
sacia la iVoriLera deis se(ania-t:inc anys, ha rcbut de la GciuTalicat la Medalla 
de la Pesca Catalana i ha publicat un Ilibre poelic que revela el seu esperit 
sensible Í sublil. Cobra oiereix mohs retraes de paisalge, molts triljuls a la 
vegctació niedilerranta —el roure, el roser, la mimosa, Tolivera— i també, 
sota el títol de Clirms, dotze poemes rodons dedicáis ais dolze mcsos del calen
dar! república. Son dolze quadres d 'una exposició: els vuil primers versos 
de cada un expliquen el paisalge i el clima, i els dos úhims hi eoMoquen, 
discrelamenl, les figures humanes que donen sentii al conjuni. 

Pero cal atendré sobrelot alt^unes composictons que son com autoretrats 
d'aquest pescador i niestre (¡ue contempla el inón amb una serenicat inllnita. 
Les poesies Intimes, que donen títol al volum, reflecteixen la melangia i la digni-
tat de la seva maduresa plena de bons records. Després d'haver viscut la vida 
amb plenitud, Joan Rovira oiereix una darrcra i doble Iligó d'etica i d'esté
tica: í'Estem seguint l'última singladura / i ens c[ueda poc per acabar el viatge. 
/ Llancem tot pes inútil perla borda / i alleugcrim la nostra barca. / (.,,) Dca-
carreguem nostre navili; / que es l'aci llcu com la claror de l'alba», 

Un concert de campanes? 

S embla que la idea va ser del doctor Enric Mirambell, cronista oficial 
de la ciutal. Sembla que la iniciativa ha tingut bona acollida per part 

de TAjuntament. Sembla, dones, que per la lardor —potser per Fires— tin-
drem a Girona un concert de campanes. 

Amb el so de ¡es campanes es va escriure durant segles la historia reli
giosa i cívica de la ciutat. Campanes que canten, que ploren, que criden, 
que avisen. L'any l92fj, Josep Grahit i Grau en van comptar seixanta-set: 
disset a la catedral i cinquanta escampadcs per altres campanars i torres. Una 
vella Consueta, exhumada mes tard peí jjropi Grahit, detalla les campanes 
existents a la Seu i les mil i una maneres rituals de tocar-Íes, algar-les, bogar
les, voltar-les, assenlar-les, deixar-les dretes, deixar-les anar... El món de les 
campanes compta amb un vocabulari exclusiu i sonor de balallades, repics, 
repicons, (rilllos, (ritlleig, toes d'animes, toes d'Angelus, loes d'oració, toes 
de fi... Quan Grahit descriu les campanes de Girona, sembla que parla de 
persones vives; cadaseuna té el seu nom de pila o el seu moliu lamiliar: la 
Beneta, la María, la Narcisa, la Feliu, la Capitular, la Dominical, la Quoii-
diana, la Peixatera, la del Lladre, la deis Quarts, la Petita, la Bramamorts, 
la Cincnous... 

La majoria d'aquesles campanes van ser victimes de la guerra civil. Repo-
Scides algunes amb relativa fortuna, les de la catedral van ser objecte d 'un 
nou inventari a carree del doctor Josep Calzada. Algunes porten incises lamen
tables inscripcions de circumstáncies; així, la ncjva Assumpta s'ulana d'haver 
esial fabricada «després de la subversió pública, regint TEspanya el precla-
ríssini cabdill Franco». La Beneta, salvada gracies a la seva funció d'assenya-
lar les hores, data del segle XVI i és coneguda popularment com cel bombo». 
La seva llarga existencia és envoltada de llegendes i de la mes b"clla litera
tura; Berga i Boix, Bertrana, Ruyra, Rahola... És Rahola qui escriu que «quan 
les campanes de Girona branden, una profunda exlremitud commou fms a 
Uurs arrels els monuments». 

