
-- -

"
�
>-

�
j,..

i

/
Estimar �§ una de les prerogatives de l'esser huma,i exclusiva,si el

comparem amb dlaltres espec��ns de la biosfera. Estimem persones i

estimem indrets,i estimem productes de l'esperit.
De vegades protestem perque creiem estimar i no ens sentim correspos

tos. Bs a dir,considerem que l'estimaci6 ha de ser tothora mutua,hi ha

dlhaver dues direccionspl'anada i la tornada, el projectil i � retbp.

Greu error, segons diuen els especialistes • f:;istimar as fonamentalment

donar-se a, capbussar-se en, anorrear-se dins de. :Its unidireccional ;

i 11 unf,c que ens--'=:<ie\L� as considerar �

0 creure que tal amor no ha
'$--.�.:;;..�

___.-..;.;

estat correspost ,pero sempre fent un tort a 11estimaci6,redui�tla a

un interCdl1vi, a un comer9 0 contracte : jo dono perque tu donis. Ni

cal dir que si aquest intercanvi es produeix, la situaci6 esdeve molt

satisfactoria .I,tot i no poder negar que aixQ existeix, que es un equi-

libri que es produeix amb mes 0 menys freqU�,.'ncia, -

_

- .

recone�u,�

que no es La si tuaci6 primig�nia de i
'

estimar, del donar-se sease
' espe

rar res a canvi.

Tot aixo sembla la iniciaci6 a un tractat soore la materia amorosa,



i no es ben be aixb • Pero aquest vespre, con�idat tan amablement pels

organitzadors a dir uns mots entorn de dues ,figures ganxones de pes/

havia de comen-qar com he comenqat,parlant de l'amor, perqu� van ser

dues persones enamoradissimes de 3-ant Feliu, des del topic i des de

ltess�ncia. Em refereixo a Gaziel i a Enric Descayre. De l'un poques

traces en queden al Sant Feliu que va de la postguerra fins a la seva

mort: i ja molt abans tambe el rastre que unia quasi olorosament Agus

ti Calvet "-----.:. _

amb La seva vila era tenue, fort animicament, per-o poc

consistent en gruix de fets. La vida el va dur molt lluny, el va afei

xugar de co�omisos i ei va comprometre en feixugueses. Va ser un

inesperat i gran periodista, va constituir-se en mirall dtuna classe

social, va veure,com tots els de la seva generaci6,. el me s dur del

segle XX,i no va poder realitzar potser el seu darrer Bomni, acabar

els seus dies amunt i avall del Passeig de Mar, pujar a Sant Elm i

agafar un vaporet fins a Cala 6,iberola 0 Palam6s.

No se si Gaziel es delia intimament per aquesta meta. Tal vegada es-
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t 1." C equ.ivocat 1.' ..e.__;:.sJnloem.( s asp l." rava, \non� _

a fer un tomb per la Rambla de Barcelona,

sIs tenderols de llibres del Mercat de Sant Antoni i la Biblioteca de

ltAteneu,per reservar, aixb si, uns dies a l'estiu i passar-los a 1 I��-
d

'

1 t .

con5f:rVt9'V�." 1 d i lIt . .' 1yora a va a apera, on __: , -,l'l1. ca ar , exc e • en s ann.c s ,
a guns

---

dels quaIs els tenim avui presents aqui. El que �s cert es que m'havia

f t t
. j ... i ,e � -

iu t d!\, d 1 6 t t
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con essa que se sen a a �h:X _ lOC"_
-

-

-_ Cl.U a a. e ill n, 0 l. que l. p a!.a

comprovar que Sant Feliu tenia en�ra bona cosa de l'encis que l'embol-

calla a ell de petit. De ben/petit si anem a mirar,perque aviat el

van arr�hcar de Sant Feliu , als set anys. Gaziel fou, com diu ell ma

teix a l'autobiografia,<Un minyo exiliat de la costa empordanesa� I ja
I

per sempre m�s,el seu dest! fou de voltar dlaci d alIa: Barcelona, Par{s,

Ginebra, Londres, Portugal,Alemanya ••• sempre, tothora, any rere anY,ve

ient guerres i tractats de pau de ben a la vora. Ciutad� del m6n,perb

tanmateix, arriba un dia que __ sent la necessita t de parlar de: )€--1- --1ev-es
zigazagues pel m6n,i aquesta necessitat la sent quan ,ja veIl, passa uns

,L£.

dies a �nt Feliu • Diu: jo, ( encara puc ser alguna cosa -si res

m�s no, un home veIl assegut en un' banc, de cara al mar n. I comen9a a
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iniciant el relat pel retrat de la �}'\-dY1" cl r ';d. -1� f �.r� le, .:p e1 m6n
�

seva vila i la gent que s'hi movien quan ell obri els ulls a la llum me-

ravellosa d'aquest rac6.

