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Heidelberg i el seu famós casteV

per Josep M. POBLET
ciidaí rommáica

[S espoari a Festadó i al lioc mi
I recnllea els bitilets. Faig 1*76 «Tai-

fada, porto uilcres i oo vcstit gris. So
peso que ens cooeixerem,

Aqoestes cr» les <faMÍcs qoe rcbicoi a
Faris de Festudiant de Liengttes a la
UmvefsílaC de Heidelbeig» lordi MMiés»
un cfltaU de cap a peu% nascut al Prat
del Llobregat, i que es va convertir
rti el millor deis guies duraot la nos-
Ira estada, a la ciniat universilária. En

st delxat el (ren, pregunlá-
vem fve de les caractefísliques e^

vós, oí?
mateix.

Hddelbeig és una cintat que tem-
pre ens havia Cet pessIgoUes. Les coses
venieo de Ouny, de quan Faay 1908,
la companyía de Margarida Xirgu i
Enric Giménez, eslrenava al tealre l4-in-
clpal de Barcelona, «Jovenlut de prin-
cep», una comédia sentimenlal de Wil-
lielm Meyer Forster que van iraduír al
catalá Caries Crnta i Josep M. JordO.
L'obra té per marc Heidelberg i el seu
íamós castell i el tema transcorre, en
una mena de meltat i meitat, entre
la Cort del Gran Imperí, avui de^a-
parcgut, 1 no ambíent estodiantil arbo-
rat de romanticisme. La comédia es féu
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^mosa i avui els vells aflcionats la
record en encara plens de nostalgia. Eren
díes, els del comenfament d'aqucst sc-
gle, que aqüestes idees ja anaven una
mica cap per aval!, perd Fobra, román
tica cent per cent, va obtenir - un deis
éxits més defínítios i més clamorosos
del teatre catalá i, s(ri>retot, va pro-
pordosar un gran soccés a Ma^arida
Xirgu. Vint anys després, l'autor d'a-
qnesta crónica, interpretava el protago
nista principal en Felenc amateur de
Montblanc, poblé on va néixer. El pú-
bUc de la vila ducal —com alfres tants
públics— també s*tü entnsiasmava,
fins a Fextran que els més emotius
deis assistente ploraven a llágríma viva.
I és que el fet que un princep, en
els anys de la primera volada, s'ena-
mmi d'una noia hamilíssima que ser-
veis gots de cervesa aU estudiants en
un bar-r^taurant de Heidelberg, és tina
cosa que sempre entendrírá per damunt
de toda mena d'escorríalles.

Monés, que després de dos anys de
viure a Heidelberg el coneix millor
que Baraelona, va teñir a més la bona
idea d'encarregar-nos allotjament en un
hotel espl^ldament sitcnt des d'on
s*atbiraven unes vistes extraordináries.
A ¡nimer tenue, i a la mafeixa bal
conada de la camina, moltes flors; des
prés, el camí pie de imncs i d'arbreda;
sota, el rio Neckar —un Sena amb
vaixells mandrosos que semblen entre-

tenir-se contempiant la clotat—; noves
rutes seminre ezuberants de jardins; la
vía del ferrocarril; ponts i .més ponts,
i a cofltinoació Heidelberg. Dait, el
gran castell posat enmig d'un bosc
atapeit, amb arbres centenaris. Més ve-
getació i un colorít que enlloerna de
tan viu I de tan ciar, colors subtils
o inflamats que es perdcn per entre el
cel. La mestiossa de Fhotel —una dn-
qnantena d*anys boi portats—^ molt se-
nyora i molt revinguda, ens ebria les
finestres -de Festanfa amb im somriu-
re de satisfacció com dient: cAd tenia
el millor diorama d'Alemanya. 1 no pas
de FAInnanya d*avni que ressorgeix
d*entre ¡es cendres, sinó de FAlemanya
de sempre». Reafanent, davant un tal de
cora!, hom restava tan impressionat
que ni tenia esma de pr^untar el preu
de la cambra.

Heidelberg és deis pobles qne, tot
just d'arríbar-hi, fatigat o no, hom té
ganes de cdescobrír». Aqnest abranda-
ment feia qoe sense agafar un taxi ni
nn tramvía, durant dos dies, ens per-
déssim pels racons i raconets de la ciu-
tat, una ciutat no massa gran, car, vore-
ja els 150.000 habitants, ais quals cal
sumar-hi sempre els dotze nú! es
tudiants qoe totfaora li fan escorta.
Generalment es tracta d'nns estudiants
oberts i progressistes, molt d'acord amb
els temps inasents, qoe no s^n, peró,
qné són les cabelleres ilargnes, les bar
bes espesses i ks raniíaldifles. Sóu
tani com cal, que ádhuc ra els dIes de
manlfestarions i topades amb la poll-

da, nns i altres solen comportar-se
amb una gian amabilltat. Heidelberg
va ésser constnilt de cara a Fmobra,
de manera qoe, per a prcndre el sol,
cal travesrar el rin I pujar fins a Fin-
dret conegnt peí Passeig deis Filósofs,
un nom ben trobat que es presta a
tota mena d'elucubrecions i de soli-
loquis. La gent hi passeja i hi medita.
Ben a prop Fon de i'altre, hi ha col-
locaés molts bañes qoe conviden al re-
pós. En un d'cUs consta qne és Fofrena
d*inia porella amb motiu de complir
les noces de diamant. Ja hi dcvien anar
quan festejaveit, després de casats, I
ara en plena vellesa. 0 passeig hi de
guaita I esdevé un deis panorames de
més snc i Ihhc d'Europa, lk>c des d'on
la cintat se ns presenta tal com era
segles enrere, car a Heidelberg res no
ha canviat. Les cases tenen totes la
mateixa alcárin, tres o qnatrc pisos. En
la darrera guerra Con la sola població
alemanya d'una certa categoría, que
no va ésser bombardejada. Només les
cúpules d'alguns edificls i els campa-
nars de les esglésies trenqnen llianiM^
nía, una harmonía que els Amics de
la Ciutat vigilen fias a Fúltim extrem.
A Heidelberg, altnunent, no hl ha
presses ni empentes. Un carrer llarg
¿s el compendi de la població qne no
es pot estendre, car situada al bell mig
d'una valí, estreta i tancada, per a
fer-ho caMrla tntvessar el rlu. Oip al
Hnal de la ruta hi ha una c^Ksia
protestant, sense Imatges, és ciar —him
més el Crist de Faltar major amb els



concebQtf- rams de flórs a cada banda—
amb un ot^e de gran categoría qoe
també serveix per a organífzar con-
certs. Al sen recer, i adossades a les
maleixes parets del temple, trobeo pe-
tites Ilibreríes de vell que ais mesos
d'estiu es transformen en tendes de
«souvenirs». En un indret de la parí
vell^ hem llegit el cartell més origi
nal ■ més giaciós de tots els que hem
poguí veore en el nostre rodar peí
món: cGoetbe va estar a pant d'en-
trar en aquest café». A Heidelberg
nonnalment funcionen dos fea tres, el
de la ciptat, amb repertori molt varíat
de cwnédies, óperes i ballets, i un al-
tre «de butxaca» més ambiciós. A Ale-
manya el teatre és subventíonat per
TEstat i peí Municipi, i no cal pre
cisar com tot Heidelberg esdevé una
Universitat amb múltiples edificis i de-
pendéncies, amb musens i biblioteques,
«dificis situats al cor mateíx de la ciu-
tát. i també a hores dTara molt ais afo
res, en unes modemes constmccions
que es venen lluny i que, per tant, no
trenqoen el clima de pan de la vella
poblactó, órfena d'edifícis modems.
La visita obligada és la del Castell

llegendari, inflat d'história i d'históries
que es troba a deu minots de la ciutat
romántica per exceHéncia. Slii puja
per un cami engrescador, entre un xara-
gall que no ns deixa i una verdtM*
que enamora.' L*edíf¡ci, de proporcions
poc conrents, és una barreja de gótic,
de renaixement i de barroc, i atrtnal-
ment es troba molt decaignt, per6 els
qui en tenen cora, sostenen el bon cri-
terí de conservar-lo, no pas de res-
taurar-lo. Val a dir que tant com el
casteD d'^plies sales on es troba, en
tre altres coses, una bóta de vi de
mides excepcimials, alI6 que engresca
el visitant és la seva situació privile
giada, els seos miradors i passeigs,
els patb i els jardins, no massa reta-
llats, crescuts una mica a la bona de
Déu. A les sales de la gran estanca,
sovint sqú celebren concerts, sessions
més o menys académiqoes, i també els
balls deis estudiants en lestes assenya-
lades. Totfaora es veo pie de toristes
que slii deixen caore com per art d'en-
cantament, bo i admirant les velles pe
drés, ^ue tenen on color de traylna^
entre mangra i violaf, enmig de les
qnals hom li sembla que, de trascantó,
han d'aparéixer, sobtadament, alguns
deb personatges qoe Wagner posava a
les seve« óneres.
A Heidelberg les roses catalanes

