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A

la tarda del dia 5 em
vaig vestir ¡nterLorment
d'infant per anar a rebre
els Reís. No entraré en detalls de
la cavalcada; els que no hi éreu,
ja US la podeu Imaginar: un espectacle que es divideix en descriptible (carrosses, llums, vestuari) i indescfiptiblemient (els
pensaments secrets deis Reís i
les mirades Insondables de les
criatures).
Dissolts els darrers grups d'espectadors, vaig comencar a rondar per la ciutat, a mirar balcons i
finestres per descobrir-hi plats
amb fariña, ansats d'áigua.viutalles, sabatetes infantils... A vegades em sembla que veia, entre la
boirina de la nlt gélida, el róssec
d'una capa majestuosa que es
perdia per una cantonada.
Després, uñs quants quilómetres de carretera, per instal.larme a una cafetería en terreny
francés, no massa lluny de la
duana. Clarejava quan hi entraren. Si m'hagués fiat només de la
indumentaria, no els hauria conegut. El negre duia una gorra mes
aviat llardosa, el ros un jersei de
coll alt esmoiat de colzes ¡ el
blanc un pasSamuntanyes mig
arnat. Estaven cansats, era evi-

Joan
dent, pero també se'ls veia tristos, d'una tristesa eterna i sense
remei.
— Per qué? —vaig preguntar-li
al blanc.
— És efímer tot aixó. Per
nosaltres dura tan poc com per
ais infants.
— Mai res no tornará a ser
com aquella nit primera! —es
va plányer el ros.
— On aneu, ara? —vaig continuar.
— Jo, a l'África del Sud, a les
mines— contesta el negre.
— Jo torno a Gaza: sóc árab
—m'informá el blanc.
— Jo ja no tinc patria! —exclama el ros.
Feia angúnia veure de quina
manera aquells tres personatges,
tan poderosos hores abans, dubtaven ara a l'hora de demanar un
segon café.
— Tan pobres sou? —em vaig
sentir obligat a preguntar.
— No tenim cap poder per
nosaltres rhateixos. Gaudim

És ¡nteressant I desconeguda deis
historiadors la noticia del Ilibre d'actes
del capítol de Girona (tom 1, 5, foliar),
datada el 19 de juny de ,1452, que, traduída del llatí, diu: «El capítol concedí a
l'honorable Joan Margarit, sagristá major, el qual per ara segueix la curia romana, la segona capella, que ve per
ordre entrant per la porta major i és
aquella que está encarada directament
a la capella de l'altra banda (del temple), vulgarment anomenada d'en Campllong, i es troba Immediatament,després de la del senyór bisbe (Bernat de
Paü).
El sagristá major Joan de Margarit
ací esmentat era el que després fou bisbe i cardenal Joan de Margarit i de Pau,
el qual efectivament després de la data
citada comencá a fer construir la capel/a que //• fou concedida, al costat de la
del seu onde, el bisbe Bernat de Pau i
de Foixá (1436-1457).
Ja saben els lectors assidus que la
capella de Campllong ací esmentada, a
la qual está encarada la deis Doctors, és

Pero, como decíamos, éste no es un asunto que
competa exclusivamente a la clase política, no es
simplemente un tema de gobierno. Es éste un asunto
que exige la puesta en marcha de los mecanismos de
solidaridad de toda la sociedad. Hay que recordar que
ya se han levantado algunas voces en Barcelona respecto a una situación tremenda. De forma simultánea, mientras comienzan a prepararse unos Juegos
Olímpicos que deben servir para una importantísima
modernización, se están creando unas bolsas de pobreza a unos niveles desconocidos. Todo ello exige un
gran grito de alerta para que no exista un sector de
ciudadanos que no sólo vean cada vez más difícil salir
de su situación, sino que cada vez se hundan más.

Basté

d'una i m m o r t a l i t a t relativa.
Deixarem d'existir el dia que
els nens ens oblidin.
— És aixó el que us permet
trobar-vos a tants llocs al mateix
temps?
— Sí. Allí on hi ha un infant
que ens pensa, allí ens corporifiquem.
— Dones quan aquells gambirots US han tirat globus plens
d'aigua o aquelles mosses han
pujat a l'éstrada fent befa de vosaltres, deveu haver sofert molt.
— Sí —acceptá el ros—. No
s'ádonen que el mal que ens
fan a nosaltres assassina en
elis, de mica en mica, la innocencia i la il.lusió.
— I aixó és greu?
— Gravíssim! —exclama el
blanc. Tota la vida deis humans
gira a l'entorn d'un fet tan senzill com la pérdua de la fe.
L'home materialista, el que es
pensa que ha anul.lat el misteri, és que la supérbia l'ha tornat cec. I si entre els superbs

