Les tombes
del Bou d'Or
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ls arqueólegs del programa europeu Progress han mostrat al públic el resultat de les seves
excavacions al Pont Major: vint-i-quatre enterraments del Bou d'Or, el llegendari cemenliri JLicu de Girona.
Caries Vivó té explicadas amb detall les diverses llegendes nascudes entorn d'aquest
¡ndret, QLUUI els ¡ueus van abandonar Girona. expulsáis pels Reis Católics, va estendre"s la
creen^'a que. en tiígir precipitadament. ha\'ien deixat enterraí en el seu cenieniiri un tresor de monedes i de joies. presidit per Testatua d'ün bou d"or inassís. Segons una allra versió, es tractava de la sepultura d'Alí'abis. jueu molt ric que s'havia fel enterrar amb el seu tresor personal. Els gironins de
l'época anaven d'aiiiagat al paratge per provar de desenterrar el bou d'or. perú mai no el podien haver
perqué, quan s'acostaven al lloc exacte on era, ressonava sota tena un gran bramul de la bestia que
els alerria i els feia rugir, At|ucsi bramul gironí té un curios paral-lelisme en el bruel igualment llegendari de Castelló d'Empiiries. inspirador d"obres poétiques de Verdaguer, Fages de Climent i M.
Angeis Anglada. El cas és que d'aquest crit sotenat en va sorgir un altre mite: hom va creure que les
grans pedrés que enllosaven l'indret eren, en realitat. les portes de rinlern.

La historia del bou d'or s'inspirava, sens dubte. en el relat bíblic del poblé Jueu que va fabricar i
adorar un vedell d'or mentre era conduít per Moisés cap a la térra promesa. I les suposades portes
de ravern no eren altra cosa que lapides sepulcrals. enormes blocs de pedra amb inscrjpcions hebrees que, ais ulls deis gironins, es convertien en signes indesxifrables. Aquelles lioses, cobertes de
térra peí temps. van tornar a la superficie f'a un segle, quan es van fer les obres per a la construcció
de la via férria; son les esteles que es poden veure al claustre de Sant Pere de Galligants i que proclamen, amb inscripcions transparents. la fortalesa i l'esperan^a de la coniunitat establerla a Girona
al llarg de sis-cents anys.
El recorregut per l'beréncia ¡ueva gironina haura de teñir, a partir d"ara. tres ñtes íbnanientals:
els vestigis del Cali, el cementiri del Pont Major i les esteles del Museu de Sant Pere. El misterios
tresor del Bou d'Or anunciat per la Uegenda s'haurá convertit, així, en un real i veritable tresor de la
historia. Un tresor per a la ciutat que té la soi't d'acollir-lo i la possibilitat de poder-lo mostrar.
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