Nou anys
niés tard. el 1888. s'esdevc el l'et
mes significiitiu: per primera veg a d a el p r e s i d e n t del .lurat.
Damas Calvet. pronuncia el seu
discurs en cátala. En els anys següents. la majoria deis presidents
successius parlen també en cátala i el reivindiquen com a llengua d'i'is normal «en totes les relacions de la vida, tant en privat
com en públic». ParaMclanient
al pidgiés del cátala es la present
el progrés de raflrmació nacionalista, des de dues posicions diferents: la conscrvatloi-íi del regionalisme (Pella i Porgas. I'any
1887) i la progressisla del federaiisme (Roca i Paneras, I'any
1888). És la renaixenya que va
fent el seu canií.
El moviment romaniic, que era viu a
Girona fa només cent cinquanta o cent
anys, es troba molt allunyat deis nostres parametres d'avui. Pero aquesta distancia psicológica i sociológica no ens ha pas de fer desnieréixer aquells homes i la seva tasca. Els maleixos modernisles,
que es van abatre sobre ells amb un eert furor iconoclasta, van acabar per acceplar que els eren deutors de moltes coses i van admetre el pósit del seu ireball i la l'ecunditat del seu mestrat"e. Tal com
va dir Margarida Casacuberta en obi-ir el cicle de la Casa de Cultura, el que van fer els Eiiodernistes,
al capdavall, va ser replantejar i reinterpretar la tradició romántica. I el famós esclat del niodcrnisme
gironi del comen^amenl de segle troba les seves arrels en el lerreny propici i fértil del romanticisme
que l'havia precedit.
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qiiest mes de nincmbre i\\ cent anys que Ángel Giiiniera vn pi-ovocar un considcrahle inciden! anib un discurs un caiaiii a l'Aleneu harcelones. Al fet insolit
de l'er servir aquesta liengua en una eniiial que tenia la castellana eoni a propia
s'hi va afegir el eonlingul roiund del niissatge prociamal pcl dramaturg.
Aquest fragmeni n'és una bona mostra:

«Jo no US diré ara aquf. scnyors. la manera d":issegurar-l¡ el pervindre a la
llengua tle Catalunya. Mes. sigui coiii sigui. vingui |iel canií di'ct o pcl camí lort. vingui per
la convicció d'Espanya (i per la imilacio deis esirangei's. estle segur que lornai'a a ser la nostra llengua a Catalunya el que sabeni que ha estal per la historia. I esperant-ho, senyors,
veiem com aquesta llengua es parla cada dia niés i mes a Catalunya; que és tothom en
at|uesta térra. Ilns ignoi-anl-ho niolls d'ells. els t]Lie tan que creixi i es pii.>pagui: la industria
nio\'e[it les seves maquines, el comen,- lent-se el transportador general de toi el que surt i el
que entra a Espanya... Jo veig Catalunya, senyors, en el creixenienl de la seva llengua.
com una mar extensíssima, mar interior si es vol. a la qual van a parar rius cabalosos per
contondi-e's amb ella. El nivel! d'aquella mar va pujant. i pujara semprc fuis a tenii- sortida a l'ocea de la civilització. que en ell es ti'oba la Ilibertat deis pobles».
A Girona, un gcst sembianí
al de Ciuimera s'havia produ'ít
set anys abans. quan el IH8S
-eom s"cxplica ai.|uí al costales va l'er peí' primer cop en cátala el discin-s del Certamen de
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aixo. ve al cas perqué, en el
permaneiU teixii- i destcixii- de
la reivindicaeió del cátala, el
p r e s t i g i o s A t e n e a giroiií
d'Aceió Cultural ADAC alorga
cada any els Premis a la Noi'malit/,aeió Lingüística, destináis a persones, mitjans de eomunieaeió. empreses o entitats
que s'hagin distingit per Tus i
la promoció tle la llengua. I
aquesl any. en la desena etlició.
el Premi per a mitjans de comunicació. alorgal per volació
popular, ha estat per a aquesta
Revista de Girona.
La revista histórica del mateix nom. desapareguda ai'a la ccnl anys. \'a mantenir .sempre el
tílol en castellá, i també la major part del .seu eonlingul. Igualment ho va fer la revista actual.
cjuan va néixer l'any 145."^ -ara la quaraiita anys- amh el desig explícit d'entroncar amh la seva
predecessora. Pero en arribar al número 75. con-esponent al segon semestre de 1976. la publicació va calalanilzar el seu tílol i va ci>nsolidar ]irogressi\'ament la catalanit/ació de tots els ,seus
articles. D'alcshores en^-a. i dellnilivament en els lillims deu anys. la revista lé el cátala com a
iilioma piopi i exelusiii. De tal manera que el premi de TADAC. mes que a la Normalització.
podria ser en aquest cas a la Normalitat lingüística, que aqüestes pagines han assolit amh la senzilla natui-alitat de les coses t|ue son obvies i L]ue s'imposen per la seva propia ínri^'a.
Ara ja no ens calen gestos extrems com el de Guimeía a Barcelona o el de Damas Calvet
a Girona. pero n'haurem de fer molts de petits cada dia fins que el caíala sigui normal en
lots els innbits. Amh el premi de l'ADAC com a estímul. cstarem sempre u punt d'utilit/ar i
de defensar aquest patriuioiii básic i inalienable.

Ángel Guimerii:
centanys
cí'i(7i discurs
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