
n Miquel Gil 
poc conegut 

Miquel Gil 
amh Salvador Dalí. 

Cinquanta artistes gironins 
liaii exposaí obra priipia ei la 
FoiUana d'Or en IwmciKilgt' al 
críüc d'art Miquel Gil i 
Bonuucia. Amh icxios del 
periodista i ¡a reproducció de les 
peces artíslic/ues. mes una 
iniroducció hiogrcifica d'Enríe 
Mirantbell, s'lia confegil un 
Hibre (¡lie, edifaí per la Caixa de 
Ginma, materiaUlza i guarda per 
aifuíur aquesí testinumiaige 
ins()lil. La presenlació del voliini 
i la inaugurado de I 'exposició 
van ser un acte púbUc de 
gratitud deis artistes que s 'han 
sentif compresos i estimuláis per 
la tasca del critlc. Com a colofó 
del reconeixenienl, publiquein 
aquesta «aproximado a un retraí 
poc coneguí de Miquel Gil». 

He de confessar que no he 
conegul I'ainbieiU gironícii el 
qual es mou Taniic Gil 

Bonancia, aquesl periodista 
ue ha tocat mohes tecles 

en cls diaris de 
Girona. Ara toca 
les tecles de I'art, 

com abans havia 
tocat l'esport, la 

inforniació general o fet de 
panegirista de personatges 

oficiáis, etc. Son coses de 
roUci. No; jo res d'aixo. El Gil 
que jo he conegut es el Gil 
pescador, afeccionat a la bona 
tauia, amb una gana fenomenal 
que és, o era, un model a 
envejar per part de desganats i 

epafils. candidats a Panéniia. 
Per a mi, aquest és el vcritable 
Gil; rhome que davant d'una 
plata de doleos fa una rialleta de 
conill inurri pensanl en el 
festival gustatiu que 
s'aproxima. El Gil pescadores 
una altra cosa. Lalecció al mar 

i a la pesca li deu venir del lloc 
de naixenga. Perqué cree que la 
seva vcritable vocació no és la 
de periodista, que és una 
proiessió com una altra. La seva 
vocació es la pesca del volantí. 
que és la pesca mes esportiva 
que existeix. Quan els peixos, 
generalment serrans i gelovies 
{en molts pobles del litoral en 
diuen jurioles), fan petites 
mossegades a l 'esquerque 
aniaga l'ham, s"ha de teñir 
molta sensibilitat per sentir el 
bellugueig del fil, després, amb 
una estrebada ibrta, és a dir, un 
cop sec de munyeca, cnganxar 
el peix afamat o atrevit que ha 
mossegat riiam. Eli. d'aixo, 
n'és un especialista contundent. 
Un sofista d'estar per casa 
podria fer una dissertació 
d'aquest afer sobre la moralitat 
de la pesca. Jo no m'atreveixo a 
tant. En aquest moment, el meu 
interés filosofic esta per la 
deconslrucció de Derrida. que 
és un embolica que fa fort, pero 
a la inversa. Supo.so que 
vosaltres ho cnteneu. Jo hi vaig 
en canií. En fi, tornant al nostre 
personalge, hem de dir que tenia 
una barca a LlaíVanc i que cada 
selnianu surtía a pescar amb uns 
amics que han esdevingut 
veritables llops de mar. Si els 
peixos tinguessin la inforniacio 
que tenini nosallres, 
s'amagaricn perqué quan surten 
fan unes ugafadcs sensacionals. 
Ara solen sortir amb 
VEnipordanet. queja és una 
embarcacíó de categoría 
construida a TAmetlla, propietat 
d'un induslrial surer. Van 
equipáis amb tecnología 
moderna i van tan lluny. pero 
tant, que. com deia l'Hermós, 
arriben a sentir cantar els galls 
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de Mallorca. Els pescadors. com 
els ca^adors, son uns exageráis. 
Jo no m'alreveixo a donar 
distancies per por de dir 
disbarats. Pero de rctorn, 
l'arreplegada de peix fa goig de 
veure. Ara bé: jo, a pesar d'estar 
conven^ut que son uns 
naveganls apassionats i uns 
pescadors vocacionals, cree que 
la seva atracció per la pesca és 
precisament el retorn. Que 
consisteix en uns apats queja 
son memorables, amb una parí 
de la presa obiinguda del mar. 

