
T arcís de Carreras, 
mes que un bisbalenc 

Qiuin Niircís de Ciirreras v;i 
iiéixer. Iii Bisbal iiüinús era una 
vila. Fallava pdc menysd'un 
any per tíil que Alfoiis XKl. feíil 
eas 11 la petieió esiralblaria i LHUI 
mica passada de moda del 
sciiyor Rodolfd'Oliver. li 
Cüiicedís el líiül de ciulat. 
Naturalmenl, tal com es 
correspdii a iinn époea de caiivis 
i de liLtiisí'nrniacions. la nova va 
desvetllar pocs enlusiasnies. 
Encara que <.|LILIS¡ amb lula 
cerlesa ni el rei ni el sol-licilarU 
iKi j'ussin eapiiij-os d"iiUerprctLir 
eom calía els balees deis lenips. 
la liisloria aiiava peí" uns allres 
camins. 

Narcís de Carreras va eréixer 
en aquesi man que canviava. 
Havia nascul al ciirrer Ampie, 
pero va li'asllatlar-se a viure sola 
les VOILCS poc després de la 

fallida de la banca l'amiliar que 
regentavael scu pare. 

Fill únic de Sebastiíi de 
Carreras i de Dolors Guileras, el 
jovc Karcís no va anar a Pescóla 
filis ais sel anys. L'cmpremla del 
mestre que va trobar-lii. Josep 
Barceló i Malas, va ser 
derinitivu. Bcn aviiit es va fer 
evident que no tenia cap intenció 
de eoiiliiuiar TagÜMieia de 
IrLuisporls a qué va dedicar-sc el 
scu pare. Com la ciulal. ell 
lambe anava per uns alircs 
camins. 

A quin/,c Linys va a Girona a 
estudiar magisteri i. a divuit, 
estará lol un curs escolar a 
Bonmatí ireballant com a 
nieslre. En va lenir pi'ou: un any 
mes tard. el Irobem lent classcs 
en un col-Iegi privat de Sant .lusl 
Desvcrn nienlre segueix el.s 
esludis de drel. 

Pero el tombanl defmiiiu de 
la seva vida va arribar el día en 

que va coneixor Prancesc 
Cambó. Sembla que el dirigenl 
de la Lliga va inleres.sar-se per 
Narcís de Carreras desprcs de 
senlii'-li una arenga en una 
manifeslaciód'estudianls. Amb 
el lemps. N'arcís de Carreras sera 
el sen coldaborador, el scu amlc. 
el seu seeretari, i el seu 
succcssoí- mes convenvut. 

llomc de giaiis fiLlelitals. va 
conéixei' Doli>rs Serra i Forns. 
qtic seriíi la scva dí>na. des de 
molí pelil. Les ramílies eren 
veTnes quan vivia sola les Volles 
i. plegáis, van iraslladar-se a 
Barcelona en el momenl i|ue ell 
va decidir que li calia ampliar 
els seus horit/ons. Encaríi no lé 
irenla anys i ja sají L|Liins serán 
els compromisos de la seva vida. 
Cinquanla anys mes lard. Narcís 
de Carreras continuara lluilaiii 
exactament peí mateix. 

Només amb una biografui 
com aL|uesla es poi enlendrc, 
lasí huí iioí !cast, la seva tercera 
lldelitLit: el iioslrc hoiiic so 
sentirá bisbalenc arreu allii on 
vagi. Aviii, mes que mai, a la 
capital de! Baix Emporda la gent 
recorda Tépoca en que peí sol 
í'el de serd'aquesCa poblaeió, 
sensc que es tingues en comple 
el passal políiic ni la ideología, 
les portes de casa seva s'obrien 
a L|ualscvol. 

I os que el senyor Narcís de 
Carreras va ser l'últim gran 
mecencs que ba conegui aquesta 
ciulat. El mecenes. es ciar, d'un 
lemps de miseria, d'una época 
Cruil d'una guerra que ni els 
bisbalcnes ni els homes de la 
Llíga no varen triar. 

Fer la llisla del seu 
mecenatge sería imptwsible. 
D'allra banda, eslic convencul 
que no li baiaia plagut gens ni 
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micii potlcr-ln llcgir piiblicatUi en 
eap lloc. Coiii ÍL dudes 
liisloriqucs. i per Uini cuncgudes 
per niolls, val lii peii;i recoixliii" 
i.|iic si les cíinipancs de L;i 
Uishal pi>rlcn el lunn de 
Sebuslimuí i Doltirs —el noni 
deis seus pares—és perqué va 
screll c|iii va rci:;ilar-lcs Jiisl 
passiida hi gLierr;K rcctírdar. 
iiinihé. el ilia que va Ibr veiiii' el 
priincí- equip del Biu\-a a jugar a 
la Bisbal-— i Lols sabem c|iie 
signifiea el Bai't;a. i lambe qué 
van ser els teiiips del 
rraiK|iiismc— i. sobrelot. 
i'ecordar cIs aelcs d'honienatge 
de quan van ler-lo alcalde 
honi)r;a"¡ de la Bisbal. SegDns ell 
niíileix. cap allre aele el va 
omplirianl d\irgull eom aquesl. 
Coni Fraucesc d'Asís Llaeh, 
com Pere Llobei'as i com tants 
d'allres. Narcís de Carreras 
i'espirava Bisbal pels qualre 
et>slals. 

Narcís dv 
CurH'ras 
ti {'aniic 

AjiinlüinfiH 
(le la iiishal. 

Ntircíx de 
Ccinvras 
aconipaiiyal 
de dift-rcins 
miíoriíats 
CÍIKÍHUIIIVS 

iit Cíinvr Aniph' 
de la [iishíd. 
La foto 
i'orrvspon 
al día 
t'/i (¡ue van 
com -cdir-li 
c¡ tiíiil d'alcaide 
lionnrtirí 
de la chiuii. 

A cansa de l'cdal. la geni de 
la nieva geiicració quasi nomos 
podem recordar-Io assegut al 
balet'i de davanl de les VoUes els 
vespros d'esliu. H¡ passi^iveni per 
davanl i el véiem assegul. 
eonieniplaní salisfel. \\\c de 
boiihoniia, rúnica ciiilat que va 
saber seva. Un Une on. 

parad(i\alnienl. i vacances a 
parí, no hi va viure ni tan sois 
vint anys. No bi ía res: per 
paraLlÍs<is els paradisi)s perduts 
perL|UL'. es vagi on es vagi. el 
puní de partida coineideix 
niolles vegades anib el puní 
d" arribad a. 

I eitni que el sabfem culle, 
sensible, iimable. edneal. bona 
persona i fil! tlel noLicenlisnie. 
ni'agi'ada ereui'c que, lal com 
dcia Kavafis. lambe el senyor 
Narcís ile Carreras peiisava que 
la ciuial el seguía arreu on era i 
i|ue. anés on anés. no oblidava 
inai que .íaquesl sera sempre el 
[cu poil icrreslrc». 

XAVIER CORTADELLAS 

PD, Aqiiesi Lirliclc Jiüuria eslal 
inipossihlc d'cscriure de mi comptar iimb 

!;i InesiiinaMi? iijudü ilc Mariii Dokirs 
M;issiii;iicr. No [mines lia liiijiin 

raiii;ibiliiai du rclirL"'ni i ilc propwcionar-
me nmlics CUKICS t|UL" ilcsi.iiiK'¡xia. slnií 

que. ii unís, lia rcsoli anih |íai,¡¿;i)LÍLi i 
seny cüclascun deis ineus dublés. 
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