hi ha un-matís mes anguniós
que els altres, és el que correspon ais adolescents prematurament envellits.
S'acofeta un cambrer, ensonyat. Els monarques em permeteren abonar la consumició.
— Hem invertit tots els diners en les criatures! —botziná
el negre.
— Será positiu, ja ho veureu!
—s'animá el ros, que semblava el
mes ingénuament optimista.
— I qué feu la resta de l'any?
— Treballar, tal com els pares de les criatures, a vegades
durament.
. — I val la pena tot aquest esforc? Us han servit d'alguna cosa
tants segles de penalitats?
— A canvi de crear unes hores de poesía? Sí —replicaren—.
Val la penal.
Hi hagué una pausa. Estaven a
punt d'anar-se'n, pero el ros,
abans de decidir-se em pregunta:
— Heu vist mai el fons real
de la mirada d'un nen il.lusio-
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Dades inédites sobre la
construcció de la catedral

verdadero drama psicológico. Hay quien ha planteado
ya el hecho de que en Catalunya, donde en algunos
monlentos se han producido índices de paro tremendamente alarmantes como los actuales, pero unidos a
la plena situación de crisis económica» la situación parecía propiciar algo así como una revuelta social. En
todo caso, la economía sumergida y la tremenda solidaridad familiar existente en Catalunya respecto at
miembro del grupo con problemas han evitado que
estallara esta verdadera bomba de relojería.

ESMORZO AMB ELS TRES REÍS

A capella lateral de la seu de Girona que, drculant sempre per la
dreta, té el número 26, sol designar-se amb el nom de «capella
deis sants Doctors».
Está situada entre la capella del seP'jlcre del cardenal Anglesola i la de
sant Honorat. Totes tres capelles formen un complex que vagament es perfilava com un projecte llunyá l'any 1388,
va quedar mes determinat en un altre
document de 1452 i, peí que fa a la
nostra capella deis Doctors, es pos¿ en
execucló a partir de l'any 1521.

T

al como se preveía desde hace unas semanas,
acabamos de llegar a la fatídica y desagradable
cifra de tres millones de parados. Aunque en los
últimos tiempos se estaba manifestando por parte del
gobierno la existencia de una curva decreciente en el
aumento del paro, ello no significaba en absoluto que
hubiera menos paro, sino que no aumentaba con
tanta rapidez. Como se recordará, uno de los lemas
fundamentales de la primera legislatura socialista era
el de reducir el paro de forma sustancial, deteniendo
su crecimiento y creando además 800.000 puestos de
trabajo. Esta promesa fue evidentemente un farol
electoral, aunque posteriormente los ciudadanos entendieron que en esos momentos tos mejores gestores de la situación eran ios socialistas.
Cuando se llega a esta cifra, la reflexión debe escaparse del marco político para llegar a toda la sociedad. Cuando alguien se ve privado de su trabajo y
debe acudir a los fondos de desempleo para subsistir,
evidentemente está tocado, y en muchas ocasiones
se considera en inferioridad de condiciones respecto
a sus semejantes. La antiquísima frase de que el trabajo dignifica al hombre nunca ha estado mejor utilizada cuando la ausencia del mismo no sólo se traduce en un problema económico o familiar, sino en un

LA CAPELLA DELS DOCTORS
Jaume Marqués i Casanovas
Cronista oficial de la ciutat
la que actualment conté el baptisteri,
que fou construida a despeses del baró
de Púbol, de cognom Campllong i Corbera, el blasó del qual campeja sobre
l'arcada de la capella.
Que aquell sagristá Joan Margarit,
després bisbe, efectivament comencá a
construir la capella que'li fou concedida, consta peí Ilibre d'obra de la seu
(tom 58, foli 67), amb data de 14 de febfer de 1521, que transcriu el contráete
per acabar la capella «fa gran temps ha
comenpada... al costat de la capella de
saijt Pau, tal com és la capella de sant
Julia i a ralearía de la de sant Pau (ara
sant Honorat)».
S'esmenta la capella de sant Julia
perqué la capella del baptisteri en aquelles dates estava destinada al cuite deis
sants Julia i Basilissa.
Aquell contráete es féu entre el capítol catedral i els empresaris mestres Sebastíá Guall, fuster, Pere Nadal i Joan
Ferml, pedrers, ciutadans de Girona, els
quals havien d'acabar l'obra en el termini de dos anys, a preu fet, per valor de
700 llíures barceloneses. El contráete
fou signat davant del notari de Girona
Joan Guilana.
En aquell temps era mestre major de
la seu Joan Belljoc, el qual intervenía
també en l'obra de la capella, com es
veu en els paganrents que l'obra feia ais
constructors.
De fet, la construcció de la capella va
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acabar-se l'any 1526, segons una apoca
Ilibres d'Obra.
•
datada el 20 de gener peí pagament de
708 llíures i 8 sous" convinguts l'any . El pintor de la ciau: Gabriel
1521 «per construir la capella deis sants
Pou
Doctors ara acabada».
El 8 de juliol de 1524, per encárree de
En el tom 59 deis Ilibres d'Obra de la
l'ardiaea major Joan de Margarit Inebot
seu, foli 28, es llegeix la següent nota
del cardenal ja difunt), havia víngut un
que revela l'autor de les artistiques pinmestre de nom Joan de Borgonya que
tures de la eiau de la nostra capella:
treballava a la seu de Tarragona, per
«ítem fas despesa que he pagats a
conéixer «la capella que es fa al mig de
mestre Gabriel, pintor, Pou sis liures e
la capella de Sant Pau e Santa Elisason en porrata del que té haver per
bet».
pintar la cIau e represes de la capella
nova. Aixi consta en la capitulado en
Dades sobre el vitrali posat poder de mossén Gjjííana, notari de Caal finestral de la capella
pítol, feta entre los comissaris de dita
capella e dit mestre Gabriel, vuy que
tenim 27 de- marc de cinc-cents anys
El 10 d'agost de 1525 estava a punt
vint-i-sis. ítem fas despesa que he pade ser col.loeat el vitrali al finestral
gades quotre liures per la segona paga
construít pels mestres pedrers, segons
de la cIau a mestre Gabriel Pou, pintor,'
el contráete de 1521, puix que TObra
vui lo darrer dia de mar? de dit any e'
paga 8 sous i 9 diners «per una barra de
mes l¡ doní sous per pintar los profetes
ferro per metre a la vidriera de la capella
del moniment que Mn, Portes feu fer.
nova, la qual fer fer mestre Nadal per lo
ítem fas despesa que he pagades set
senyer en Pere Calvó, ferrer. ítem paga
Iliures a dit mestre, Gabriel Pou, pintor,
al mestre Saivi Poses, ferrer, 11 sous
de Gerona, a compliment de disset Iliuper una altra barra de ferro que feu fer
res per lo pintar de la capella que lo
dit mestre Nadal per la vidriera de la
Capítol ha feta nova avui a 27 abril de
capella que fan nova» (Obra, tom 59,
dit any 11526)».
foli 17).
Sospito que el vitrali degué ser pagat
peí sobredit ardiaca Joan de Margarit,
després bisbe de Girona, puix que no he
trobat l'encárrec ni les despeses en els