A mi m'ha fet l'efecte sempre que Gaziel estimava molt Sant Feliu,pero

s'h3.via resignat a no viure-hi : quan el vaig veure per darrera vegada,

un any i mig abans de rnorir,fou a Blarce1ona,on. havia auat a fer una confe-
:"0.
r�ncia i ell va tenir la delicadesa de venir a escoltar-me-la.No em va

parlar de retirar-se a Sant Feliu, tot i que alesh9res el podiern conside

rar un home que ja havia fet tot el curs de la vida activa. Ara be,qui .

no ens diu que Gaziel es trobava, com tants dial tres ,mes..._ cornode en

una gran ciutat, anonim, i deslligat ? No ho sabrem mai.En tot cas, les

Saves obres parIen per ell, ens en deixen testimoni dluu arnor diria que in-

evitable per aquell sant Feliu devora la mar salada!

Malauradament, el temps passa i quan els aires de flexibilitat i de lli

bertat van arribar, Gaziel ja no va tenir temps de tornar al seu periodis
me .Potser a intervenir,per primera vegada,en la vida publica, de politica

cultural/de Sant Feliu. Es,com deia ell,i reblava tot bora, el dest!.



��.
El segon personatge ens resulta me s apropat,no es va moure) de Sant Fe-

liu, va viure-hi i hi va e��ebt tot de aventures,a redos dels primers

moviments del turisme. Enric Descayre era un altre ciutad� del m6n,pero

sense sar2i� de Sant Feliu. Ha tingut tots els detractors que el fet

d'engegar coses comporta. En aquest m6n,fes el que vulguis, mentre hi

re!xis : la nostra societat te m-e-s inclinaci6 per saber de qu� fas que

per entendre qui ets, i,sobretot,per aplaudir l'exit material per da

munt de les condicions especulatives •

A mi,la primera vegada que vaig Velure Enric Descayre,que fou en un edi

fici que ara no puc determinar del Passeig, em va fer una gran impressin,

no pas La- impressi6 d' un home segur del que fa sin6 la del qui busca

assentiment ales seves il.lusions. Algu que estava sempre a punt d'en

gegar quelcom .Amb el temps nihe identificat d'altres, d'aquests inquiets,

i els he identificats perque el primer qQe vaig coneixer era ell. I ja

en tinc un model insuperable. En la nostra primera conversa,que no fou

de tu a tu sin& entre d'altra gent\el vaig sentir proclamar la necessi

'tat que Sant Feliu tingues un setmanari amb cara i ulls,no pas el full

-amb menys abast encara que el full parroquial- que portava el nom de



Xut. El Xut,com recordareu forga de vosaltres, era un doble foli amb

noticia de l'esport local i poca cosa m�s. Com que es veu que no era

el primer cop que en parlava, semblava, a jut jar per les cares dels con

tertulis ,que es repetia en alguns conceptes. Tot d'una em demana si jo

f'ar-La alguna co sa en el nou setmanari : puc a s segurar' que em venia total-

/'
ment de nouj per-que ,caut com Is6c i desconfiat,m' ha agradat tothora d' en-

trar e� empreses que ja funcionin,no pas inaugurar-ne cap. Perb ell sem

blava tan convengut i jo tenia tan poc a perdre,al contrari,que 1i vaig

dir que podria fer les crbniques de cinema/<Fabu16s, La ma de b�»( deia

£
' �

lao ma i no La mar ) un cronista de cinema es el que ens fal tava ! -va

improvisar. B�, si alguna de les empreses que va -engegar va tenir una

durada acceptable va ser l'Aneora/que encara camina: i escataineja. Durant
7

set anys vaig fer 1es c rbna quea de cinema de l' ANCORA, i al tres eoses mes.

