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Caries V va entrar
a Girona pcl ponal
de la Barca[5541 6

any 2000 s'cscaurá el cinqué centeníiri del naixement de Caries V (Gant 1500 - Yuste
1558). i Europa es disposa a celebrar-ho amb molt diversos actes. Umberto Eco ha dit
que Temperador va ser «un model d'home polític europeu», i el seu úlüm biógraf, Joj
seph Pérez, el présenla com «el primer europeista». S'encetará, sens dublé, un debal
entorn d'aquesles afirmacions, com el que es va produir fa un any en ocasió del quarl
centenari de la morí del controverlil Felip 11.
Al marge de la valoració histórica de la seva figura, ais gironins ens podria interessar l'evocació
de les diverses csladcs de Caries V a les nostres Ierres, i singularment de les dues visites a la ciutat
de Girona que es troben perfeclament documcntadcs i que van ser espléndidamenl comeniades en el
seu dia pels hisloriadors Lluís Batlle i Prats i Jaume Mai-qués. Dues visites carregades de sorpreses,
de rituals i de símbols, dignes d'un relat novel-lesc i aptes per a un bon guió cinemalográñc.
La primera visita, el 21 d'abrii de 1533, va teñir com a escenari un hostal del carrer de la Barca,
on a les vuit del vespre es va presentar l'empcrador d'incognit, acompanyat per quatre viatgers mes
amb llurs cavalcadures. L'amo de mig món venia de derrotar el Gran Ture, i una furiosa tempesta
rhavia for^at a desembarcar a Roses i a continuar per térra el viatge cap a Barcelona, amb cavalis
cedits per uns pagesos de l'Empordá. Reconegut pels gironins, la ciutat va improvisar en poca estona una recepció popular amb Dumináries a les íinestres, i el monarca, havent sopat a l'hostal, va
passar en comitiva per la plaga de Sant Feliu, les Baltesteries i la plaga de les Cois.
La scgona visita, el 25 de febrer
de 1538, va anar revestida de tota !a
solemnitat oficial. El cesar es va
hostatjar ai palau episcopal i l'endemá va oir missa a la catedral i va
baixar a Sant Feliu per venerar- les
relíquies de sant Narcís. En record
del seu pas, el bisbe Joan Margarit
II va fer posar el seu escul en el lloc
d'honor del saló del Tron. Davanl
ets jurats. Caries V va prestar el jurament de guardar i mantenir les llibertats, immunitats, costums i bons
usos de la ciutat. Pero havent dinat,
i a punt d'emprendre la marxa, va
fer aturar el seguici per tornar a la
catedral, «a veure el tapís de Carlemany amb la historia de l'emperador Constantí», segons diuen les
cróniques municipais. El tapís aleshores anomenat de Carlemany, com
la torre románica i altres peces catedralícies, era el de la Creació, que
es trobava a la sala capitular, i en la
/^¿ry^
part inferior del qual, avui molt mutilada, es veia Temperador Constantí cnarborant triomfalment la creu de Crist trobada a Jerusalem
per la seva mare, Helena. Aquesta escena real, brodada arran mateix de Tevocació cósmica del Genesí, representava, segons Pere de Palol, una idea molt propia del pensament polític i religiós de TEdat
Mitjana: Fapoteosi de Fempcrador sota mateix de la majestat de Déu.
Podcm imaginar, dones, que, en aquella tai'da remota, els esperits deis tres emperadors es van
trobar junts, per una sola vegada, davant el tapís que expressava en imatges la seva concepció del
món. Constantí, darrer emperador d'un Imperi en decadencia i primer emperador cristiá; Carlemany,
restaurador de Pimperi d'Occident, i Caries, el seu successor, «emperador deis romans i rei august
d'Alemanya», últim artífex d'una ordenado imperial que ara el converteix en el primer europeista.
Podem imaginar que els tres personatges van ser mágicament enllagats, aquell dia, pels fils de llana
del misterios brodat de Girona.
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a revisió del panorama de les lletres, les arts pliistiques i la música a Girona durant la década 1940-1950, que s"ha dut a terme durant tol aquesl curs al Museu
d'Art de Girona, ha fet revíure a alguns i descobrir a molts altres aquella época
fosca i mas.sa obíidada de la nostra historia. L'ocupació de Girona per les tropes franquisles i la fi de la guerra civil
van inaugurar un llarg pen't)de de precarietal económica i de repressio política que ara resulta difícil d'imaginar i d'entendre si no es va
teñir Tocasió de viure'l de prop. Costa nioU de fer
creure a les generacions mes joves que aquella va
ser una época de t'am. de racionamcnl i de tota
DiítiMí iil áerviciu lie lispaña y del (Janilillu
mena de prohibicions. Costa de l'er creure que en
I li ilr al/ril de l¡l,í!
cinc anys hi va haver cinc-ccntes execucíons; que
molts van haver de fugir cap a l'exili; que d'altres
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van viure un penó.s exili interior; que d'altres van
leeloreí
ser foragitats del seu lloc de residencia i que mol¡En pie, españoles
Nuestro propósito
tíssims van ser depuráis, multáis o suspesos de
feina i sou. Costa de fer creure que la llengua calalana era prohibida, que els partits polítics no existien, que els sindicáis eren únics i obligatoris, que
la Iliure associació i la iliure reunió topaven amb
Ti iiftiiiim
tota mena de través legáis, que s'havia de vialjar
proveít de salconduit, que la censura ofegava la lliCtrnet deportivo í,„'',l"'
bertat d'expressió i que es vigilaven les plalge.s, les
piscines, els grups escénics i les sales de ball,

EL PIRINEO

Només en aquest clima va ser possible que dos
escriptors extraordinaris, els mes grans entre els qui
havien enaltit la ciutat amb la seva obra, morissin
envoltats d'un omniós silenci, acompanyats només
per una ridicula necrología de circumstáncies. Ara
que els scus noms ocupen amb tot honor el primer
rengle de la literatura catalana, resulta revelador
constatar com va difondre la noticia de la seva mort
El Pirineo, l'iinic diari autoritzat a la ciutat. Aqüestes son les dues gasetilles, aparegudes com a segoncs notes a la secció Necrología:
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19 de maig de 1939: «Ha fallecido en Barcelona
el ilustre literato don Joaquín Ruyra y Oms, hijo de
Blanes (sic) >' emparentado con la distinguida familia Roquet de esta ciudad. Era el señor Ruyra muy
conocido y admirado en el mundo de las letras y de
sentimientos religiosos a toda prueba. Su bondad
de carácter era proverbial lo que hacía que fuese altamente apreciado de cuantos le trataban. A su afligida esposa doña Teresa de Llinás y a todos sus familiares, nuestro más sentido pésame. R.I.P.»
21 de novembre de 1941: «Hoy ha fallecido en Barcelona, donde residía, don Prudencio
Bertrana, publicista y pintor de reconocido mérito, muy conocido en nuestra localidad donde
pasó largas temporadas y en la que realizó algunas de sus obras. A sus familiares y de modo
especial a don Francisco y don Carlos Sala7.ar, sus sobrinos, nuestra sincera condolencia.»
La simple transcripció deis dos textos ens estalvia qualsevol comentan. Van haver de
passar molts anys abans que Ruyra i Bertrana obtinguessin, a la seva ciutat natal o adoptiva,
la justa correspondencia pública a la magnitud de la seva obra.

NARCÍS-JORDI ARAGÓ
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