El que és curios de Miqucl 
Gil, al qual li agrada tant aquesla 
vida, és que sigui absienii. No beu 
vi ni alcohol. Res. Abslcmi lolal. 
Aixo li dcu venir de la práctica de 
Tespon, ja que va ámbar a ,ser 
campió de corredisses 
cronomelrades. Es ciar, quan era 
jove. Tanipoc no fuma, pero aixo 
és una allra historia. El cas és que 
aquesls retoms de pcsqueres 
sorprenenis donen lloc a tees que 
acaben, com totes les xeíles, en 
funí i rialles i després ve la 
inevitable ressaca. Teñen diversos 
llocs per acollir-se, pero quan van 
a fer l'ápat al Badell, que son unes 

Ainh Josfji Plü. 
al mas 
Je Llofriii. 

roques prop de Calella al costal 
del Golf'et, la fesla pot arribar a la 
immoderació, amb les cantadas 
obligades. Tinc entes que en 
aquest lloc es Iroba la sublimació 
de la cuina immortíü del 
Mediteirani. 

Aquesl és el Gil que mes 
m'agrada. Ara, com que el lemps 
no perdona a ningú i els anys s'hi 
pesen, ha alluixat molt i Ja és un 
altre. Rarament el veig a LlaíVanc. 
Em sembla, pero, que a un home 
al qual ha agradat de menjar 
copiosament i bé, el seu 
purilanisme d'abslenir-se de 

Cmuisui 
csporliu a 
Rc'uHí) Gironcí 

Palcohol no Tha ajudal en Tofici 
d'escriure. Alio que Josep Pía en 
diu Tembriaguesa productiva, 
ajuda a ia creado. A vegade.s en 
el que escriu hi ha un deix 
d'ensopimcnt que frena la vivesa 
descriptiva. 1 aixo no es cap 
crítica; Déu me'n guard! Si Josep 
Pía sostenía que Tembriaguesa 
productiva era eficienl per a la 
creació literaria, era per justificar
se a si malcix. Pensó que una 
mica d'alcühül en la .seva vida, 
prescindint de Tembriaguesa, el 
podría haver ajudal a fcr alguna 
pagina biillaní, fins i tot genial. 
Que tot podría ser. A banda 
d'aixo, el Gil que he conegul i 
trobat diverlit és el que va a fer 

Una imatge recení 
de Miquel Gil. 

una passejada per la llunu i, quan 
baixa ens surt amb un joc de 
páranles d'ús particular: d'aixó, 
d'allo, dallonses. daixonses, 
etc., i tolhoni Tentén, o almenys 
ho fa veure. 

Sempre podren trobar alguna 
persona d'idces csbiaixades, per 
no dir malignes, que sosté que 
Miquel Gil és millor navegant 
per ierra que per mar. Com 
moltíssima gent, s'ha adaptal a 
les circumstáncies. Com que sóc 
parlidari de la concordia i la 
comprensió, perqué la 
intolerancia només produeix 
malveslals, cree que l'amic Gil 
ha fel el que havia de fer i ha 
passal la maroma de la manera 
que ha pogul. Res a dir. En 
aquesl país tenim el campió de 
la navegació len'eslre i la 
nolació inefable, el reverencial 
senyor Samaranch, que es tot un 
exemplar. I tolhom contení. 

Ara que per a Miquel Gil ha 
arríbat l'hora deis homenatges, 
el meu homenatge cordial i 
sense reiiccncies és a la seva 
bonhomia. La resta son trons. 

JOSEP MARTINELL 
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