Entorn de la primitiva An�ora em va lleure de coneixer mes be aquella

personali<kat,perqu8 ell parlava de tot, amb deseiximent. Si vo1ieu ,perb,

distre.ure'l d'tJina �CG_;,-que %5e �f�dtJl.M;vJ Ii havieu de parlar del Barga.



o del Guixols,pero no taut. Ara, si el volieu enfurismat, que li f�ssiu

adonar d'algun oblit que sobre Sant Feliu hagu�s tingut la premsa de Bar

celona: la qual, �s veritat, feia de vegades l'efecte, en aquells anys

cinquantes,que no acabava d'entendre que la capital de la Costa Brava

era Sant.Feliu.

En aquest punt era irreductible ,i tenia una estirra delicada i intensa

per Ferran Agul16,1'inventor, diuen, de l'apel.latiu Costa Brava. Descay

re era un costabraver delirant,com un Dali inspirat. Va escriure sincera

maat i dolguda sobre i
'
oblit que algunes pub licacicrns tenien de Sant Fe-

'"

liu i, un xic rocambolesc,' crei.a.. endevinar contubernis i secretes tra-

�_l� «»
mes '� la gent de Destino, posem per cas, decidits a impulsar �1rona

i e:Xclusivament Gl.rona 0, a tot estirar, l'Alt Em:porda. Per a Enric Des-
'�

II

cayre Sant Feliu era el melic de la Costa Brava, i en aixb era pari6 de

Gaziel,de Maria Vinas 0 de l'altre Vinas ,en Lluis, que tant va fer tam

be\en la seva esfera pel Sant Feliu de l'epoca.

Li ve i.em fer l' Ancora, ben cart, perc' ,-..� tambe sap.tir-se pres de La pri

mera ventada del turisme,i +.
_�
r tot de projectes,i convencer fins i

�.,; ""'�d 'f,S/4(QAboAS'"",¥¥/r<-,��"",1e;.,--)



tot conagut s i amista ts per emprenare instal.lacions i locals, amb una K
grandiositat ,de vegades, que sorprenia i us feia sospitar ,encertada

ment,que trebal1ava mes amb e1 cor que flO amb el cap. Pero calia co-

• �� 0 ern Bi.sc.u.ter.
n�ixer-10, haver fet llargues passejad�o:uaver-se assegut amb ell

tota una vesprada i eseo1tar-lo argumentar -tants de cops simplicissima_

memt - en coses que haurien menester de mes e1aborada i calculada re

flexi6. Tot ho veia de color de eel, quan sthi engrescava. Com un in-

fant un poe llargaru t amb car-a.
!

1a confitura, veia els jardins de Versa1les en qualsevol pati per edi-

d'estar a punt dtabastar a cada moment

ficar,i una sala plena de public de les cine parts del m6n en un bar

petit6 que volia reformar. Ara be, fora dtuns intents eseadussers, mai

no va voler altre que desenvolupar-se i desenvolupar; Sant Feliu. Sant
-

Feliu era e1 centre de les seves ambicions, 1a nina dels ulls, el melic

del m6n-,( e"l' seu soroni i" e1 seu insomni.

Dos ganxons,dones, tocats del garbi,cadascu a la seva manera. Ara

ja estem en el segon any dels premis Descayre : fa d�s auys vam comme

morar e1 centenari de Gaziel • Encara hem de fer mes per aquest darrer.

I no se si per a dtaltres guixolencs meritoris. Tanim tend�ncia a obli-



dar aleg;gement, a viure el present, i eml'lVe que,ara un pessie per aei,ara

un eeo per alIa, algu ens reeordi que ,sobretot,caminem vers un futur que

ha de treure ��-et'[yame:nts del passa t , I el passat va estar .:: '-, mes

ple que aD ens pensem de gent que van posar el seu granet de sorra, al

guns deixant-lo mes visible,d'altres mes amagat. Perb han ajudat a fer

el present i, innegablement ens poden donar mes seguretat per al futur.

Heus aei dos homes que van e-s''[imar Sant Faliu. Dues maneres d '·estimar.

N1hi ha moltes d'altres. Tots us hi apunteu,en aquesta estimaei6, Deixeu

m'hi ser a mi tambe.

- -.' �


