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Migdies negres
El migdia a l'estiu és l'tiora crítica de! meíancolic, el moment mes perillos de la jomada,
quan la plenitud solar governa sense cap ombra sobre la ciutat i la írescor matinal, alada i
prometedora, ja s'ha assecat ais llengols del dormilón. Ni un soroll, ni un moviment: una
claror enlluemadora s'ensenyoreix de tots els racons de la casa i els cobreix de pols malaltissa, com un pol-len infecund. En aquesta calma suprema, perqué és sola llum i ajornament, els éssers satumins, que solen ser mandrosos i contemplatius, sucumbeixen a la
sevapitjoramenaga: l'acció, la urgencia de íer.l'única mesura que conceben per superar
la densitat pantanosa del migdia. I aqüestes el mal, perqué alguns, maldesírescomsón,
escullen en aquesta hora fatídica l'acte radical del suícidi. "Prou paraules; un gesl". va escriure Cesare Pavese a l'últlma página del dietari, just abans de posar en práctica, en plena canícula d'agost, el seupropi lema d'"éssertrágicament".
Les dades son reveladores: de la sebtantena de persones que van llevar-se la vida l'any
passat a la regió de Girona, galrebé la meitat van prendre la decJsió ai matí, contra la cre-

El campanar románic del monesür
de Santa María de Vilabertran.

enga popular que l'ansietat s'accentua de nit. Pero encara mes: ia major part deis casos
es van registrara! juliol o l'agost, els mesos mes calorosos de l'any, de manera que queda
refutada la teoría de Robert Burton, el gran anatomista deis maJenconiosos, segons el
qual la tardor és l'estació mes propicia ais deliris atrabiliaris, No, ¡'estadística demostra
que la desesperanza absoluta assetja en la quietud exasperant deis migdies de calda,
quan ja s'iían exhaurit les expectaíives de l'alba i al davant només s'entreveu l'extens desertde la tarda. «Les coses memorables passen quan hiha un granespaidesilenci al voltant", anotava Virginia Wolff a! seu diari, i morir, certament, és un fet remarcable, Fa
temps creia, com el jove Pavese, que al suícidi només s'hi arribava per impnjdéncia. «Si
haguessin sabut esperar l'endemá». em déla, "molts estarien salvats*. Pero és evident
que a vegades no queden forces ni per a aquesta curta espera. Fernando Pessoa, que del
suícidi va prendre el tel Netos del desfici, escrivia: «Esperar? Qué he d'esperar, jo? El dia
no em promet mes que el dia, i jo sé que té decurs i fi. La llum m'anima, pero no em millora, perqué sortiré d'aquítal com he vingut». Atenció, dones, a i'estiu que s'acosta; guar-

("estival anyal dejoventuts
Musicals...; fins i tot hom ha seutic
parlai- del nionestir com a possible
seu del fVluseu de TEniporda o - i
aixó seria ben poc pracdc— de
Tarxiu comarcal eiiipordanés. lielles
iniciatives que ]IÜ han de fer oblidar
a les inscicücions que cal ajiidar el
Patiünat a acabar la rescauració de la
joia gótica del palaii abacial i de la
i-esta del conjunt: que aquesc cicle
tan interessaiit coni docte els ho
recordi.

deu-vos de l'hora merídiana, aplaqueu-la amb llargues migdiades i, si en llevar-vos noteu
encara el febril desassossec.sortiu al carreri barregeu-vosambla gent: no lii lia res millor
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peroblidar-sed'un mateix.
Eva Vázquez

catedrática de dibiiix Alicia Viñas
disserta sobre el paisatge de
Vilabertran a les obres deis molts
artistes empordaiiesos c]ue Than
pintat: a Uill de iiiostra, n'esnientein
el popular Lluís Roure, que, a jnés,
visque uns anys a redós del
nionesrir. Ediiard Piiig Vayreda,
president de Tlnsatiit d'Estudis
Empordanesos, recorda la historia
del Pati-Quat de Vilaberti-an i
especialment els esfor^os iniciáis i

l'entusiasme que hi dedica
Tesineutac Manuel Bruuet. [ Mu.
Antoni Pladevall, historiador, tanca
el cicle exposajit el que era la vida
monástica ía mil anys: la vida
quotidiana del monjo i de la
comunitat. cenia menys allunyat de
l'esperit conuí des de Téxit de Tobra
del potígraf icalia Uniberto Eco.
Aqiiests dan-ers anys Vilaberti-an ha
hostacjat el fons d'art de VAi'ui, ha
estac Tauditori deis cojicerts del

Bioma,
innovació
i compromís
Una revista de defensa i estudi de la
natura, descentra I itza da i realitzada des
de la capital de la Gan-otxa, amb un públic
objectiu a tot el territori de parla catalana.

