
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n. 1, juny del 2012 



Benvingut, benvinguda, 

En aquest blog hi ha un conjunt de textos de diversos autors guixolencs, tant d’autors presents com 
d’autors desapareguts. Tots ells tenen o han tingut alguna relació, estreta o distant, permanent o 
esporàdica amb la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Al final de cadascun d'aquests textos, si ho 
desitges, pots escriure-hi un comentari. 

La revista digital Lletres Guixolenques acull una àmplia temàtica, que trobaràs expressada en la 
capçalera del blog. Els continguts dels escrits que figuren en la revista són responsabilitat exclusiva 
dels seus autors. 

La col·lecció de textos d’aquest blog serà vigent durant sis mesos, al cap dels quals quedarà 
substituïda per una altra col·lecció, un nou número de la revista. 

Aquest recull de textos corresponen a un número determinat d’aquesta revista digital, un número 
que canviarà dues vegades cada any. 

Al costat dret d'aquesta pàgina hi ha una columna amb una entrada a la nota editorial i a altres 
apartats i, a mode de sumari, la llista d’autors amb què comptarà la revista quant a col·laboracions 
constants o esporàdiques. Dins de cada autor hi trobaràs el text o textos seus. Alguns textos són 
seleccions de fragments de publicacions ja editades, altres són inèdits. 

Lletres Guixolenques és una revista que vol donar presència i publicitat regular als textos dels 
autors que formen el patrimoni literari de la nostra ciutat. Té un propòsit divulgador d'un bagatge 
cultural ciutadà adreçat tant a joves com a grans, com a contribució al gaudi, coneixement i 
continuïtat d'aquest llegat. 
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Salutació de l'Alcalde de Sant Feliu de Guíxols 
 
 
Habitualment, tot allò que ens provoca sensacions somàtiques és el que ens corprèn i fa que 
cerquem repetir l’experiència: mirar una final de futbol en grup, participar ens curses diverses o 
anar a pescar. Són activitats que aconsegueixen que activament les busquem, vaja, que ens omplen. 
Per aquest motiu, solen quedar per davant d’altres activitats més contemplatives com mirar una 
exposició de quadres o anar al cinema. Poca gent viatja només per veure una exposició de quadres 
(sí, n’hi ha que sí), i menys per anar al cinema. 
  
No obstant, crec que hi ha una excepció que, malgrat ser a priori una activitat contemplativa, fa 
sorgir en qui ho practica sensacions intenses, que sense embafar originen en cadascú de nosaltres 
multitud d’emocions. Em refereixo al plaer de llegir. 
  
I és de bonhomia proporcionar estris per a gaudi del altres. Acompanyar a descobrir allò que està 
ben escrit crec que és un propòsit mereixedor d’atenció i agraïment. La pàgina web de les Lletres 
Guixolenques contribueix a fer que l’ofici de viure sigui una mica de més bon fer. Hi trobareu en el 
seu plantejament allò del nacionalisme ganxó, el qual crec que en aquest cas és un element que ens 
ajuda a concretar un àmbit proper de lletres, oracions, adjectius i històries ben ordenades. Com diria 
en Josep Pla, ho fa tot més mengívol. Sort i encert en la tria que feu, i bones estones als lectors. 
  
Joan Alfons Albó 
Alcalde de Sant Feliu de Guíxols 



Salutació del Conseller de Cultura 
 
Al llarg dels temps les eines canvien, però la necessitat d’expressar i de comunicar no. L’escriptura 
va néixer entre els humans ja fa uns quants segles i va venir per quedar-se. Necessitem comunicar 
els nostres sentiments, idees, anhels, il·lusions o fins i tot frustracions. Necessitem expressar-nos i 
també construir-nos a través de la nostra pròpia expressivitat o creativitat. I també amb la dels 
altres. El relat de vida de cadascú de nosaltres es construeix així: escrivint o llegint. Els escriptors i 
lectors fan la cultura d’un país, el relat compartit; expressen les il·lusions compartides, els anhels 
compartits i les voluntats compartides. 

I per a poder mantenir ben viva la nostra capacitat expressiva , per a crear el nostre relat col·lectiu, 
per a entendre millor on anem, per a indagar més bé quin futur volem, necessitem eines. Eines 
tradicionals, les de sempre; i eines contemporànies. Per això em plau saludar l’aparició de “Lletres 
Guixolenques”. Neix una revista digital que es proposa divulgar el patrimoni literari guixolenc tot 
estimulant-ne el seu enriquiment, tot posant-lo a l’abast de les noves generacions. Ben segur que 
“Lletres Guixolenques” ens permetrà a tots conèixer millor com sent, com batega, com s’expressa el 
ciutadà i ciutadana de Sant Feliu de Guíxols. 

La pluralitat que aplega aquesta revista és un dels seus grans atractius: els autors del passat, 
representats per mostres de lírica renaixentista i el fulletó en capítols, poden ser redescoberts amb 
les eines de la tecnologia actual. Alhora, els escriptors emergents, amb obres que van de l’assaig 
històric i cultural a la narrativa refrescant adolescent, hi troben un espai generós des d’on donar-se a 
conèixer. 

Tots plegats traspuen el sentiment, el batec guixolenc i expliquen la realitat literària del poble. 

Ferran Mascarell 

Conseller de Cultura 



EDITORIAL 

Lletres Guixolenques, tal com queda indicat en la pàgina d'inici i de benvinguda, és una revista 
literària digital que té com a objectiu la divulgació del patrimoni literari guixolenc i, al mateix 
temps,  estimular entre els joves la continuació d'aquest patrimoni. 
 
La revista desplega en cada número un mostrari del llegat literari ciutadà, d'escriptors que ja ens han 
deixat. Té un altre apartat de textos d’autors vius i presents. I compta amb apartats que volen servir 
d'estímul i aparador de nous escriptors, escriptors joves. 
La revista està oberta a escriptors que tinguin alguna relació, assídua  o esporàdica amb Sant Feliu 
de Guíxols, i que ja comptin amb un currículum de publicacions. 
La revista tindrà una edició semestral i també recollirà escrits d’autors, guixolencs o no, que tractin 
temes relacionats amb la ciutat. 
És una revista en llengua catalana. 
 
En aquest primer número de Lletres Guixolenques trobaràs, doncs, textos d'autors en actiu i 
d'autors que ja formen part, definitivament, del patrimoni literari guixolenc. 
 
En el grup d'aquests darrers reproduïm dos sonets de Salvador Albert  (considerat per  Gaziel  com 
un dels darrers representants - tot i que gairebé oblidat o silenciat- de la Renaixença), en una  com-
binació de transcendència, sensualitat i càrrega lírica intensa. 
 
A continuació trobaràs un petit fragment de la primera obra en llengua catalana d'Agustí Calvet 
“Gaziel”. Un text farcit de delicioses suposicions i reflexions (algunes d'elles fonamentades en es-
tudis historiogràfics) sobre el passat proper o llunyà de la ciutat i del monestir de Sant Feliu de Guí-
xols. 
 
També sobre recorreguts historicogeogràfics , trobaràs reproduït un fragment d'un text publicat per 
Agustí Casas, amarat de coneixements i d'ampla cultura humanística, sobre la ciutat i monuments 
de la Florència d'inicis de segle XX, que pot servir d'excel·lent presentació i guia per a una visita a 
la capital de la Toscana. 
 
