La Uetra i Pesperit
de 25 famosos

L
E»
^

a primera cosa que caldria celebrar és que un arxiu historie munti una exposició. Estem
acoslumats a veure els arxius com a recintes tancats. accessibles només ais especialistas,
sense cap elenient que susciti rulenció deis profans. Fa uns anys aixó passava exactamenl anib els museus, i també semblava nalural que es limitessin a exhibir, mes o menys
dignament, les peces que tenien aplegades des de sempre; fa relativament poc que s'han
let atractius, transparents i dinamics. oberts a múltiples iniciatives i generosos en exposicions temperáis. Ara sembla que ha arribat el torn ais arxius; algún ja fa temps que ha encetat el
nou camí, i actualmenl l'Arxiu Historie de Girona, amb seu a l'antic convenl de Sanl Josep, presenta Texposició Com fetén ¡a Uetra.
El segon fet digne de menció és que. en una época mecanitzada i informatitzada, se'ns ofereixi
un recull de documents escrits a má, «escrits de fet en un temps molt proper pero que la rápida evolució de tot plegat ens fa semblar mes distant», L'cscriptura a má. l'art de Tescriptura, se'ns revela,
en aquest temps d'uniformitats. com una font inesgotable de diversitat i de bellesa. Cada text escrit
amb un to i un accent personáis és una petita obra d'art: molíes creacions deis artistes plástics
d'avui s'acosten treballosament a aquells antics grañsmes sense assolir la seva elegancia natural ni
la seva espontánia harmonía. Una exposició de cartes i de textos manuscrits resulta, a hores d'ara.
un formidable catáleg de suggestions estétiques.
Hi ha, encara, un tercer motiu d'admiració i d'elogi. Se'ns mostra la imatge i la Uetra de 25 personatges escollits, pero se'ns revela, a mes, el seu taranná a través de la grafologia. La configuració
gráfica de Tescriptura depén del lemperament del que escriu, i per aixo, a través de les análisis grafológiques. podem saber no sois com escrivien els 25 protagonistes. sino també com eren i quins
trets definien la seva personalitat. El retrat físic es complementa així amb el perfil psicologic. Figures mítiques de les nostres lletres, com Caterina Albert. Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana o Josep
Pía; pintors com Santiago Rusiñol o Salvador Dalí; persones que hem conegut i tractat com Narcís
Jubany, Josep Pallach, Santiago Sobrequés o Narcís de Can'eras, toís es fan presents amb els seus
tragos i, en alguns casos, amb objectes que ens acosten emotivament a la seva figura: el bolígraf de
Sobrequés, els exámens de Pía, les fitxes del doctor Alsina, la ploma i el tinter de Víctor Cátala, les
ulleres de Rahola...
Aquesta exposició está concebuda per ser itinerant i recorrerá, sens dubte, les seus deis diversos
arxius comarcáis de la demarcació. Pero potser valdría la pena preparar-ne una segona edició amb
els personatges pendents -per exemple, Aurora Bertrana. Bolos, Cambó. Casero, Gaziel, Corredor.
Estela. Marqués. Ministral, Palol. Pascual, Pía Cargol, Regla, Roig i Llop. Tharrats, Aguilera, Fargnoli- i acabar convertint-ho lot en un Ilibre. Com mes temps passi, mes insólit será el material aplegat i mes valor tindrá el seu contingut i el seu missatge.
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Signatures de
Ncircis cíe Cüireras,