Acaba de sorcir del fbrn Bioiiiii,
nova publicació bimestral de natura
de les terres de pai'la catalana. El
subtítol és del tot aclaridor: «la»
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publicado catalana de natura. E n
aquest sentic, el primer remarcable
és que es tracta d'un pas cap a la
normalització del país J a que la
tradició naturalística a Catalunya,
que és elevada, no ha disposat mai
d'un producte divulgatiu de la
naturalesa c o m Bioma.
Creieni q u e és una publicació
valenta i oportuna. Es notori el fet
que neix de forma
inequívocamenc descentralitzada:
es fa des d ' O l o t , i Tedita una
O N G garrotxina; per aixó la
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consideren! valenta, car és un
producte q u e per la seva serietat i
abast geografíc, i des d'un
plantejament organitzatiu loca!,
fortamenc iniplicat en l'estudi i la
defensa de la natura, mostra c o m
p o d e n sorgir les niillors iniciatives,
ambientalment progressisces,
allunyades de tempcacions
localistes i reaccionarles.
Es oportuna ja que, com s'ha
dit, un deis millors indicadors de la
sostenibilitat d'un territori és la seva
biodiversitat (BD). Pero n o tan sois

Aquest lloc no existeix
Aquest lloc no existeix, per6 no és gaire difícil ima^nar-se'l: seria un lloc on els veíns
maleducats fossin expulsáis, on es pogués gaudir del dret al silenci, on l'especulació
immobiliária no optes per construir edificis precaris on tot sembla estar encaminat a
destruir el sistema nervios deis seus habitants. un lloc on la gent no crides i on constituís una mena d'honor personal mantenir-se en els límits del respecte ais altres. És una
llástima, pero aquest lloc no existeix; si resulta que alguna vegada es té la sort de convlureamb uns veíns civilitzats, ja se n'encarrega l'Ajuntament-de Girona o d'on sigui-,
de penmetre que els botiguers inundiri els carrers amb musiquetes infames, d'entretenir
el poblé amb activitats on el primordial és fer fressa i molestar, d'enriquir-se tolerant
que la jornada laboral s'allargui des de les set del matí fins a les deu de la nit. És trist,

ccom és», sino (icom esta». En aquest
sentir Bioma presenta - e n una línia
de rigor i d'esperit divulgatiu ]nok
alts, en forma de seccions— diferents
treballs signats per reconeguts/des
especialistes del país i encaniinats a
conéixer la B D en eLs tres nivells
que es deriven del Conveni sobre
Biodiversitat de R i o : divcrsitat
genética, d'organismes i ecológica.
Perqué per protegir la BD, primer
cal conéixer-la.
La revista respira una gran
estima pels valors de la natura
—seguranient p e r aixó insisteix
tant e n els valors d e bellesa i d e
coneixemenc q u e aquesta suscitai ofereix unes imatges de m o k a
qualitat sobre la fauna, la flora i les
activitats humanes q u e descriu.
Es una publicació naturalista
innovadora, ja q u e a mes deis
elements descriptius sobre especies
i habitáis incorpora la dimensió
social c o m una for<;:a actuanc a la
natura, i sobretot no oblida coni
han de millorar les O N G d'estudi
i defensa de la natura, perqué el
camí s'albira dur.

pero si no hi ha silenci és impossible que aigú pugui creure que aquest lloc existeix. El
que es creu, en canvi, és que el silenci és una paraula sinónima de la morí i que Túnica
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manifestado vital és la fressa, l'insult institucionalitzat cap a la meditació íntima; que
tendir cap al repos i la tranquil-litat significa realitear una apología d'una rutina incompatible amb els dictats de la vida moderna.
És una obvietat, pero aquest lloc no existeix a cap ciutat -ni en una de tan tristament raquítica com Girona, obsessionada a reproduir tots els desavantatges d'una gran urbs
com Barcelona- ni tampoc existeix a cap poblé, encara que conser^fi alguns deis ritmes
plácidsi antics. 1 pensar que algú pottrobar alguna especie de tranquil-litat en una casa
solitaria enmig del bosc no és res mes que una ingenuTtat: sempre hi ha el trastomal de
tomquevaa provar per caminsperdutsquingrau de fressa potassolir el motor del seu
4x4, sempre hi ha els que se'n van de picnic amb la voluntat de molestar grades a l'ajuda del volum histéric de les seves radios infernáis, sempre hi ha els qui pensen que teñen el dret de trucara la porta amb qualsevol excusa trivial, És una llástima -és trist i és
obvi-, pero mentre es permeti que la massa actuT impunement només es pot afimiar que
aquest lloc no existeix en cap altre espai que en la imaginado de tots els que respectem
el silend i !a vida tranquil-la.
PongPuigdeval!
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