Trobaràs, igualment, el primer capítol d'una novel·la de folletí, que es publicà al s. XIX i que va 
acabar traduint-se al francès, alemany i italià, amb un nombre considerable d'edicions. El seu autor, 
un guixolenc, Ferran Patxot, escrigué aquest relat de tant d'èxit editorial (amb el pseudònim de 
Manuel Ortiz de la Vega). Tomàs Rosés, en una primmirada traducció, en té cura de la versió 
catalana (la novel·la fou escrita en castellà) i ens n'anirà oferint periòdicament els capítols. 
 
Quant a autors actuals, incloem la reproducció d'un fragment d'un llibre publicat per Fèlix Martí (al 
final sempre hi ha la referència bibliogràfica oportuna), que explica alguns passos i contactes durant 
un recorregut geogràfic a través de l'espiritualitat religiosa de pobles de l'Orient i d'Àfrica. 
 
També d'un escriptor actual, podràs llegir el fragment d'un text inèdit de Joaquim Pijoan sobre els  
sentiments, pensaments, temors, fascinacions, dubtes i incerteses desvetllats en una seva visita al 
Japó. La societat que l'acull l'omplen d'interrogants i ens obliguen a observar amb mirada crítica la 
nostra. 
 
En Toni Sala ens reprodueix, en la revista, un fragment del seu pròleg del llibre “Narracions” de 
Joaquim Ruyra. Hi fa tota una sèrie d'interessants consideracions sobre la narrativa de l'escriptor 
blanenc, el caràcter modèlic i de referent que representa per a molts escriptors posteriors, i la seva 
decidida opció pel retrat del paisatge, en què ficció i descripció es fusionen en un autor reconegut de 



tan celebrat mestratge.  
 
Carles Hac Mor ens fa uns comentaris, extrets d'una conferència seva pronunciada al Centre d'Art 
Santa Mònica, sobre la novel·la d'Anna Balagueró, en la línia tan seva de la antipoesia, 
antinarrativa, anti... que ambdós autors freqüenten habitualment al llarg dels seus textos i 
conferències. 
 
D'Ester Xargay hi ha un poema reproduït de la seva obra publicada, que va obtenir el “Premi 
literari Àncora” el 2001 en l'apartat de poesia. És un text farcit de lligams de noms i adjectius que 
ressegueixen el poema més antic i celebrat de les lletres europees. 
 
En l'apartat de temes guixolencs hem transcrit el text que ens fa arribar el professor Manuel 
Llanas, expert en l'obra de Gaziel. En aquest text, d'una gran transcendència per veure l'evolució 
ideològica de l'escriptor guixolenc, queden recollits uns fragments de cartes inèdites, que Gaziel va 
escriure a Jordi Rubió i Balaguer a finals dels anys cinquanta del segle XX, i en què hi declara la 
seva decepció, a la vista de la impossibilitat que constata de poder mantenir tesis que el mateix 
escriptor havia defensat tota la vida sobre la possibilitat i necessitat de bona convivència entre 
Catalunya i Castella i l'esperit humà que cadascun d'aquests pobles personifiquen. L'oportunitat de 
la publicació d'aquests fragments epistolars és un present molt valuós per a Lletres Guixolenques, 
que ens atorga el doctor Llanas.  
 
En aquest apartat sobre temes  guixolencs, en Jordi Vivo, que va actuar de director en les darreres 
excavacions arqueològiques a l’entorn del monestir guixolenc el 2009 i 2010, ens n’explica les 
conclusions obtingudes després dels treballs, així com les troballes i els descobriments realitzats. 
 
 
Joaquim Molas, en un text dedicat a Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, ens 
exposa un seguit de reflexions sobre la dinàmica actual de la literatura, en competició amb les noves 
tecnologies. També fa suggeriments interessants sobre mesures per a la promoció de la literatura, 
especialment amb aquella que la connecta amb espais urbans i geogràfics. 
 
L’Àngela Ribas reprodueix una narració curta publicada a la Revista de Girona el gener-febrer 
d’enguany: la descripció d’una “experiència de biblioteca” tenyida de pinzellades poètiques, de 
sensacions i interrogants, que amaren el pensament i una acostumada visita a la biblioteca. 
 
Quant a l’apartat d’Escriptors Novells, de l’IES Sant Elm reproduïm dos treballs de l’Ester Ribot 
que van merèixer el primer premi de poesia per Sant Jordi d’enguany, celebrat en aquest Institut. Hi 
ha un text de prosa poètica i un poema en tercets, amb bells jocs de noms i adjectius per a 
sensacions, sentiments i experiències. 
De l’IES Ridaura, l’alumne Pol Girbal ens fa arribar un text ple de realisme novell. La descripció 
intensa  i commovedora d’una situació amarada de pensaments, sentiments i il·lusions rutilants de 
jovent. De l’IES Sant Feliu, l’alumna d’Elena Darriba reproduïm un text, guanyador també del 
premi Sant Jordi, d’aquell institut, de senzillesa exquisida ple d’emocions essencials i incisives. 
 



                                                    

Salvador Albert i Pey (Palamós, 1868- Cerdanyola, 1944) 

Poeta, narrador, assagista i polític 

obres (en llengua catalana): 

El despertar d’un cor, (1897) comèdia Ideal, (1898) novel·la Soldats de la vida, (1898) 
drama Involució, (1898), assaig Florida de Tardor, (1918), poemes Les hores que tornen (1919), 
poemes  Amiel, (1920) assaig  Confins, (1921) poemes   Antologia, (1921) poemes  Òpals, (1925) 
poemes  Més enllà (1925) poemes  Poesies (1916-1925), (1926), recull de poemes  Les darreres 
fulles, (1929-1938) 
 
 
  VIDA! 
S'obren al sol, de l'ametller les flors, 
que, en l'ambient atzurat, són com estrelles. 
Sonorament s'hi endinsen les abelles 
amb la delícia dels novells amors. 
 
Oh vida, que, amb tos ulls encisadors, 
els meus enflores d'albes meravelles! 
Plors i somriures, màgica, aparelles 
i a l'hivern dons primaverals dolçors. 
 
Mon sol ponent s'abriva a tos encants, 
i dintre el pit, em brunz un eixam d'or. 
Oh vida que així fas, dels vells, infants! 
 
Al foc de tos esguards luxuriants, 
reneix el que hi havia en mi de mort, 
i un ametller florit devé mon cor. 
 
  Veig, de cara a la posta, un vell jardí, 
  pàl·lid de solitud, i un llir d'argent 



  que s'hi desclou, a l'ombra, excelsament, 
  i tot l'embauma amb son alè diví. 
 
(MÉS ENLLÀ. 1921-1925, dins de Poesies 1916-1925. Llibreria Catalònia, Editorial Catalana S.A. Barcelona, 1926) 
 
 
  L'ENCÍS 
De sos ulls blaus la serenor divina, 
com altre temps, encisa mon esguard. 
Així el repòs de l'aigua cristal·lina 
encanta el pàl·lid cel de cap al tard 
 
La seva ànima, estrella diamantina, 
hi resplendeix amb pura albor de nard; 
i mon cor las, migrant-se, hi endevina 
el bell amor que defugí covard. 
 
Com flam de ciri dintre un raig de sol, 
defalleix mon esguard enfront del seu, 
que és, per mi, deu suprema de consol. 
 
Res no em guarí de ma enyorança greu 
d'ençà que va mancar-me el dolç encant, 
l'alta claror de son esguard d'infant. 
 
