
• A la fortalesa del Palau Episcopal, Albi guarda —en condicions for^a 
impresentables— el gran tresor de Tobra de Toulouse Lautrec: 208 pintu-
res, 149 pastéis i dibuixos, 161 litografíes i gravats, 31 cartells. Al pis de 
dalt, un al costat de l'altre, quadres de Corot, Degas, Valadon, Bonnard, 
Dufy, Utrillo, Rouault, Matisse, Vlaminck, Marquet... En Paco Torres 
Monsó s'extasia davant d 'una escultura de Maillol. 

• En Paco Torres ha eslat un deis protagonistes d'aquestes jornades. Al 
Centre Cultural d'Albi, s'hi ha instal.lat una antología de la seva obra escul
tórica, que comenta amb el bustclássic de la Rosa, de 1946, i acaba amb els 
volums en fórmica deis últims anys, com Black Hale i Black Sun. Quaranta-
quatre peces revelen el lent preces de depuració d 'una extraordinaria tra-
jectória. En Tespléndid catáleg, Talcalde de Girona presenta en Paco 
Torres com "un escultor universal de Girona" i es lamenta del pocreconei-
xement que ha obtingut la seva obra mé? enllá de les fronteres locáis. Ara 
que la selecció és feta i el catáleg a punt, no es podria convertir en itinerant 
aquesta mostra? Al Centre Cultural d'Albi, els torsos ñus i esveltsd'en Tor
res Monsó brillen, daurats i poderosos, amb una Uum incandescent. 

Josep Tharrats, 
fabricant de sonets 

C ent anys del naixcment de Josep Tharrats. Narcis Comadi ra té escrit 
que Tharrats "fou un heterodox dins I 'ambient noucentista". Enric 

Jardí acaba de dir que "Tharrats és el tipie reprcsentant deis homes de la 
seva generado, que resten enlluernats pcls darrers esclats del modernisme, 
pero que opten per la serenor noucentista". 

Sigui com siguí, parlar de Tharrats és parlar del pas del Modernisme al 
Noucentisme, que a Girona troba exemples cxtraordináriament il.lustra-
tius: el Masó de la Farinera Teixídor no és el mateix que el de la Casa de la 
Punxa; el Fídol da Roses noése l rmiteix de Poemes de tarda; elMonsalvatgede 
Terra de gestes i de beutat no és el mateix de Proses del viure a Solius. 

L'any 1909, en el cor d'aquest moment d'cbuUició, un gironí de 22 
anys anomenat Josep Tharrats, que des deis 14 s'ha hagut de fer carree de 
la industria de mosaics d 'una seva tía, guanya la Flor Natural deis Jocs Flo
ráis de Girona amb una flamarada modernista tancada en l'estoig noucen
tista de tres sonets. Tharrats, modernista enamorat de D'Annunzio, és el 
c]ui, quan Eugeni d'Ors llegeixi el seu discurs deis Jocs Floráis de dos anys 
després, descobrirá el cale del poeta italíá per part del pare del Noucen
tisme. De feí, Tharrats viu la transido d 'un moviment a l'altre amb totes les 
seves contradiccions. La revista Cw//7/m, creada i dirigida per ell l'any 1914, 
es un resum de l'ídeari modernista, tot i el seu titol tan rotundament orsiá. 
1 encara, quan l'any 1924 publica el seu primer Uibre de sonets, Gabriel 
Alomar diu en el prólcgcjue en ell "hí h a u n a t r o b a d a d e resper í t románt ic 
amb el clássic". 

Es el propi Alomar el qui es pregunta si Tharrats és un poeta escultóric. 
Potser seria mes exacte qualiñcar-lo de poeta arquítectónic. Tharrats sot-
met tüssudament la seva inspirado a l 'esquena racional del sonet i troba 
albora, en la propia forma del poema, una font d'inspiració sobre el seu 
contíngui. En diverses ocasions confessa aquesta simbiosi: 

"Qiian en mi esclata el lluminós instant, 
i a Fintel.léete, en tant, la imatge es crea, 
no és la idea C]ue em porta el consonant, 
ans és el consonant que em duu la idea." 