Fa molts anys que les campanes de Girona sonen poc. Els campaners suc-
cessors de Josafal han estal substitui'ts per mecanismes elcclronics. Els toes 
han minvat, i el brogit de la circulaciá urbana els fa prácticament inaudi
bles. Alguns, com Narcís Comadira, enyorem aquells «captards lluminosos 
de campanes», aquella ciutat sense .sorolls que s'omplia cada vcspre de vibra-
eions señores. Ara potser, ni que sigui per un sol dia, recobraren! aquell dring 
harmonios del passat. 

NARCÍS-JORDÍ ARAGÓ 

Kevista de Ginma 

• /-7 íonsfíkr Ramón 7rwi Fnr^aí 
pmi'kix. a !(i Cambra di- Comm de 
Cmiriíi. ¡a ¡naugumnó de !a fkiegacw det 
Patronal Ciilalá Pw líiaopa, i mimh 
a!lres ívmfíarfixería:i JÍ'ÜVÍ en af/ui'lla 
iTíbuna. A'lii va haivr una di' muh 
simnda, am Ja calüTzr anys. Trias Fari¡(!s, 
aks/wres nomes eamomisla. va prummdar 
una coiiferhii^v! sobre L 'empres ; ) 
Lialalana i el .stu l'utur social, / oii 
ser mullal peí ^oUETiiudin aud per una sola 
frase. Aquesta: "L'econt/rma lliure és, segons 
¡a hisloria, una condidó rtece.'isária, pero 
no suj'icicnl, perqué es dom la Ihherla! 
política. Les dtcliidurcs nazi i 
íWiiiqui.'ila que, n[) cal dir-hü, 
encara son piíjors que lus iiltrcs, 
ronoivien i conviuen amb una certa 
eainomia de mtrcat". Dir aixó el mes 
d'ahrd de ¡973. en viéi det dictador. 
cosUwa ¡00.000 pesseíes. 

• Preseníació in.wlit/¡, en el marc de la 
fontana d'Or, del Uibre de Carme Vinyoles 
Magiquus, pors i superKliciionK. Enríe 
MüTíjués eleva lanéidaia a categoría i 
colloca el lema de la por en un coniexl 
/jresrdit per la memoria de l'tni¡uisidí>r 
Eiiaeric i els fanlasmes d'una repressiú que 
lia daxat un (larg rastre. Recorda Hs 
explot/its d'ai'ui i diu que "s'liei acan^al 
ben poc en rexercici deis drets que 
lógicameni i oficialmeat sembla que 
haurii'm d'haver conqufnt". Reflexiima 
sobre la hUtileránña \ el fanatume com a 
mals rndémics de la soeiet/il, i passa llisia 
a «les pors que tornen, d'una altra immera 
menys abrupta, mes .sojisiicada pero 
i^ualment ¡¡odenisa: la pérdua del lloc de 
Ireball, el descobert bancari, la SIDA, la 
nudearització, els accidents de Iránsil, el 
A'íOPV i els que li Jan coixi amb el 
projecte de la varianl...- Carnu: Vinyoles 
rebla el clan del presentador en repassar els 
Ire.! dássia agents de la por —el capellñ, 
t'amo, la bruixa— i afirma que, abans i 
ara, la por lia esíal st/bretot un ekii\ent de 
domini. 

• .A fmipósil del Ilibre receñí de Francese 
Ferrer, Josep Vicente Ja l'clogí del Sant 
Feliu del set-ccnís, que tenia trájic 
mtditerrani i amb América, i que comptam 
amb pescadors, tapera, page.'.os, Jabncants 
de botes, de miíges i d'espelmes. «IÜ ser 

—diu— un moment esplendí/! i ric de la 
vila, perqué era mía dii'er.sai-. Ara, en 
canvi, liorn es decanta cap al rmnoculttu. I 
no hauriem d'ohlidar allá que deia Mario 
Gnviria: que els pohles que es dediquen 
rnassa ais seriéis acaben per ser seruils. 
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