(MÉS ENLLÀ. 1921-1925, dins de Poesies 1916-1925. Llibreria Catalònia, Editorial Catalana S.A. Barcelona, 1926) 
 
 



                                                   

Agustí Calvet i Pascual “Gaziel” (Sant Feliu de Guíxols, 1887 – Barcelona, 1964) 

Filòsof, periodista, narrador 

obra castellana: 

Cròniques de guerra: 

Diario de un estudiante en París (1914) (La Vanguardia) Cròniques sobre la guerra 1914-1918 
(Hojas Selectas i La Vanguardia) Narraciones de Tierra Heroicas (1916) Editorial Estudio En las 
líneas de fuego (1917) Editorial Estudio De París a Monastir (1917) Editorial Estudio El año de 
Verdún (1918) Editorial Estudio Articles de 1918 a 1936 a La Vanguardia Articles de 1925 a 1930 
a El Sol Articles del 1932 a Ahora 

obra catalana: 

Articles La Veu de Catalunya (1914): Hores del viatger espiritual (diversos articles) París 1914. 
Diari d’un estudiant  Una vila del vuitcents Sant Feliu de la Costa Brava Tots els camins duen a 
Roma Castella endins Portugal enfora La península inacabada Enteniment de la Península 
Ibèrica Seny, treball i llibertat (Suïssa) L’home és el tot (Florència) La humanitat és un 
somni Viatge a Colòmbia Quina mena de gent som Meditacions en el desert Història de “La 
Vanguardia” 

Obres publicades per diverses editorials. Editorial Selecta, Barcelona 1970 en publicà l’obra 
catalana completa, tot i que hi manquen Una vila del vuitcents i Història de “La Vanguardia” 

      I 
              La vila 
 
L'antiga població de Sant Feliu de Guíxols, avui convertida en una petita ciutat, té la finor i la 



gràcia de l'Empordà, i l'aspriva dolçor de La Selva, perquè està com encastada al caire mateix on 
s'ajunten aqueixes dues grans comarques catalanes. Però fins ben entrat el Vuitcents conservà la 
fesomia i les proporcions del que havia estat durant molts segles: una vileta abadial, arrupida a 
l'ombra d'un gran monestir de frares. 
Deixant de banda el significat enigmàtic de la paraula Guíxols, i el que devia haver-hi aquí des de 
força abans de l'Era cristiana (no gaire cosa, ben segur, fora de la gran esplendor de la naturalesa), 
el cert és que en els seus origens històrics, en plena Edat Mitjana, la població no era gairebé res més 
que una enorme abadia benedictina, un fosc cenobi d'aspecte romànic i pirinenc, com els de Canigó, 
Cuixà, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pere de Roda. Però en el si d'aqueixa imponent 
nissaga monacal i guerrera, el monestir de Sant Feliu de Guíxols (el "Convent", com encara 
l'anomena el poble) ja representava una mena de  bonança, el punt dolç on els formidables ascetes 
cristians, vestits de burell o folrats amb cuirassa de ferro, i crescuts entre els cingles del Pirineu 
havien cedit a la temptació de deixar-se caure a la blana ribera d'aquesta mar tan alegre i tan blava, 
on encara perviuen les sirenes homèriques. 
El cenobi fou bastit tant a prop de  l'aigua, que per precaució contra els corsaris i pirates africans 
degueren amagar-lo dins un replec de la costa, al fons d'una fonda badiola deserta, eriçada de 
boscúria, tancada terra endins per un cinyell de pujols rocosos, i protegida de la banda de mar per 
dos braços de promontori, com dos llargs sentinelles. 
El Convent amb nombroses i ferrenyes torres, estava emmurallat. Dintre d'aqueixes obres de 
defensa o resguardat per elles, s'aixoplugava un estol de gent menuda, servidors i enfeudats del 
monestir. No lluny de les muralles, cap al Nord, algunes masies i un escampall d'hortes.. Tocant a 
mar, arran d'aigua, un misèrrim barri de pescadors -el Raig actual. 
Quan els temps s'abonançaren una mica i la terra sorrenca pogué donar per viure a algú més que a 
gent de cilici i gent guerrera, varen sorgir durant el segles XIII i XIV, a l'ombra dels frares i sota la 
protecció reial, unes poques baronies d'armadors i navegants que traficaven per les costes del 
Mediterrani. Els casals gòtics on vivien aqueixos petits senyors sotmesos al Rei i al Papa, encara es 
conservaven no fa pas molts anys, pels vells carrers estrets que conflueixen a la plaça de la vila. 
Avui en queden només restes, portals de mig punt o finestres lobulades, partides per una finíssima 
columna. Perìo jo en recordo una pila de sencers, amb les fosques i profundes quadres dels baixos 
convertives en obradors de fuster o en botigues de vetes-i-fils. Els antiquaris se'ls varen emportar de 
mica en mica, per peces menudes, quan, entrat ja el segle XX, es posà de moda fer cases noves amb 
pedres velles. Un dels nobles casalots medievals més graciosos, no pas dels més grans i millors, 
s'alçava a la mateixa plaça de la vila, on actualment hi ha una taverna anomenada d'En Saura. 
Aquell bell casal antic, que era conegut per Can Garjola, desaparegué com per art d'encantament en 
1908. 
Els armadors ganxons1 i els pescadors de tota aquesta costa, els del Raig entre ells, prengueren una 
part molt activa en la conquesta i la colonització de Mallorca pel nostre rei En Jaume, cap a mitjans 
de segle XIII. Fou tan activa aqueixa part, que des de llavors el català que es parla a les illes 
substitueix la l de l'article per una s, i així els mallorquins diuen es pare i sa mare, tal com fa encara 
la gent menuda d'aquesta ribera, que d'això en diu, graciosament, salar. .../... 
 
Una vila del vuitcents (Sant Feliu de Guíxols) Editorial Selecta. Barcelona, 1953 p.19-21 
 

                                                
1 "Ganxó" i "ganxona" són les denominacions privatives que a l'Empordà i la Selva solen donar-se als fills de Sant 

Feliu, als qual s'atribueix, com aquelles paraules indiquen, una especial força encisadora. 



                                                 

Fèlix Martí i Ambel, Barcelona 1938 

Filòsof, professor 

Expresident de la Fundació Jaume Bofill Expresident de Pax Romana Fundador i president d'honor 
del Centre Unesco de Catalunya Director del Centre Interreligiós de Barcelona President d'honor de 
Linguapax Medalla Unesco dels Drets Humans (1995) Creu de Sant Jordi del Generalitat de 
Catalunya (2002) Medalla d'Honor de Barcelona (2006) President d'Opinió Catalana 

Publicacions: 

Articles 

Diplomàtic sense estat: memòries. Proa. Barcelona, 2006 

 
Cap IX: Voltant pel món 

.../... 
 Les impressions més fortes les vaig rebre visitant els països asiàtics. A l'Índia vaig descobrir 
la vitalitat de l'hinduisme. M'acompanyava Joseph Raj Kumar, el nostre coordinador asiàtic, que 
després es convertiria en el nou secretari general del MIIC en substitució d'Eric Sottas. Raj em va 
facilitar converses amb líders religiosos hindús i visites a centres espirituals hindús. Per part 
catòlica, vaig conèixer els grups del MIIC , que em vam fer la impressió d'estar massa condicionats 
pels models europeus de pensament teològic i d'espiritualitat. Em va interessar molt conèixer Bede 
Griffiths, que intentava, a l'ashram de Shantivanam prop de Tiruchirapali, viure un cristianisme amb 
coordenades culturals índies. Vaig tenir oportunitat de visitar tot sol Varanasi, la ciutat sagrada del 
Ganges. Confesso que vaig passar por. Arribant a la ciutat vaig pujar a un rickshaw i vaig demanar 
al meu conductor que em portés a algun hotel de bon preu. El fet és que em va fer passar per un 
laberint de carrers cada vegada més estrets, que travessaven barris miserables i vaig arribar a pensar 
que potser seria el meu últim viatge. Era ben fàcil fer-me desaparèixer en qualsevol munt 



d'escombraries. Hi havia massa gent en carrerons massa bruts i olors massa agressives. Jo era un 
foraster que no encaixava en un món aparentment caòtic. De fet eren mals pensaments. Ens va 
dipositar, a mi i  la meva maleta, en una pensió de mala mort que efectivament tenia un cost 
insignificant, però de la qual es podia dir que qualsevol semblança amb un hotel era casual: 
habitacions amb un excés d’obertures per facilitar la ventilació, dutxes i lavabos amb precàries 
condicions de neteja, en un espai arquitectònic depriment, amb humitats i calors desmesurades. 
Paradoxalment, la ciutat em va fascinar. De matinada els rituals purificadors a la vora del Ganges 
són impressionants. No puc oblidar la força expressiva i la llum de moltes mirades, ni l'harmonia 
dels grocs de les túniques,  els colors de les flors que flotaven suaument a de les aigües del riu, ni la 
serenor dels ritus practicats per milers de creients que no donaven la sensació d'interferir-se els uns 
amb els altres. 
 A Sri Lanka vaig familiaritzar-me amb el budisme. Els amabilíssims cingalesos membres de 
Pax Romana em van facilitar els contactes amb líders budistes a Kandy, un dels centres mundials 
del corrent Theravada, conegut també com a Hinayana. Em van fer conèixer el país. La roca de 
Sigiriya i el Buda reclinat de Polonnaruwa, una imatge de pedra de catorze metres de llargada, 
expressen la força i la bellesa de l’art budista. A Sri Lanka, com en altres països on hi havia 
membres del MIIC, vaig viure sempre a les cases que m'oferien i d'aquesta manera vaig conèixer, 
des de dins, famílies i cultures que fa de mal conèixer viatjant pels circuits turístics i vivint en 
hotels. De Sri Lanka recordo també uns escarabats enormes i amenaçadors amb els quals vaig haver 
de conviure amb acords de mútua no-agressivitat. Era abans de la guerra entre la nacionalitat tàmil i 
la cingalesa, que no van saber preveure. Penso que és lamentable que els estats no s'adonin a temps 
de la necessitat de reconèixer el seu pluralisme nacional. S'evitarien molts sofriments i moltes 
violències. Confio que la tradició no violenta del budisme els ajudi a superar la tragèdia de la guerra 
entre les dues comunitats. A Indonèsia vaig quedar molt afectat per l'extrema pobresa que vaig 
observar a Jakarta. Em van meravellar la grandesa del temple de Boroboduor i les tradicions 
culturals tan vives de Bali. Em va sorprendre la riquesa estètica dels rituals de l’hinduisme dels 
balinesos i especialment les processons de dones amb ofrenes espectaculars que portaven al cap. 
Eren com minúsculs edificis molt sofisticats construïts amb fulles diverses, fruits i arròs. Aquest 
cereal és tan important en la seva alimentació que utilitzen un mateix verb per a “menjar” i “menjar 
arròs”. 
 A Hong Kong vaig viure al pis atapeït que ocupaven els dirigents de la Joventut Estudiant 
Catòlica (JEC) i del MIEC. Recordo el seu esperit antioccidental i revolucionari. De la ciutat 
m'impressionava l'enorme concentració humana que ocupava carrers, botigues i restaurants del 
carrer. Després d'haver sofert la coïssor terrible del menjar del subcontinent indi, vaig trobar 
celestial l'acreditada cuina xinesa, encara que al nostre pis l'alimentació bàsica era l'arròs blanc. 
Almenys era un arròs sense espècies agressives. Tailàndia em va robar el cor. Vivia a la residència 
dels jesuïtes de Bangkok. Altra vegada escarabats i mosquits, però un país bell i amb una cultura 
molt original. No me'n vaig fer càrrec fins que vaig viatjar per l'interior del país. No hi havia 
misèria, sinó un estil de vida senzill i alegre. El budisme era com la sal d'unes comunitats humanes 
pacífiques i harmonioses. El cristianisme hauria de trobar, com enlloc, les seves possibilitats 
d'encarnar-se en una cultura molt diferent de les cultures mediterrànies, on es va formalitzar 
inicialment. Els universos intel·lectuals i simbòlics del poble tai reclamaven un cristianisme 
desoccidentalitzat. Aquest neguit em va acompanyar sempre pels meus viatges asiàtics. Em dolia 
constatar, per exemple, que les litúrgies catòliques a Tiruchirapali o a Singapur s'assemblessin tant a 
les litúrgies de la meva parròquia de Barcelona. 
 A les Filipines em va tornar a sobtar la pobresa. El cardenal Jaime Sin vivia en un palau 
blanc enmig d'un mar de barraques fosques i brutes. Va ser molt amable amb mi, però jo pensava en 
l'escandalosa diferència entre el seu palau immaculat i els habitatges miserables dels seus veïns. 
Tampoc no m'agradava que els dirigents catòlics consideressin un èxit que els membres destacats 
del règim del dictador Ferdinand Marcos i la seva poderosa dona Imelda Marcos, a la qual tothom 
es referia amb el títol de "first lady", portessin els seus fills a les escoles catòliques. Els grups del 
MIIC a les Filipines estaven dividits entre els que tenien connexions amb les xarxes de poder de la 



família Marcos i els que aspiraven a canvis substancials a favor dels pobres.  
 A Tokio vaig entrar en contacte amb una intel·lectualitat catòlica molt influïda pels jesuïtes. 
Al Japó hi havia una gran discussió sobre la identitat del país i els catòlics participaven en el debat. 
Vaig començar a llegir les novel·les de Suzako Endo, molt traduïdes ja a les llengües europees i que 
eren molt valorades en relació a la reflexió sobre la identitat japonesa. A la casa on vivia, vaig ser 
iniciat en les tradicions convivencials  japoneses, com ara la utilització del kimono, la gastronomia i 
els rituals del tracte interpersonal. També em van facilitar visites als temples i monestirs de Kyoto, 
on els monjos practicaven el budisme zen, una branca de la tradició Mahayana. Aquestes 
descobertes em van provocar un impacte estètic i espiritual molt fort. Els enormes espais boscosos 
que envolten els temples, els converteixen en àmbits d’una pau gairebé màgica. Per cert, que el 
viatge a Kyoto va ser la meva primera oportunitat d'utilitzar un tren d'alta velocitat. A Europa 
encara no n'hi havia cap. L'experiència japonesa em va interessar especialment per la recerca 
evident d'una síntesi entre modernitat tecnològica, manteniment de la identitat cultural i recerques 
espirituals. 
  El continent africà era el terreny d'operacions reservat especialment a Bonaventura Pelegrí 
perquè ell coneixia bé els moviments d'estudiants catòlics que nosaltres volíem incorporar al MIIC 
quan esdevenien professionals. Vaig fer una llarga visita a Madagascar, on vaig viure a casa d'un 
brillant intel·lectual africà , membre del nostre consell, Patrice Ratzimbazafimahefa. El règim 
polític era oficialment marxista, però d'un marxisme d'opereta. Patrice tenia una lucidesa 
excepcional per analitzar el seu país i el conjunt de problemes polítics i culturals que afectaven 
Àfrica. Amb ell vaig aprendre molt. L'entrevista que vaig mantenir amb el cardenal Victor 
Razafimahatratra em va fer descobrir una personalitat que s'orientava perfectament en el complex 
món africà. 
       Volia conèixer el nostre petit grup de Pax Romana a Egipte. Michel Farah, el distingit 
membre egipci del MIIC, em va facilitar contactes amb la comunitat de la venerable tradició del 
cristianisme copte, viscut a Egipte per nombroses comunitats. També vaig conversar amb el nunci 
del Vaticà a Egipte, Mgr. P.Glorieux, de qui jo ja tenia notícia per la lectura d'un llibre seu sobre els 
laics. Era una persona d'alt nivell intel·lectual i amb un excel·lent sentit comú. El món àrab és un 
altre univers. Ho vaig constatar a el Caire i en el transcurs d'una altra visita a Algèria, on vaig parlar 
amb el Cardenal d'Alger, Léon-Etienne Duval, i amb el bisbe d'Oran, Henri Antoine Marie Teissier. 
A tots els països àrabs la penetració del cristianisme era gairebé insignificant. En aquell moment no 
hi havia cap moviment integrista políticament fort, però ja em va sorprendre veure a Algèria dones 
completament cobertes i que tenien accés a la visió a través d'un minúscul espai triangular que 
deixava visible un ull. Teissier em va explicar que hi havia molts intel·lectuals de l'Islam amb els 
quals es dialogava perfectament, i que interpretaven l'islam amb orientacions humanistes i obertes. 
 A Egipte, circulant al marge dels circuits turístics, vaig poder gaudir del grandiós patrimoni 
monumental de tombes, temples i piràmides. Encara recordo que un missioner espanyol es va 
estranyar quan em va localitzar de matinada en una barca que utilitzava la gent del poble per 
travessar el Nil, prop de Luxor. No m'espantava la calor i vaig extasiar-me contemplant molts 
monuments en solitari a hores massa incòmodes per a turistes convencionals. La cultura egípcia 
antiga va ser alhora terrible i sofisticada. Avui sorprèn la bellesa desmesurada dels seus temples i la 
delicadesa dels seus relleus ornamentals. Hem descobert que les intuïcions de la seva religió han 
influït molt en totes les religions posteriors.   .../... 
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Resum. - L'atracció i l'expansió 

