Aquell matí, vcrs migjorn. em vaig perdre en les interioritats del pare. Era,
simplcmenl, El Pare, en majúscula, i aixó ens aclara que, malgral estar batejat
amb nom propi. gaudia del privilcgi de no necessiuir-lo. per llur determinació,
COMÍ que no succeía amb els aítres de la meva ciutat.
No puc dir si en aquell momenl sentía —com tantes d'altr^ vegades— vocació
suburbial o bé si era que en el cl&ssíc suburbi que lols els pares solen dissimular
hi tenia quelcom que fcr. També bagues pogut succeir —cosa no pas rara en les
meves molivacions— que ambdós termes de l'anterior oració disjunliva fossin
práclicamem indiferenciables: és a dir, que el caprici m'esiimulés admirablement
a acomplir una obligació que aquesta m'íncités, com de passada, a fruir del goig
—quasi sempre inconfessal— d'un ¡línerari d'aquells que sembla que sois a mi em
poden inieressar.
De fet totes les meves pussejades son fruit del meu insospitable amor a la
geometría i. també, a la geodesia: itineraris circulars, com sortir de l'infern
urbá peí nord i tornar-hi a entrar peí sud, altres en forma de vuit, a l'atzar,
que em procuren l'emoció de descubrir el punt exacte de creuameni, o, també,
el que correspon a una especie de lemplació de caminar sempre cap al nord o a
Test.
En aquell moment —peí que vaig poder constatar— la figura geométrica inspiradora era de tal mena que no sois m'impedia racomptlment de cap obligació,
sino que ni menys em permetia de recordar-la. O sígui, que es tractava d'una
espiral, pero en senlit cloent.
Calia escollír entre atacar amb barroeria el centre o resseguir el nombre infinit
de volles que m'aconduirien a abastar-lo. Fidel al meu destí, vaig optar per
aquesta segona solució. així com les canyes opten per deixar-se gronxar al pas
del vent, sense fer-li resistencia.
Llavors se'm féu la il.luminació. semblan! al .satori deis seguidors del zen o a
i'espléndida conseqüéncia dialéctica deis rehil i vistes. Llavors se'm féu possible
de comprendre com la munianya acosiant-se a Mahoma o Mahoma acosiant-se a la
muntanya és lol u. Així, dones, a mes d'haver arribat normalmeni al centre, aconseguía entaforar-me mes endins. Així aconseguil, també, el centre, era axiomática
la penctració en el lerrcny d"un real mes absolut: l'absolut mes real d'un centre.
Quan els matematics investiguín, científica meni, aquesta nova dímensió que
parteíx del centre de la meva espiral, ja fara temps que els meus senlíts, per
experiencia —í no per ciencia— sabien on era aquella contínuació de la rinxolada Unía.
Imaginem-nos com podríen sorprendre's els caps de paper del centre duna
clássica serpentina de festa major quan, en el moment menys pensal —com alrets
per una meravellosa aventura— es desprenen de la roda i, tímidament, empesos
per Taire, adopten una forma de molla que, vacil.lant, s'eslira í s'arron^a, volent
í dolent-li el replegarse en la roda plana i uniforme. Talment em vaig sorprendre
quan un rempell entre inconscieni i irresistible em deslligá de la roda plana
de la lógica aparent.
Sabia res de rexisicncia d'aquesta torre en el pare mes entranyable de la nosira
ciutat'.' Veritablcment ho ignoro, pero el cas és que quan m'hí vaig trobar no dislingia si la coneixia de tota la vida o de molt abans del propi existir. En
realilat, aquí exposo un problema que, en el momenl de ser-hi, no reclamava
solució, o, millor dít, tenía resolta la presolució com. a vegades. son sábiament
resolts els problemes, amb la sola exigencia de no arribar-los a piantejar, és a dir,
buscant la solució abans que les prcmises.