Tharrats va fer un sonet darrera l'altre. Diuen que en feia un cada nit, 
abans d'adormir-sc. En va publicar molts, pero en va delxar inédits mes de 
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PAPERS 
DE BUTXACA cinc mil. I ser aixó, fabrican! de sonéis, com era fabricanr de mosaics, 

revela un inaieix afany per Vobra benfeia, sobretot si mosaics i sonets es fan 
amb una idéntica perfecció. Ser fabrican! de sonets defmeix el taranná 
d 'un home amb el lirisme controlat per la rao (amb el Modernisme contin-
gut peí NoucentismeP), que troba en la obediencia a un canon estríete el 
millor vchicle per a Tesclat del scii pensament. 

Ara, al cap de cent anys, és bo de recordar-ho i de recordardo. 

Guia per a masoquistes 

R amón Albcrch i J a u m e Fabre, amb el rigor que els caracteritza, han 
escrit un Ilibre tan ben documentat com estrany. Es úx\\\2ijardins del 

barrí vell i és un inventari no exhaustiu deis jardins particulars del nucli his
torie gironi, amb els plánols, les fotografíes i la descripció acurada i deta
llista d 'una vintena d'espais verds amagats entre les pedrés: els jardins que 
ñoreixen al darrera deis antics palaus i de les cases que, des del nivell de 
rOnyar , s'eníilen esglaonadament fins a la muralla de les Pedreres. 

Aquests jardins ocults de Girona son tan antics com les mateixes 
pedrés. Ja al segle disset, cpan descriu la ciutat, Roig i Jalpí explica que 
'^algunas casas tienen dentro de sus paredes muy famosos, frondosos y espaciosos jardi
nes de muy grande recreo y divertimiento, con muchos naranjos y otros árboles y plantas 
para comiday regalo". Tres segles mes tard, Xavier Monsalvatge torna a par
lar d'aquests jardins i din que "la ciutat els amaga recatada, com si temes 
que les seves esplendoróse» pompositats fossin massavibrants iUuminoses 
i restessin encant a les pedrés". Bonica imatge que dissimula amb bones 
páranles una realitat menys poética i mes utilitaria. 

El Ilibre que apareix ara és una veritable sorpresa. I és estrany, sobretot, 
que el seu editor, l 'Ajuntament, l'hagi inclos en una col .lecció titulada de 
guies urbanes, quan la immensa majoria deis jardins descrits —amb tres o 
quatre notables excepcions— romanen ¡mpassiblement tancats amb pany 
i clau, reservats a la in t imi ta tmés estricta, i son de visita difícil per ais foras-
lers i per ais ciutadans que no siguin amics o coneguts deis propietaris. 
Considerat com Tínventarí d'unes existéncies, el Uibre és interessant i ins-
tructiu, pero presentat com una guia esdevé una proposta masoquista 
digna d 'una ment recargoladai perversa. L ' íngenuvísi tantqueradquíreixi 
i, amb el volum a la má, intenti fer el recorregut d'aquests indrets, es tro-
b a r á u n a í altra vegada amb la porta pels nassos, reduít al'exercici d'ende-
vinar, per alguna heura C]ue penja o per la copa d 'un arbre que s'eníila, la 
ubicació d'aqxiests paradisos vegetáis barrats per Tcspasa flamígera de la 
propietat privada. 

Arribáis en aquest punt, proposo que els propcrs volums de les guies 
urbanes municipals cus expliquin una a una, amb tol luxe de detalls, les 
alcoves deis palaus del barrí vell, les cambres de bany deis pisos deis barrís 
nous, les piscínes de les torres de les urbanitzacíons o altres racons particu
lars igualment atracuus i no menys ínaccessibles que, al capdavail, també 
deuen formar part, en alguna mesura, del patrímoni cíutadá. Aíxí, encara 
que el lector sápiga per cndavant que no hí podrá entrar mai, estimulará la 
seva imaginado malaltíssa amb la cotitcmplació de plánols i de fotografíes, 
exactament com ara és condemnat a fer-ho amb els impenetrables/artimí 
del Barri Vell. 
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uan les insutucions declaren ofícialmeni un edifíci particular com a 
monument histórico-artístíc, ho fan sovin tamb l'oposició deis seus 

etaris, i sempre amb la íinalitat expressa de protegír i salvaguardar 