I ja som arribats, si fa o no fa, a les darreries de la nostra excursió. A través de lo poc que mal- 
girbadament hem citat i de lo molt que oportunament hem omès, forcats a fer una tria de les flors 
més oloroses, ja hem remarcada ben clara la suggestió exercida per l'art precís i fèrvid de Florén- 
cia. No obstant, la ciutat recreadora de lo bell, on el Giotto hi descobrí la Natura aparentment 
ignorada i on Brunelleschi hi aporta'l prestigi de les formes clàssiques, la ciutat que en la fibra subtil 
que entrellaça en unitat els seus monuments de tota mena, hi guarda potser el secret de sa més alta  
eficàcia, no'ns ha mostrat encara d'una manera especial l'expansió i l'intensitat del seu triomf i cal 
per a acabar que'ns hi fixem un moment, sense l'enveja patriòtica impossible d'existir quan la 
superioritat és tan palesa i amb l'intent, ben al contrari, de descobrir de pas en nostres coses la 
noblesa d'un excels origen. 
En aquella península, vibrant precoçment d'art d'un cap a l'altre, Floréncia ocupa sempre la glo- 
riosa davantera. Molt aviat, sense rebutjar ni novetats ni elements forasters, s'atingué amb amor a la 



seva tradició, imprimí a tot lo seu caràcter propi, deixant-se dur pel seu criteri independent i 
enlairat, i fou constantment, durant dos segles, el fogar intel·lectual de tota Itàlia.  
De primer antuvi, són els seus pintors, els seus escultors i arquitectes, els qui irradien de Floréncia 
en vers apòstols, portadors inspirats d'una llum nova; després, amplament reconegut el seu 
mestratge, comencen els deixebles d'afluir-hi, considerant-la llur centre natural, la llar comú que 
espontániament ha d'escalfar-los. l'acadèmia prestigiosa que'l lliure albir de tots acatarà.  
Més tard, quan el Renaixement hi pren finalment cos de faisó ben decidida i triomfa plenament en 
les regions més allunyades, quan arreu l'instint estètic penetra les consciéncies i l'encís de formes 
belles invadeix tots els ordres de la vida, llavors, és dels Alps fins a Sicilia que artífex i poetes, 
industrials i filosops i qualsevol que Iluiti per una idea noble, tots tenen alhora fit l'esguard en el 
Palau majestívol de Llorenç i esperen com suprema recompensa l'aplaudiment o l'estímul que'n 
pervingui; tal com la Roma antiga acudint estudiosa envers Atenes, lo més selecte de la societat 
quatrecentista s'adreça indefectiblement cap a Floréncia, intrigat i cobejós d'assaborir-hi la seva mel 
de Plató o assedegat principalment d'assadollar-se en l'art que s'hi congria.  
I al tocar l'hora de la gran evolució, de la transformació cosmopolita, els tres grans sacerdots del 
novell ritu s'hi apleguen simultanis, com obeint a un acord tàcit i com cercant-hi respectuosos la llur 
consagració: Miquel Angel, Lleonard i Rafael, toscans els dos primers i el terç umbri, s'hi troben 
treballant en l'any 1506, promptes tots tres per a abastar la glòria i començar la llur missió 
d'universalitzar, magnificant-les a través del respectiu temperament, les pures ensenyances de llurs 
predecessors.  
Peró, si'n duia d'embranzida la cultura de Floréncia! Quan l'èxode de sos homes més insignes, qui 
troben en la cort dels Papes l'escambell d'un centre mundial, sembla reduir-la al paper secundari de 
glòria del passat, quan la ciutat del Tibre, en ses eternals condensacions, assumeix amb sagrada 
dignitat el ceptre de la renaixenca clàssica, és ella encara qui actua i dictamina i sos representants 
naturals o espirituals no són pas sols aquells artistes, sinó que des de la cadira de Sant Pere, un 
florentí, un Medicis i fill del Magnífic per més senyes, hi oficia eficaçment com el més refinat dels 
seus mecenas.  
Roma. que havia lliurat a l'impulsió de Donatello i a l'assenyat escorcoll de Brunelleschi els seus 
secrets antics, rep ara bellament elaborada la matèria prima que havia un jorn cedida i esdevé en 
rigor l'exposició esplendent dels productes i fineses de Floréncia. Tot aquest seu esplendor no 
constitueix sinó un reflexe; no hi hagué en l'Art sinó canvi d'escenari, una nova aportació de les 
riuades que han passat damunt del Laci, un altre sediment que la ciutat de l'Arno, magnificent i una, 
afegeix espontània al secular complicament de Roma.  
Roma, mercès al seu prestigi, prepara llavors l'expandiment complet; és d'allà estant que'l Re- 
naixement s'endinsa arreu d'Europa i que fins per l'Amèrica tan jove hi eixampla'l camp d'acció; és 
des d'allà que per empalmaments i evolucions que no és hora de retreure, l'art de Floréncia se torna 
al pas dels segles lo que'n diem ara l'art modern; és Roma, en conseqüéncia, que una majoria poc 
amiga de remuntar fins a les causes, considera per molt de temps com ciutat mare d'escoles succes- 
sives.  

I no obstant, fins i tot d'encà que Roma impera, si les parets del Carmine, de Sta. Croce o la Novella 
poguessin explicar-se, si s'ajuntessin a llur chor la cúpula del Duomo i'ls batents del Baptisteri, les 
estàtues d'Or SanMichele o les que avui s'estatgen al Bargello ¡quin sens fi de noms il·lustres 
sentiríem en la llista dels innúmers visitants! ¡quants d'homes veuríem desfilar, que hem observats 
potser en isolament, ignorant o oblidant com feren llur escola d'uns llocs i unes imatges, que amb 
insisténcia invadiren després llurs concepcions!  