SülvücJor Es|jriu,
Saniícigo Sohrcqués,
Rafael Masa
ijusep PaUach.
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190 anys
d^una estranya visita
1 22 de gener d'enguany es compleixen cent noranta anys del pos per Girona de
la reina d'Etrúria.
Etrúria era un estrany reialme creat artificialment a la Toscana. L"any 1801.
un cop envaít pels francesos aquell terrilori aleshores auslríac. Napoleó hi estábil una monarquía presidida per Lkiís I de Borbó. duc de Parma. El rei morí el
1803 i fou succeil com a reina regent
^-^r
per la seva muller María Lluisa. filia de Caries
IV d'Espanya. El seu govern permeté l'asil ais
enemics de Franca, i aixo irrita tant Napoleó que
^\¿
abolí el reialme en el tractal de Fontainebleau. el
27 d'octubre de 1807. Aquella reina destronada
és la que va passar per Girona el 22 de gener de
'íí[ C|LÍB UXÍÍÜI18CÍ6 BíJ él l i O J ílUBVci iilíi'OL'Ü,,
l'any següent. Napoleó li havia promes un nou
regne: el de Miño. Duero i Trasomontes. en ieTezed gairnalclas CIBI jardín de Dlora,
rres portugueses, i ella es dirigía cap alia. pero,
només d'arribar a Madrid, va saber que Portugal
Que adüJ'xi£íXi '/uesíi'ü peoliü y Lello cielo:
sencer havia estat incorporal a l'Imperi francés.
ilefxjüíitad porio^; ajrea rne^iii'o'meJo;
Faltava poc per a la invasió d'Espanya i per ais
histories selges de Girona.
Coxi ^í-á'vd mfdioúl'jj Y yoz soxióra;
De fet, Maria LluTsa només havia de ser reCaxitud ]ír¿ glorían de esia Grau Señora,
buda com a infanta d'Espanya, pero els papers
encara 11 atorgaven el títol de Reina i ella, peí
Oae iií^na liLieíiü'os pecho.^ de (soix'óirAo,
que sembla, se'ls feia valer. El cas és que la ciu~j\i Loxidad, qae cti jg-nal de sugí"üníi'd'/A\
tat li tributa uns honors tan exagerats i excessius
que la crónica deis fets semblarla una innocentaLa Europa toda adxxiix'a esolarecicU.
da si no hagués estat ampliament documentada
per Emili Grahit en un article publicat Tany
Elogiará [íeroxja^ agradecida
1876 a la Revista de Gerona. La comitiva, proque le presta 3U Lelleza;
cedent de Figueres, fou rebuda per les autoritats
locáis a la porta de Franca i va entrar a la ciutat
Ficiexicío hoy á sus Eijos: este^
sota el tritlleig de les campanes i l'esclat deis
oea siexxipí'B de lioxiory de ale
canons. Per la Barca, Calderers. Ballesteries,
Argentería i pia9a de les Cois aixiba a la pla^a
del Vi. i d'alla. per Ciutadans. a la casa Solterra,
on tingué Uoc la recepció oficial i besamanos.
Després. la reina, el rei hereu i la infanta, anomenats oficialment majestades etruhanas. visitaren el sepulcre de Sant Narcís. AI vespre,
acudiren al Teatre Principal, on fou representada la comedia en cinc actes El virrey de ÑáText del sonet
pales. Van marxar Pendemá. de bon matí.

Sí

Les disposicions del governador polític i militar exigien que els gironins, a mes d'endomassar i il-luminar tots els balcons i finestres del recorregut. «cada uno en sus lindares cuide
de quitar las piedras sueltas u otro cualquier estorbo que allí se halle, barriendo muy bien», i
que retiressin els testos d'obertures i terrats, «aunque sean asegurados con argollas, palos o
atados con cuerdas». Les normes relatives a la funció teatral eren encara mes surrealistes:
«Nadie podrá estar con gorro ni sombrero puesto. Nadie silbará, ni palmateará, ni dará voz
alguna, observándose el más profundo silencio. No podrá fumarse ni aún en el cuarto que
para ello está destinado, con objeto de no incomodar con el humo a la real familia. No se
permitirá que entren señoras ni otras mujeres con niños ni niñas de teta». Etcétera.
Aquesta faramalla culminava en el sonet que, a l'entrada del teatre, fou Iliurat a la reina
«en bandeja de plata, impreso en tafetán de color de rosa». No trobaríem res millor que
aquells versos per expressar la cursilería, el mal gust. la vacua pompositat i el grotesc servilisme d'una .socictat i d'una época que ara no seríem capados ni d'imaginar.

NARCÍS-JORDI ARAGÓ

Revista de Girona/núm. 186 ^cncr - tehrcr 19'-)t<

iliurat en safata d'argeni
a {areina d'Eirúria,
a Icntradü dé Teaire
Princi¡ml de Girona.