rutilen. L'any passat, Pere Bosc i Gim-
pera, slii traslladava des de Méxic per
a donar'^ü on cnrset en alemany i fran
cés, ̂ dlilstdria americana pre-colombl-
na i no cal precisar com la paraola
de Fúltim rector de la Universitat Au
tónoma de Barcelona fou escoltada.
També el secretari general del nf>strc
Instltnt d'Estodis Catalans, Ramón Ara-
mon, hi ha prommciai conferbides en
la llengna del país. El doctor bfilller,
hi dóna classes de calalá, i ho fan
aíx^nMteix^^d^lfrw^^^of^iOT^ii^^^^

-sentar nna dotzena,- a diferents uní-
versitats alemanyes. Ara hi ha un mo-
viment disposat a agrupar els compa-
tríotes a base de dur a terme un in-
tercanvi dV--?.'iv"f~'T culturáis. En l'am-
pli pati de? ' uria cobla ha fet
sentir les taotes de te sardana, i el doc
tor Antoni Poos treballa en una anto
logía de poetes catalans tradnits a te
¡lengua del pais. Darrerament, el cone-
gut cantant Pi de b Serra ha obtin-
gut grans éxils en els recitáis donats
a l'AüIa Magna de la Universitat, al
Teatre Universitari i també en ana
«boíte». Per acabar d'arrodonir la pro-
fitosa tasca, l'estudiant Joan Esteller,
fill d'Alcanar, acompanyat a te gui
tarra peí gallee José Suárez, ha fet
conéixer les nostres can9ons, no sote-
mrat a Heidelberg, sinó a Stutlgart a
Francfort 1 a altres ciotals d'Eoropa.
Teníem molt d'Interés a entrar i

conéixer els vells cafés de Heidelberg,
carregats d'históría, iloc de reunió,
encara avoi, del clássic estudlant del
país, que no acaba de deixar de bao-
da les feories més o menys hitlerla-
nes; nna minoría, certament. Entre al
tres hem entrat en un qne funciona
d'en^á del 1707, amb parets plenes de'
quadres, records de gestes i moments
crucials d'aquest poblé. Malgrat te po
ca coDcturéncía, hi ha arabient. Dema-
nem on café amb llet que no ens po
den servir, perqué al local només ser-
veixen meojars, cervcsa i akofaoL L'in-
dret, íntün, és en ezirem acollídor; es-
crit en una higa, hom llegeix aquest
consell: «Ahuenys una vegada la set-
mana has de venir en aquest local».
Arreo I en nna gran profusió es venen
records de l'AIemanya tradicional, mi
litar i nacionalista, o, més aviat enca
ra, d'esperít germánic. Una Alemanya
que en una ocasió feia dir a Hitler
aqüestes o sembtents paraules: «Es
nna vergonya que te sote ferída que
els hoines mostrín, sigui la produida
per la na valla d'afaitar». Alguns deuen
continnBr pensant-ho aixi, encara avoi,
car en els dies actuals es reuneíxen en
cercles per fer esgrima fins que te sang
els-raja cara avall, ferída que mostreo
orgullosos en una mena de batelg pie
de fanfarronería. En aqoest café, com
també ais altres que hem visitat, abun
den les fotograHes de grups d'esíndiants
amb uniformes semimllitars. És ona
cosa que porten dintre, uns hábits qne,
peí que es ven, no poden deixar.
^ Un deis cafés, peró, que deu reflec-

tir millor el Heidelberg d'avui, evident-
ment més esbatanat, deu ésser el
«Sepp'l». La primera nit hi havia tan
ta gent, qoe no podiem entrar-hi. L'en-
demá hi anóvem més d'hora i uns es
tudiants laponesos ens deixaven Uoc.
Mal no haviem vist un indret de be-
gndes amb tant de baf. En un racó,
nn planista carregai de paciéncia i de
hones intencions, toca alió que II sem
bla i, de tant en tant, els concnrrents
el segueteen, }a sia en tons snaus o
desguitarrats. Enmig deis estudiants hi
ha molts toristes i és per aqoest mo-

, Us agradaría de rebre TELE|ESTEL a casa vostra?
Ompliu aquest butlletí, retalleu-lo *i trameteu-Io al carrer Aragó, 390
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Aitres pa'ísos Semestre 255 ptes. - Any 500 ptes.