Llavors se'm féu ciar com una daquesles era l'oblit ¡ l'altra el mateix feí de
trobar-me. a la vegada, en presencia í en interioritat de la torre. La sabia
presolució era, dones, la d'admetrc aquella mateixa realilat com a felá, precisamem, doblil. Si no hagués estat aixi, s'hagués ímposat, en canvi, la manca de
sorpresa i el ledi que originen les coses fetes expressament per a sorprendre o
per a ocupar-se'n amb nccessária intensitat.
Ja vengul el centre de la meva trajeclória espiral i lleni;at a una especie de
quarta dimensíó. em resultava d'evident pedantisme d'investígar sí la torre ocupava,
en el pare, aquella posieió geométrica, en sentít euclidiá, o si es tractava d'una
mena de centre que no obeia a la noció habitual. Jo sois sabia que el que
originava ¡'espiral estava veni;ut, per eomplel i amb aixó ja en tenia prou per
a seniír-me obligatóriament inleressal per la torre.
Les mates d'arbust estaven compleíanicnt empolsinades, con delatan! la presencia
real d'un edifíci ja sígui enrunat o destínal a desaparéixer. No podría aclarir si
vaig entrar per la porta única o sí em vaig trobar a dins com si, de cop i volta,
hi hagués florit, Em fou possible abastar lamplária, fori;a gran, de redifici i. a
mes, veure la cúpula bizantina, de gran altitud, damunt d'un cerclc de finestrals
llargs, els únícs que tenia la torre,
Franeament. no sabía en quina circumstáncia histórica hom l'havia consiruil.
Hagués pogul avergonyir-me, a causa d'aquell buit en el registre deis meus coneíxements. Prou hagués eslat així quan. molí mes jove. alia a la universitat, ens
fortjavem a creurc que tols aquells coneixements que venien ¡mplíeíls en els
programes d'esludís formaven part de la nostra vocacíó. Pero si quelcom —entre
tantes coses— ignorávem, en aquella época, era que, després d'uns anys. canviaríem —mes ímperiosamcnt que per obligació moral— el senlit de la falsa
curíüsitai peí de l'efieicncia, si és que volíem obtenir qualsevol profil mesquí en
la vida. Per aixó confesso, desacompiexadamenl, la meva ignorancia. M'aconformen
—<om a tothom que no és especialisla— epidérmiqucs i insegures nocions
hisióríques —ja quasi lendents a simples opinions— sobre la loialilal de monumenis ciutadans í, quant a la torre, creia oportunissim d'opinar (amb possible
segurelal de no equivocar-me) que un rei medieval la féu construir, que un tira
modern, democrátic, encielopédic i analfabet, l'enderrocá —a fi de castigar qualsevol perversa i obscura tossuderia ciutadana— í que altres no gens menys obscures lossuderíes de renaíxent;a, molt própies del segle passat. es deuríen preocupar de reslaurar-la, amb inexplicables afegíis arquitectónics de collíta propia.
La utiiilal de la torre era poc menys que impossíble de desxifrar. Jo en tenía
prou imaginant-me, o veíenl, com un cor d'angels. inconeguis i familiars, al mateix temps, estava ágílment disposat resseguini línterior d'aquelles paréis núes,
en la forma i ftexíbilitat del cap de serpentina que oportunament he descrit.
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Amb motiu de la jubilació reglamentaria de don Jaume Genover i Codina, han tingut lloc
darrerament unes Jornadcs Notaríais, mitjan^ant les quals els
seus companys homenatjarcn
justament cl Notari que en una
llarga etapa de vora mig segle
ha cxercit prestigiosament la seva funció en la nostra ciutat.
El dissabte de la darrera setinana i en un céntric hotel de la
localitat, acompanyarcn a Thonienatjat en !a presidencia de la
taula don Ramón Faus, Dcgá
del Col.legi de Notaris, membre
de la Junta Directiva senyor
Noguera, Ramoneda i Crehuct;
Notaris de Girona senyors Geli
i Bascon. i el senyor Torras
Clapés. niimero u per antiguitat en la tradicional corporació.
