Una Devesa
inédita

L

es obres que ara culminen en el nou ñus
d'accessos a Girona brinden la imalge
d'una De\'esa inédita, no sabem encara
si milior o pitjor que la coneguda de
sennpre. Hi han plantat molts arbres,
pero també n'han abatut molts de vells.
S'han suprimil molles noses, pero també se n'han
al^at de noves, perfectamcnt inneccssaries i evitables. S"lia reslituít el sentii de rambla de Favinguda
de Ramón Folch. pero -a diferencia de la primitivaés una rambla que no mena enlloc: només a una rotonda de circulació rodada i a una seqüéncia de passos de zebra que no Taran ni fácil ni comode l'accés
al pare. Una vegada mes, els automóbils hauran
guanyat la partida ais desvalguts vianants, i és molt
possiblc que no s'hagi superat el trencanient endemic entre la ciutal i el pare.

Pero no és pas d'aquesta Devesa de la que
volíem parlar aquí, sino d'una Devesa literaria que
s'ha nianiingut prácticament inédita durant gairebé
vuitanta anys, i que és deguda a la ploma de Joan
Arús.
Joan Arús i Colomer. nascut a Castellar del
Valles l'any 1891 i morí a la mateixa població Tany
1982, va viure a Sabadell i va destacar coni a poeta i
també com a assagista de temes literaris i poétics.
D'inspiració simbolista, va ser definit per Alexandre Plana com «un poeta líric que treu enfora la inquietud que li muda en desitjos les sensaeions mes
vagues, ordenades segons la raonable harmonia que
li dicta el moment». Com molts deis escriptors de la
seva época, va prendre part en els Jocs Floráis de
Girona. on tenia amics com Palol i Tharrats. L'any
1927 va llegir una selecció deis seus poemes a
TAteneu gironí. entre ells el titulal Posui de lardar
a Girona. manuscrit deu anys abans, que va restar
en poder de Cades Rahola. president de l'entitat, i
que ara surt a la llum. Així podeni afegir el nom de
Joan Arús a la Uisla de tanis poetes que durant
aquest segle han dedicat estroíes a la Devesa; velles
sensacions que s'uneixen a la nova imatge del pare
com un element de contrast. L'arbreda histórica
acredita un cop mes -entre la tradició i la rcnovació- la seva realiíat poliédrica i inesgotable.
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