La Sfeingasse i les torres del Poní Vell damunt el Neckar,

tio qne hom ven, per primer cop a
Heidelberg, faMilles curtes, cabcHcres'
a desdir i vestimenta estrafoláría. Tot-
hom beu cervesa i molts ho fan dem-
peos. I totfaom crí.da, sense, peró, que
te sang airibl al ríu. Taules I cadires
són de fusta al natural I mostren íns-
cripcíons fetes amb ganivets. La parró-
qute entra i $urt constantment, nna 1
alM vegada, no sabem per qué, una
mica a les palpentes, possiblement
per prendre te fresca. El local és pie de
vells cartells i anuncis, recollits aci 1
allá^ sense ordre ni críterí. És atei com
Degim: «Escote de gossos de la Poli
cía de TEstat», «Scmlnari Oriental»,
«Cairer de les Onze Mil Verges», «Ve-
terinari per a animals mciKws. Doctor
Ocell». «Prohibit aparcar bicicletes»,
«Prnlina Puf, especialista en cotillcs»,
«Oficina de cultura», «Noroés fiem a

les persones de val tan ta anys acomp»-
iQ^des deh seas pares». «Pte^a d'A-
' dolf Hitiei».,. 1 c<Mn aqocsfes mostres,
dotzenes i dotzencs. El desorí és ín-
descríntible i el descosit, inexplicable.
Sobtadament peró, el ptenista airen-
ca amb ona melodía sentimental i te
parróqoia, com mognda per un res-
so rt, slii agafa entusiasmada i amb els
nlls en blanc. Es tracta d*inia velte can-
96 que han taraHejat enes i altres gé-
neracions, una tonada que interpreta
Pambient del Heidelberg d*diir, d*avni
i de scmpre:

«He perdot el cor a Heidelberg,
va ser una nit, qnan tenia vint anys
que vaig besar uns llavis vermeDs
i uns cabelb d*nn fcMrt daurat.
La nit era bteva, meravcBoas,
i el Nedtar d*argent dar..j» q

ginebra = conyac

un conyac moH nostre

amb "b^quet" francés

Recordi també els nostres VINS

Ens piau invitar-)o a visitar ais nostres caliera qualsevoi día laborable.
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UNniBeHlRUS
AnUfflONII

No fa pas g^e, en una de lesmeves habituáis columnas de-
dicades a la música, us parlava de
la Setmana Internacional d'Estudís
sobre problemes relacionáis amb
Tactual música litúrgica —a la Uum
de la darrera Instrucció vaticana—,
que es va celebrar a Pamplona (28
d'agost-3 de setembre) amb el nom
de «FsaUite sapien|er» i organitza-
da per Tassociació «Universa Laus».
I en aquella ocasió us deia: «...en
aquests moments de total renova-
ció, de problemes i de consolidació
d'ejqjeriéncies, res no pot ésser més
important que el contacte directe,
les converses i les díscussions de
gent dedicada de pie —en Testudi
i en la práctica— a la problemáti
ca actual de la música en Tesglé-
sia...»

Jo faavia escrit aqüestes ratlles
abans de comentar la Setmana, pe-
ró diurant els dies viscuts a Pam

plona em vaig adonar que la reu
nió havia estat molt més important
del que em podía imaginar (per
damunt, no cal dir, d'alguns inevi
tables errors i punts febles) i per
aixó mlie decidit a posar en net
algunes notes preses «sur place», a
garbellar tots els meus records, i
a fer, amb unes i altres, una mena
de diari resumit.

DILLÜNS

Dia dedicat més que res a les
presentacions i a la formalització de
les inscripcions, peró aquest simple
aspecte purament administratiu ja
ens proporciona, a tots plegats,-els
primers contactes: retrobament de
velles amistats (amb algunes, oi,
pare Altisent?, fins i tot ja ha^em
fet junts el viatge des de Barcelo
na), inici de noves, coneixement di
recte de personalitats célebres...
Una immensa comunitat es va per-
filant davant els nostres ulls: un
miler de setmanistes i unes quaran-
ta nacionalitats, de tots cinc con-
tinents. Neixen rápidament els pri
mers canvis d'impressions i els pri
mers inicis de discussió, tot amb
molla cordialitat i amb fruits de
seguida positius. Bon comenga-
ment, dones, i magnífic final del dia
amb Tassisténcia, ai poblé d'Oba-
nos, a la representació del «Miste
rio de San Guilién y Santa Felicia»,
meravellosa quant a la realització
plástica i a TinteHigent aprofíta-
ment del marc de la pla^ de Tes-
glésia parroquial.
Com a anécdota del dia (que du-

rant tota la Setmana encara anirá
en augment), la constatació que
gaírebé la no queden sotanes (sem-

pre hi ha algún capellá —jove i
tot— que encara la porta, fins i
tot amb ribets vermells!), que la
corbata (grácies a Déu!) ja comen-

a substituir al ridícul coll romá,
i que en un ambient semblant en
cara són més incomprensibles al-
guns hábits de monja.