També hi assistiren els membres
de la Comissió organitzadora;
la major parte de Notaris vinculáis amb Girona o actualment en exercici a les seves comarques, i adherint-s'hi tots els
que per causes molt justificades
es veieren privats de la scva
personal assisténcia.
Després de la lectura de dites
adhesions, entre les quals cal
remarcar la de don C a r i e s
Obiols, Presiden! de TAudiéncia, i la de don Josep M.'' Trias
de Bes, Prcsident de l'Académia
de Jurisprudencia, de Barcelona,
fcu rofcriment de Thonienatge
cl Notari d'aquesta ciutat, senyor Llach. en termes elogio-

sos per a la persona de l'homenatjat i l'obra peí mateix realitzada.
El senyor Faus expressá eloqüentment la plena adhesió a
les jornadcs de la Junta Directiva que presideix; i la recan^a
en qué veu succeir la renglera
de figures tan recordades, com
les de don Emili Saguer, don
Salvador Dalí, don Rossend de
Pouplana i don Josep Maruny,
sempre tan identificats amb les
ciutats on exerciren la seva funció; i arrenglerant, ara, entre
aquells a la persona de l'homenatjat, el qual per la seva honorabilitat, competencia i esperit de companyerisme, compta
amb la reconeixenga general al
termi de la seva activitat.
Et senyor Jaume Genover va
agrair amb emocionades paraules Tadhesió de la qual es veía
assistit, renovant la seva constant idcntificació amb el Notarial.
Després d'una cordial sobretaula, va visitar-se col.lectivament
el barri arqucologic de la ciutat,
on don Joaquim Pía i Cargol,
Cronista oficial, volgué constituir-se en guia excepcional deis
visitants pels evocadors indrets
gironins.
El diumenge, a la Capella de la
Puríssima de l'Església de Sant
Martí, cl Dr. Damiá Estela, Director del Seminari Diocesá, va
celebrar una missa, en la qual

No podía ésser allrameni entre unes entiláis que eslaven, per propia naturalesa,
situades enllá de tot problema de subsistencia, compromís o aclualitat.
I ara, qui, estanl lluny de la ciutat, o confina! en una de llurs zones, no haurá
língut la premonició sobtada que alguns deis seus edifícís —d'aquells que feia
lemps que ja no se'n parlava— estava necessáriament destinat a desaparéíxer? i,
qui, davant del maieíx edificí, no haurá experimental una sensació molesta de
morí segura, sobreiol, al notar-li un color malaliís i sínístre. certa negror i cert
buíi significatius? Allra vegada em toca parlar de L'Ajuntamenl, com si no ho
hagués fet en altres historíeles (vegi's "El buscadoret-trobadoret"): pero ja sabem
que ell sempre és culpable de tot i que és ell qui té sempre la darrera paraula
a dir; o els primers fels. i en impunitat absoluta, dones, gran quantiíat de vegades, les tesis i antílesis es plantejen (resoldre's, mai) entre els remitents de
caries ais dircciors de les revistes mes il.lustres (Sí n'hi ha alguna). Així dones,
aquella vegada vaig lenir la premonició i, fins í tol, vaig temer que la tingues per
ignorancia d'un fet que ja s'estava consumant.
M'he inhíbil de lot comenlari amb els conciutadans, i, aixó, amb veritable pánic,
si bé aeonhorlal per una lleu certesa de que ningú no em sápiga donar rao de la
torre. Ho preguntaría a la Sara, pero em sembla que ella lampoe no en sap res. Em
limito, dones, a conservar la incertitud i a no fer excursions massa completes
peí pare: no fos que em lopcs amb un desagradable lestímoni, tant si em trobo
amb els enderrocs com si invesligo, amb resullat negatiu, tota la superficie del
jardí. No em toca altre remei que de fer-me a la idea d'un saerificí que ímposa
el progrés i de saber que, amb lol, la torre haurá tingut existencia propia, lluny de
les límitacions de que entenem per realilat.
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