La ciutat, doncs, que hem admirada és deu inestroncable d'energia i si a Roma, passiva quasi 
sempre, l'hem obirada en esperit superbament ungida per la claror morenta de la posta, Floréncia 
ens apareix amb fermesa dins d'un esclat de llum, com si fins fossin efluvis del seu art tot l'atzur i 
tot l'or del seu migdia.  

 
Desembre de 1919.  
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Diletant professional 

És amb esperit diletantesc i obsessió digna de les millors causes que m’he dedicat, fins al dia 
d’avui, a la pintura i la literatura. Els resultats de tot plegat són tan incerts com ho és la vida 
mateixa. Ni tot està per fer, ni tot és possible, em dic, ara que els ametllers ja quasi estan batuts, tot 
contradient els versos del poeta. 

Vull dir amb tot això que la processó de l’art és molt llarga, i el ciri sempre és massa curt. Aquesta 
és la realitat neta i pelada per fer un resum del que ha estat el meu trescar per aquestes sendes tan 
transitades com abruptes. La major part de la meva obra literària és inèdita. Tanmateix, he publicat 
quatre llibres. L’obra pictòrica no ha sortit per a res del clos del meu estudi. 
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Somni, Premi Documenta 1982 de narrativa, Edicions 62, Barcelona 1983 Sayonara Barcelona, 
Premi Sant Jordi de novel·la, Proa, Barcelona 2007 Diari del pintor JP, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2007 L’amor a Venècia, Ara llibres, Badalona, 2008 

Paper Japó (1999) 

 

22 de juny     
Kawanishi. Migdia. Menjo un bol d’udon. Hem arribat a primera hora del matí. Vol perfecte, via 
Amsterdam, amb KLM. Potser he menjat massa a l’avió. Ara em trobo pesat, com inflat, cansat de 
no dormir. I amb la tensió que els viatges aeris llargs em provoquen. Tenim una temperatura 
agradable, el cel ennuvolat i amb plugims intermitents. Sóc a casa, i ho veig tot amb l’ànim 
deixatat, torbat pel canvi i el cansament. Ara no hauria d’escriure res, però escriure és el meu recurs 
de solitari viciós, i ara no vull dormir. Esperaré que siguem al vespre d’aquí, que és la millor 
manera de posar en ordre el rellotge biològic. Sóc aquí com podria ser allà. Tot passa com si es 
tractés d’un somni estrany. La passió de son em venç.  
Faig una migdiada d’un parell d’hores. Sensació agradable de repòs. Dormir quan s’està rendit de 
son és un gran plaer. El sol es pon cap a les set i veig dibuixat en els pedaços de blau del cel la llum 
d’un estiu que ja s’anuncia. Encara som en plena temporada de pluges. La calor trigarà uns dies en 



arribar. En Pau Takeshi fa cara d’estar molt cansat, també. Sempre es refreda als avions. He vingut 
per ell i ara pateixo. Potser hauria estat millor no haver vingut. Dubtes de l’hora vespral. Preocupa-
ció per com viurà l’escola japonesa, la convivència amb els altres nens, per com acceptarà el fet de 
passar part de les vacances d’estiu anant a l’escola. Em preocupo en excés i abans d’hora. Vull 
tallar l’espiral de pensaments negatius. A la TV fan beisbol, com sempre, i res no canvia en aquest 
país ple d’enigmes i misteris guardats amb pany i clau. Necessito dormir-hi. Insistir ara mateix en 
això o en allò seria desbarrar en excés. Demà serà un altre dia.  
 
23 de juny     
Matí somnolent. Continuo amb el jet lag. La migdiada d’ahir tarda em va destrempar. En Pau 
Takeshi va a escola. S’ha presentat davant tots els seus companys, reunits al poliesportiu, en un ja-
ponès primari però decidit. Bon començament. Els japonesos són molt donats a ritualitzar els esde-
veniments socials, per petits i insignificants que siguin. La vida pública ve determinada per un gran 
joc ritual en funció d’unes jerarquies i uns valors que els donen sentit i confiança. És de mal expli-
car. De vegades sembla que l’occidentalització els fa perdre la identitat i els vells costums, però 
quan menys t’ho esperes el geni del jo col·lectiu tradicional reneix i creix immutable. Passo la resta 
del matí llegint les Memòries d’una geisha, el best-seller d’Arthur Golden, un bon coneixedor de la 
cultura japonesa. L’ambient, i una nostàlgia per un temps perdut, en fan una lectura ideal. La meva 
integració al país és com un gran esbós mental fet de moltes lectures literàries. Ara, però, ja no so-
mio a  aprendre japonès, em conformo amb l’aproximació a través dels intermediaris. El japonès el 
dono per perdut. La realitat m’hi obliga. No puc viure permanentment com un il·lús. S’imposa una 
certa dosi de realisme.   
Cafè de mitja tarda al Piano Coffee. El cambrer amable d’ara fa dos anys no hi és. En aquests llocs 
el personal sol ser sempre molt canviant, són treballs a temps parcial, que els fan els joves, estudi-
ants moltes vegades, o dones casades que tenen unes hores lliures. Aquest treball temporal l’anome-
nen arbeito, en alemany. En desconec el motiu. El cafè val 350 iens. És exactament el mateix preu 
que fa dos anys, no ha pujat gens, però traduït en pessetes continua essent un preu molt alt. Viure al 
Japó és car, i jo ja quasi no m’ho puc permetre. No sé si hi podré venir tan alegrement. És allò de 
disposar o no d’una divisa forta, una obsessió molt planiana, que pot semblar tòpica però que és 
d’una contundència definitiva. He d’aprofitar el temps.   
Entro al Seyu, el gran supermercat de la zona, molt pròxim al Piano Coffee. Compro aquests pin-
zells retoladors amb la tinta incorporada que ells fan servir per fer cal·ligrafia, una de les arts del 
país, i que jo faig servir per dibuixar. He de reprendre les meves activitats habituals com més aviat 
millor. Viure d’una manera intensa i confortable aquests dos mesos japonesos passa per mantenir el 
tremp i l’interès de sempre en les petites coses i les ocupacions que practico. Fer vacances és una 
expressió que per mi no té cap sentit. Llavors, el lector em preguntarà: i per això has anat tan lluny? 
I jo li diré: sí, el que faig allà faig aquí, i faria el mateix si disposés de la fortuna de Bill Gates o de 
la solitud pobre d’un frare mendicant. I si tingués a l’abast de la mà tots els paradisos terrenals, però 
deixés de fer-ho, els paradisos es convertirien en inferns. Llavors només seria una ombra de mi 
mateix. Un vençut. Potser costa d’entendre, però és així mateix, com una força del destí, una 
fatalitat endimoniada que m’arrossega i se m’emporta enmig del vaivé turbulent de les aigües del 
riu de la vida.   
Acabo el dia fent una petita meditació que vol ser un relligament amb el Déu d’Abraham i Jacob, un 
Déu que és estrany a la concepció politeista del Shinto, l’enigmàtica religió animista pròpia del Ja-
pó. La multiculturalitat també voldrà dir finalment una certa multireligiositat? Potser sí. Penso això 
mentre sóc a l’ofuro, el bany ritual de cada vespre abans d’anar a dormir. Dubto de tota certesa. En-
cara el cansament. En el silenci s’hi dibuixa tot el misteri. Enigma del coneixement. Vençut final-
ment per la son.  
 