El nostre historiador d'art Pere Freixas i Camps ha donat a conéixer la
biografía del pintor gíroní Gabriel Pou
(Annals, v d 27, any 1984, pág. 172), bo

nat? Jo sí. 1 us aseguro que us
venen ganes de plorar. És una
cosa inexplicable.
— I encara n'hi ha, d'infants
innocents? —fou la meva pregunta.
El blanc dubtá un moment, el
negre somrigué amb amargor, el
ros es cobrí el rostre amb má
cansada. Després, el ros mateix
m'allargá una saca.
— Ací teniu les cartes que
ens han adrecat. Llegiu-les i
jutgeu-les. No en feu cap mal
ús. Quan les hágiu llegit, cremeu-les.
— Encara hi ha infants innocents? —vaig repetir.
No hi hagué resposta. Sortiren
de la cafetería qjjan el sol ja comencava a escalfar. Un gendarme exigí, de mala manera, la documentado del negre. Després
avancaren tots tres, carretera enllá, fatigats, les mans a les butxaques, les espatlles caigudes, com
si hi portessin al damunt el pes
de totes les criatures assassinades.
Qui la mata la candorositat
deis nostres filis? La innocencia
és com un bri d'herba al costat
de la forca de la corrupció i l'audácia del cinisme.

i dolent-se de la pérdua irreparable de
totes les seves obres.
Encara que només siguí per decorar
una escultura i, per tant, no tinguí el
mérit de la invenció del tema ni de la
composició, no deixa de ser interessant
conéixer una obra de gran bellesa, que
sortosament s'ha conservat intacta fins
avui.
Paga la pena destacar la pintura de
dos profetes per a la'decoracíó del monument de Setmana Santa, obra perduda peí seu carácter temporer i inconsistent.
Una nota del Ilibre d'obra de 2 de
maig de 1526 ens informa sobre l'intima
col.laborado entre l'escultor Joan Belljoc i el pintor Gabriel Pou, dient que es
pagaren «27 sous i sis diners a mestre
Joan de Belljoc, mestre major de la seu,
per perfilar la capella... e per fer les
bastidos e carbó que feu moldre a mestre Gabriel pintor... (Tom 59, foli 28).
Sembla, dones, que aquests dos
mestres constructors i picapedrers, dobláis d'escultors, foren els autors de la
eIau de volta i de les ogives contigües.
De Joan de Belljoc consta que era també escultor, perqué ell va eomengar a
esculpir la pica baptismal de la mateixa
seu.
Aqueixa situaeió conjunta queda encara mes evident en una apoca autoritzada peí notari Joan Guilana, amb data
de 8 de gener de 1528, que, extractada i
traduída, diu: «Joan de Belljoc i Pere
Nadal, lapieídes i mestres de la Obra de
la Seu, confessem a Antoni Masser,
ans obrer de la fábrica de dita seu, i ara
administrador de l'obra de la capella
deis sants quatre doetors, que ens heu
pagat 56 Iliures per la construcció de la
capella deis sants Doetors...» (A.H.G.
Not. 2,).

