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Pregàries i lloances periodístiques
a sant Francesc de Sales
Fa temps havia estat costum entre
els periodistes gironins dedicar lloan-
ces i pregàries al sant patró dels
escriptors i, per extensió, dels perio-
distes catòlics, Francesc de Sales,
l'onomàstica de la qual celebrarem el
diumenge 24 de gener. Va ser el
papa Pius XI qui li va atorgar aquest
mèrit el 26 de gener de 1923 a l'en-
cíclica Rerum Omnium. "Ser clar i
intel·ligible fou el propòsit que guià la
ploma de sant Francesc de Sales"
(Mn. Martí Alabau, Diari de Girona,
23 gener 1988, pàg. 4).
Un dels qui més afició hi va tenir va ser
Mn. Carles de Bolós, director d'Olot
Misión, de Vida Católica, del Full
Parroquial de Girona i del Butlletí ecle-
siàstic. També havia col·laborat en
diferents diaris locals de Girona. Va
destacar a Los Sitios amb la columna
titulada "Ángulo de la Ciudad", firmant
amb el pseudònim de Gerión (el
monstre gegant que la mitologia con-
sidera fundador de la ciutat de Giro-
na). Es llegeix l'any 1943 sota el títol
de Nuestra fiesta: "Función noble, ele-
vada y trascendente es la del perio-
dista: función de responsabilidad y de
competencia que, para ejercerla acer-
tadamente, necesitamos de la inspira-
ción y asistencia de lo alto. Por eso la
luz que irradia de la celeste figura del
Santo Obispo de Ginebra es para
nosotros aliento y pertrecho de nues-
tra mente y faro orientador en las
rutas que la complejidad de la vida
nos impone recorrer. San Francisco
de Sales, que fue dechado de suavi-
dad y dulzura, se sirvió de estas cua-
lidades para penetrar hondamente en
las almas. Y su labor de escritor y pro-
pagandista no fue más que una face-
ta de su apostolado por procedimien-
tos suaves. Las ideas que traducía su
pluma caían un día y otro día como
rocío en las almas, y así las ganaba
para Dios" (Los Sitios, 29 gener 1943,
pàg. 2).

El veterà Fèlix Bouso Mares escrivia
al sant d'aquesta manera des de la
seva columna "Alminar": "Que él, en
lo que pueda, les conceda a todos
ustedes, a los lectores, paciencia y
comprensión. Y a nosotros, los pro-
fesionales del periodismo y de la
información, nos aumente la sensa-
tez, nos agudice el ingenio, nos
señale el buen camino, nos colme de
objetividad, nos aparte del vedetis-
mo, nos acerque a las personas... y
nos siga ayudando a vivir cada día en
paz con todos... Y a pesar de todo"
(Los Sitios, 24 gener 1980, pàg. 3).
El periodista Josep Collelldemont li
suplicava així: "Allibereu-nos, gloriós
sant, de caure en mans de grups de
pressió, que ens vulguin utilitzar per a
interessos particulars. Manteniu i
reforceu, que ja convé, la conscièn-
cia que un país només pot ser
democràtic si accepta sense condi-
cions la llibertat d'expressió, tant per

part del poble com dels governants.
Doneu-nos, als professionals, una
seriositat en la nostra feina que ens
porti a ser fidels a la informació, mal-
grat el risc que això moltes vegades
comporta. I tragueu-nos, encara que
ja sé que és demanar molt, aquesta
mala fama que tenim de gent perillo-
sa i perversa, de la qual cal allunyar-
se com el dimoni. Amén". (Punt Diari,
24 gener 1985, pàg. 10).
El Punt Diari pregava al sant que "la
nostra gent llegeixi català, entengui
català [...] si calen novenes les farem
[...] Ajuda les empreses que ens
donen publicitat. Que entenguin que
el diari els és útil, i que ells ens són
útils a nosaltres. [...] Augmenta les
vendes de diaris" (Columna
"Apunts". Punt Diari, 24 gener 1980,
pàg. 3).
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“El santo, en su incansable afán de divulgar la verdad, escribía en forma periódica unas
hojas de propaganda; acostumbraba a dejarlas listas por la noche, y a la mañana
siguiente los vecinos de la ciudad se las encontraban debajo de la puerta” (Gerión. Los
Sitios, 29 gener 1949, pàg. 2). Dibuix: Pep Claparols.