24 de juny     
Avui és dijous, Sant Joan, plou des de tota la nit, però el vent que acompanya la pluja és tebi, agra-
dable, ja de ple estiu. És una llei de temps humit que encara durarà quinze dies ben bons. Després 



vindrà sobtadament la calor. No ens precipitem. Fer calendaris també és un art fora del meu abast. 
Escric instal·lat a la meva taula del Piano Coffee. Durant la nit m'he despertat diverses vegades, 
m’he passat molta estona desvetllat, i ara tinc una somnolència pesada que em dificulta l’atenció. 
Escriure i llegir, dues activitats que em són necessàries,  reclamen una vivesa d’esperit que avui no 
tinc. He fullejat el Japan Times, que rebo a casa a primera hora del matí. Notícies i comentaris. Res 
de nou a l’Oest. En Pau Takeshi sembla que s’ha integrat molt bé a l’escola, i que ja no em ne-
cessita. Potser seria el moment de tornar a BCN. Moments d’alegria i pessimisme. Ara sóc aquí. He 
de mirar de treure’n tot el suc, del viatge. Remuntar la temptació pessimista. Obrir els ulls de bat a 
bat. El país té unes característiques que semblen eternes, els costums, tot fa l’efecte de tenir la seva 
norma establerta, tot és marcat per una llei profunda i estranya als ulls del gaijin que sóc. Això m’o-
bliga a estar atent, a no fer segons què, a fer amb diligència el que cal fer. Hem de conviure. No vull 
ser un destraler de les relacions. No entenc l’ordre jeràrquic d’aquí, de la mateixa manera que mai 
no he entès l’anarquia ibèrica. Tot fa de mal dir. Si m’instal·lés aquí, amb casa pròpia, amb llibertat 
de moviments, un espai on treballar, amb un mínim coneixement de l’idioma, tot seria diferent, més 
amable, d’una confortabilitat notable. Així, doncs, els judicis que ara pugui fer seran provisionals i 
condicionats per unes determinades circumstàncies i limitacions. Seria millor no insistir en el meu 
mal de ronyons particular, d’altra banda ja prou conegut. Dediquem el temps i l’esforç al país del 
Sol Naixent, tot i que el sol no es vegi per enlloc. Els tons grisos dominen el paisatge. Contemplem-
los sense prejudicis. Ja en el moment d’aterrar a l’aeroport de Kansai, una illa artificial, com un por-
taavions gegant enmig de la badia d’Osaka, la grisor del mar i la del cel emplujat es confonien, tot 
em deia que m’oblidés de la paleta fauve que porto instal·lada a la retina. El cel és gris, el mar és 
gris, i les muntanyes que ara m’encerclen són grises i coronades per vels de boira grisa i pixanera. 
Hi ha uns matisos del gris. Demanen atenció i devoció. Des que he arribat encara no he vist cap 
quimono. Els colors de les quatre estacions són presents en aquests vestits ara tan cars de veure. El 
d’avui seria també un quimono gris, amb un obi amb detalls platejats, fulles d’arbres en flor, potser 
un esbós d’una branca esqueixada, orfebreria vegetal. On trobar la geisha  que em fes l’honor de 
portar-lo? Al barri de Gion a Kyoto, potser, si és que en queden. Un gaijin indocumentat com sóc jo 
no en coneixerà mai cap. Gaijin és un terme col·loquial per designar un estranger. Thomas Man i 
Hemingway, gaijins il.lustres,  sembla que en tractaren, de geishes. Eren uns altres temps, i jo no 
sóc ningú per comparar-me amb aquestes vaques sagrades de les lletres. Només sóc un diletant... I 
m’he d’acontentar amb la novel·la d’Arthur Golden. És una novel·la? Què és i què no és una 
novel·la? Mutis granític. Sigui el que sigui, Golden descriu molt bé el món de les geishes de la 
primera meitat del nostre segle. És una lliçó de com es dóna una informació cultural i vital ben 
dosificada, versemblant, creïble, coses que conformen un art que a mi m’ha estat negat. Golden, ho 
diu ell mateix al capítol d’agraïments, s’ha documentat extensivament abans de bastir la ficció 
literària, i sigui cert o no que va recollir les memòries d’una geisha real, ha inserit la informació en 
una trama convenient, sense enfarfecs ni erudicions estèrils i altives. Tot flueix amb aparent 
senzillesa, amb el do de la naturalitat, tal i com la poma madura cau de la pomera de Newton. Si 
vull treure el ventre de pena literària hauré d’aprendre aquesta tècnica en un dels infinits tallers 
literaris que pul·lulen pel planeta. Però jo m’entesto a ser una mena de caòtic cronista d’un caos 
pretesament kafkià, sense tenir cap de les virtuts literàries de Kafka. Els resultats són a la vista. Els 
editors fugen de mi com si tingués la sida de la lletraferidura. I , tanmateix, llegint Golden em dic 
que tot podria ser refotudament senzill, només cal aprendre a dosificar la informació, a no tenir 
pressa, a reduir el camp d’interès, a no deixar-me endur per la vastitud sinó per l’especificitat d’un 
tema o qüestió. I un cop triat, saber-lo exprimir com una taronja, fins a l’última gota. Venir tan 
lluny per acabar descobrint la sopa d’all no pot pas ser un motiu d’orgull. Més aviat és tot el 
contrari: una debilitat que hom hauria de saber callar, per pudor, per discreció, per sentit del ridícul. 
No se’n parli més doncs.   
Els vespres són llargs, sopem a quarts de set, i hom té temps per pensar en això i allò. I de forma in-
defectible em vaig fent la pregunta del milió de dòlars: podries viure, oh diletant!, en aquest país de 
forma estable i permanent? I la resposta oscil·la entre un sí amb condicions i un no amb arguments. 
Sóc un home de la Mediterrània. La grisor dels dies m’aviva la ment però em marfon els sentits. I 



sempre hi ha present el problema de l’idioma, la dificultat, atesa l’edat que tinc, de posar-me a estu-
diar-lo. Arribar a un mínim de fluïdesa és indispensable, cosa que veig gairebé impossible. No dic 
res de nou, només dono fe de la constatació de sempre. Pregunta fatídica. Cíclica i obscena. Ritual 
impúdic de les hores mortes. I amb ella me’n vaig al llit. Millor dit, al futon estès damunt del tata-
mi...  
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LECTURA DE RUYRA  
 

Príncep dels prosistes  
Ruyra va començar a guanyar premis de prosa als Jocs Florals quan ja tenia trenta-vuit anys. Només 
va publicar tres llibres de prosa. El primer és una obra mestra. El segon —pel meu gust, perquè 
Narcís Oller pensava just el contrari— guanya molt si ens oblidem de la rondalla El malcontent, que 
n’ocupa una tercera part. I l’últim llibre només té un conte que valgui la pena. Dit diferent, les 
narracions de Ruyra que es poden llegir sense arrufar el nas no passen de vint-i-cinc.  

En va tenir prou per condicionar com cap altre la prosa catalana del vint abans de Monzó. Més i tot 
que Pla, tan marcat per ell que aquestes últimes dècades la manera més corrent de llegir Ruyra ha 
estat a través de la prosa de Pla. La llibreta manuscrita d’on surt el Quadern gris acaba amb aquestes 
paraules: «Ruyra serà el rau-rau de la meva consciència literària tota la vida». Fos escrita quan fos 
escrita aquesta frase, i encara que Pla l’acabés deixant inèdita, no és una confessió baldera. Pla és la 
demostració que Ruyra va ser sobretot germinal. I un escriptor tan diferent de Pla com és Calders 
també ens ho mostraria. La literatura catalana va atènyer amb Ruyra els pics més creatius de la 
prosa, una consciència extremada de si mateixa, un model d’escriptura que Pla va divulgar amb la 



famosa teoria que escriure consisteix a trobar l’adjectiu precís, és a dir, a descriure amb rigor, 
adultament, responsablement.  
Ruyra és això. La consciència de cada paraula i del seu lloc. Agafem «El primer llustre d’amor». 
Ens hi descriu la Girona de quan era petit amb el mateix realisme empeltat d’imaginació descriptiva 
que Pla farà servir anys després a milers de pàgines, fins i tot per evocar la seva pròpia Girona 
infantil. Ruyra encara necessita un argument, però el pretext és tan minso que queda en res al costat 
de l’astoradora descripció que hi fa dels carros i el seu moment de declivi. No sé si en cap més 
pàgina va arribar a una prosa de reportatge tan vigorosa com aquesta, però és igual: amb quatre 
paràgrafs n’hi ha prou per donar una mostra, model o llavor.  

