
uan la gent té una edat i es troba
entre amics tendeix a deixar-se
anar. Quan la memòria flaqueja

s’enyoren amb nostàlgia els temps pas-
sats, quan tots érem capaços de parlar
seguit. Malgrat aquests petits inconve-
nients, l’edat comporta la gratificació
no pas menor de poder, finalment, par-
lar sense manies. L’escriptor Evelyn
Waugh (el de Retorn a Brideshead) va
exercir amb notorietat el rol de desver-
gonyit amb un menyspreu absolut a les
actituds que ara anomenem «política-
ment correctes». L’entrevista que va
concedir a la BBC el 1956 ha quedat
com un clàssic d’aquesta actitud. Pre-
guntat d’entrada sobre si veia algun fu-
tur per a la humanitat, Waugh va negar
aquest supòsit amb rotunditat. «Si us
referiu al futur –els va aclarir–, en el
sentit que a un noi d’avui l’esperen
temps pròspers i feliços, haig de dir
que no ho crec pas.» Quan li van pre-
guntar si sempre havia volgut ser es-
criptor va contestar que de cap manera,
que ell volia ser fuster. Lamentable-
ment, el van enviar a estudiar a Oxford
i d’allà, segons diu, se’n surt només
preparat per ser escriptor. Per treballar
de fuster es veu que és una pèssima
educació. A l’entrevista es va mostrar
plenament partidari de la pena de mort.
«Encara que hagués de fer de botxí?»,
el van pressionar. La resposta: «No hi
tindria cap inconvenient tot i que supo-
so que no solen seleccionar novel·listes
per fer aquesta feina.» Com era d’espe-
rar, Waugh es va manifestar poc parti-
dari de les multituds i de la raça huma-
na en general. Sentir afecte per la hu-
manitat és una prerrogativa de Déu, va
precisar. Amb els seus fills només s’hi
començava a «associar» a partir del
moment que parlaven clar i que tenien
ús de raó, i només els veia durant les
vacances. Que quants en tenia? «Sem-
blen centenars però en realitat crec que
són uns sis»... L’entrevista és tan im-
pensable en els temps que corren que la
BBC n’ha editat un CD amb vocació,
suposo, de fer arqueologia social.
Temps era temps la gent, a partir de
certa edat, parlaven sense pèls a la llen-
gua. Ni que fos perquè sí.

Q
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vui fa dos-cents
anys l’activitat de
la població gironi-
na era frenètica,

accelerant la restauració dels
baluards i els llenços de mura-
lles. S’acostava a la ciutat el
general francès Duhesme, al
capdavant de les tropes napo-
leòniques, amb el propòsit
d’assegurar les comunica-
cions amb França. Convençut
que Girona es preparava per
resistir-se, havia resolt passar
immediatament a l’atac, abans
que s’haguessin acabat els tre-
balls de redreçament de les de-
fenses.

El dia 20 de juny de 1808
una columna de tropes france-
ses ataca el fort de Caputxins.
Així començava la llarga epo-
peia i la terrible agonia gironi-
na, que quedaria en la història
com la resistència més notable
d’una ciutat en l’edat moder-
na. S’escau, per tant, ara ma-
teix, el començament de la ce-
lebració del bicentenari, sense
que es noti gaire el fervor per
rememorar-lo. Esperem que
en el decurs d’aquest any i del
vinent l’interès vagi creixent,
sigui quina sigui la interpreta-
ció que es faci d’aquell fet històric, una
evidència del qual és que els gironins van
patir molt, i que una immensa majoria hi
van deixar la pell.

La notorietat que Girona va assolir a
nivell popular es pot mesurar de moltes
maneres. I una és el trasllat als escenaris
teatrals dels setges, com a argument
atractiu. Recordem que el segle dinou
l’art teatral despertava passions entre els
espectadors. Així, hem trobat una notò-
ria quantitat d’obres que prenen l’argu-
ment dels episodis gironins de
1808-1809. Ens proposem de detallar-
les amb l’any de l’estrena sense cap afa-
ny exhaustiu:

-Lo siti de Girona, de Joan Baptista
Ferrer, 1874.

A

-Atras el extrangero o la venganza de
les gerundenses, A. Pallardó, 1879.

-El sitio de la inmortal Gerona o la in-
dependencia de Cataluña, de Jaume Pi-
quet, 1879.

-El sitio de Gerona, de José Molgosa
Valls, 1879.

-Les claus de Girona, de Serafí Pitar-
ra, 1893.

Amb independència de la gran quanti-
tat de novel·les, narracions, romanços i
cançons que es feren cèlebres, i com que
la popularitat pot arribar al ridícul, tro-
bem una altra comèdia, titulada El sitio
de Gerona, de Francisco García Pacheco
i Luis Candela, editada a Madrid el 1918,
on l’acció no passa a Girona ni guarda re-
lació amb els setges: es tracta d’un perso-

natge que es diu de cognom Gerona i és
propietari d’un sitio (un lloc-una estada).
És el sitio de Gerona... (!). En quin nivell
grotesc es va situar la popularitat gironi-
na a les Espanyes, mentre aquesta ciutat
queia en la indigència més absoluta!

Acabem assenyalant que un gironí,
Valerià Simón, va rematar l’epopeia gi-
ronina escrivint un poema dramàtic en
tres actes titulat La senda del deber –Ge-
rona, 1809–, estrenat durant la celebra-
ció del cent cinquantè aniversari –ara fa
cinquanta anys– pel Quadre Escènic de
Ràdio Girona. Només cal reproduir-ne
un vers final per comprendre’n el contin-
gut: «Mas la lucha no termina: España
hacia Dios camina!». Ha plogut molt en
els darrers cinquanta anys.

El teatre del setge
la contra | JOAN RIBAS

La resistència de Girona a les tropes franceses ha inspirat diversos textos teatrals

Diversos exemplars d’obres teatrals inspirades en el setge de Girona. / JORDI SOLER