DIMAKTS

Faraules d'obertura de Mi^el
Alonso (mestre de capella de Tes-
glésia espanyola de Roma i delegat
general de la Setmana) i de Tar-
quebisbe de Famplona, i les du^
primeres conferéncies: «La funcíó
musical deis actors en la celebra-
ció», per Erhard Quack (mestre de
capella de la catedral renana de
Speyer i un deis tres membres del
«Presidium» d'«Universa Laus»; els
altres són Agustoni i Gelineau), i
«Cantar en esperit i en veritat»,
per Francisco J. Basurcx) (professor
del Seminari de Sant Sebastiá).
Dues bones conferéncies inaugu
ráis, sense gaires conceptes nous,
peró precisant molt bé Testal actual
de la qüestió i explicant-ne el per
qué, en funció de la més auténtica
cradició i del veritable esperit post-
copciliar. 1 en un terreny práctic.
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La comunió en una de Ies grans concelebracions efectuades a Fesglésia del
Sagrat Cor. Aquesta fou la presidida peí bisbe de Cuemavaca (Méxic). monse-
nyor Méndez Arceo, un deis somes que més impressió causaren en tots els

congresisies

DIARI
DUNA
SETMANA

per
oriol
martorell

perfecte funcionament (era vital
per a Téxit de la Setmana!) de les
traduccions simultánies.
Primeres concelebracions per

grups. lingüistica; nosaltres, els ca-
talans, anem a Tesglésia deis caput-
xins i ens presideix el cuite el pare
Gregori Estrada de Montserrat. Tot
i sabent que oblido molts noms, re
cordó entre els presents (sacerdots,
religiosos i relioses, laics) I. Se-
garra, M. Altisent, J. übeda, D. Cois,
A. Taulé. F. Valls, J. Bailará, E. M.
Pujol, M. Salietti, J. Flanes. V. Ba-
laguer, J. M. Mola, J. Cagigós, etc.,
i un sacerdot portugués, dos je-
smtes belgues (flámenes, diuen
ells), tms alemanys, etc.
A la tarda, primers seminaris

d'estudl; jo assisteixo al grup de
psicosocioíogia que dirigeixen els
dos germans bessons Hameline, els
quals ens corprenen amb Uur rigor
cientifíc, amb Uur valentía i lógica,
amb liur claredat expositiva; a
molts, se'ls obren els ulls davant
un nou món, inesperat, sorprenent.
Al vespre, a la catedral, concert

d'orgue a cárrec del belga Kristiaan
van Ingelgen i del navarrés Luis
Taberna.

DIMECRES

«L'art deis ministres de la parau-
la», per Gino Stefani (músic. fílosof
i  teóleg seglar), i «El gradual o
salm responsorial», per Luigi Agus
toni (rector d'un jwblet suís, i pro-
fqssor del Fontífici Instituí Ambro-
siá de Milá). Stefani (els laics pren-
dran part molt activa en aquesta
Setmana, tot i que alguns religio
sos formats a Tantiga encara se
m'escandalitzin) ens meravella a
tots per la claredat de les seves
idees i per les conseqüéncies lógi-
ques que en treu; Agustoni (home
extraordinari, que va teñir la des-
grácia de trencar-se la cama a mit-
ja Setmana, cosa que el va apartar
de molts actes), estudiá, des de tot
els aspectes possibles, aquest im-
portantissim moment de Tacció li
túrgica i va obrir nous horitzons
en un terreny encara for^a nebulós'.
Primera concelebració per a tot-

hom, presidida peí bisbe de Cuer-
navaca (Méxic), que va seguir conj
un setmanista més totes les ses-
sions i que es va posar tothom a
la butxaca amb la seva actitud pas-
toralíssima i humaníssima; s'hí
canten obres de G. Gombau, M.
Manzano, J. I. Prieto, M. Alonso i
C. Halffter (en altres misses es
van incloure partitures de D. Cois,
F. &hieri, C. A. Bemaola. T. Ara-
^és, F; Remacha, A. Martorell —re-
ligiós mallorqui que viu a Roma i
amb el qual no ens coneixíem—,
A. García Abril, i de Dufay, Aichin-
ger i Palestrina), fa de petit cor
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