Català, Carner, Gaziel, Riba, Pla, Rodoreda, Espriu, Calders... Tots en reconeixen explícitament el 
mestratge. Preguntat sobre la llengua, Espriu contesta a l’entrevista de A fondo: «el único maestro 
por mi reconocido es el gran escritor catalán, del que tan poco saben ustedes, los castellanos, 
Joaquim Ruyra, el cual, a su vez, estaba enraizado en el trabajo enorme en prosa de Mossèn Jacinto 
Verdaguer». I si alguna cosa en podien saber els castellans era perquè ni més ni menys que Carner 
els l’havia volgut traduir.  

No em consta que s’hagi tornat a traduir Ruyra al castellà, per més que la Costa Brava s’hagi tornat 
un punt d’atracció turística mundial i per més que Ruyra continuï insuperat en la descripció que va 
fer-ne. L’afinament que un paisatge tan ric de matisos permet a la sensualitat potser explica que hi 
nasquessin els grans prosistes d’abans de Monzó —menys Rodoreda: va acabar anant-hi a viure. 
Pujant per la costa: Ruyra, Gaziel, Pla i Català.  
De totes maneres, com que és veritat que la feina de l’escriptor és adjectivar, descriure o precisar, 
està bé recordar que Ruyra trobava barroer el nom de Costa Brava. Passada la Costa Grassa, que és 
com proposava dir, per la fecunditat, al Maresme, venia la Costa Serena, de Blanes fins a Sant Feliu 
de Guíxols; després seguia la Costa Dolça, fins a Cadaqués; i a partir d’allà sí que trobava bé de dir-
ne Costa Brava. Amb la qual cosa els quatre grans prosistes en quedaven fora.  

Les exigències d’un patró ideal  
Ruyra era molt aficionat a l’àlgebra. Se’n conserven quaderns plens de càlculs. Es passava tardes 
senceres fent operacions matemàtiques que li servien per distreure’s de la intensitat creativa. També 
col·leccionava bitllets de tramvia numerats amb cap-i-cues. En un article va explicar el sentit que 
trobava al «noble esplai cap-i-cuesc»:  
L’home és un animal col·leccionista; i cregui que aquesta veritat, per més que exhali certa flaire humorística, no 
redunda pas en desprestigi de la nostra espècie. El col·leccionista es proposa omplir les exigències d’un patró ideal amb 
objectes sensibles que hi corresponguin. Ve-li aquí un desideràtum que no pot néixer més que d’un esperit finament 
dotat del sentit d’harmonia.  
Aquest sentit d’harmonia, aquest deler per completar, és l’energia que encén les millors pàgines de 
Ruyra: el mateix desig primari del col·leccionista que pateix per acabar una col·lecció. La 
col·lecció de Ruyra no és d’un centenar o d’un miler de peces, sinó de bilions de combinatòries, i 
per això es pot dir que s’acosta més que els altres a la perfecció. I és perquè s’hi acosta més que el 
desig de completar hi és tan intens i dolorós. Ruyra ens afua i revifa el desig. En una o altra mesura 
tots sentim aquestes «exigències d’un patró ideal» i la necessitat d’omplir-les «amb objectes 
sensibles que hi corresponguin».  
L’exposició al desig és cancerígena, com a mínim. La resistència de Ruyra és molt gran, però és 
sobretot un autor germinal. No és un escriptor d’arribada sinó de partida, i amb poques pàgines en 
té prou. Va revestir-se, van revestir-lo d’una cuirassa de calma clàssica i religiositat catòlica, però el 
corrou per dintre un desig furiós. El deler d’harmonia és tan gran que pot compaginar la prosa més 
exquisida del català modern amb la participació, amb el pseudònim refinat de Tio Kakín, a la 
Societat del Fitxo de Blanes, on produeix perles de l’estil:  

No hi ha res tan deliciós com fer un cagarro gros poc a poc i amb suavitat 
amb el cul ben assentat i ben repapat el cos.  



 
Escriure rondalles tronades al costat de grans innovacions prosístiques i morals no és només una 
fugida —que també ho és— dels dolors de la consciència del desig. També és una manera del cap-i-
cuïsme: incloure la cua al cap, devorar-se un mateix per trobar l’harmonia. Podem veure en Ruyra 
tanta serenor com vulguem, però el suïcidi surt un cop i un altre cop en els seus contes.  

Al cor de l’obra hi ha aquest desig d’harmonia i comunió amb el món dels «objectes sensibles». És 
un problema irresoluble. Per acabar amb el desig, ho has de desitjar molt. Sovint és una lluita 
dramàtica, com quan arriba a dir, en un discurs, que «lo sensual i lo estètic se exclouen mú- 
tuament». Ell! L’empresa és desproporcionada, però es tracta d’això.  

  
El palp de les belleses fondes del paisatge  

 
Ruyra és un explorador. Arriba a territoris nous perquè és l’únic que és capaç de mirar-los tan arran. 
Hi entra, els domina i s’hi queda.  
A Occident, el paisatge és una descoberta de fa quatre dies. Abans del romanticisme són comptats 
els escrits i les pintures que tenen el paisatge de protagonista. Fins cap al dinou el paisatge és un 
decorat o com a molt és vicari d’un sentit simbòlic o topogràfic.  

El racionalisme del divuit va deixar molt tocada la convicció en l’existència de Déu, és a dir, la 
transcendència. Durant el dinou es va mirar d’omplir aquest buit buscant a la natura el que els 
filòsofs del segle abans s’havien polit en una eufòria egocèntrica. Ja Rousseau havia contestat a 
Descartes: no és si penso, que existeixo; és si sento. I, a través dels sentits, amb el que es van trobar 
els romàntics va ser amb el món de fora, amb els «objectes sensibles» i amb el positivisme. Van 
extremar l’afinament sensual com mai perquè com més se sentia més s’existia. Van acabar arribant 
al mateix buit de transcendència, però aquesta vegada pel costat dels sentits. Com per desig 
d’harmonitzar, es va acabar fent la volta a la persona.  

A finals del divuit Goethe ja toca la natura i la descriu, i Wordsworth aprèn a escoltar-hi «la 
nostàlgica música / del que és humà»,  

content de reconèixer  
a la natura i al llenguatge dels sentits  
l’àncora dels meus pensaments més purs, la dida,  
guia, guardià del meu cor, i ànima  
de tot el meu ésser moral.  

 

Són alguns dels Versos escrits a poques milles de l’Abadia de Tintern, després d’una excursió, l’any 
1798. Durant el dinou l’acostament a la natura cada vegada serà més fort. Es parteix de l’atribució 
dels nostres sentiments al paisatge i s’aprofundeix cap al que Baudelaire en diu les correspon- 
dències, que vol dir que la natura ens comprèn en el doble sentit de la paraula: ens inclou i ens 
entén, ens explica.  

La Natura és un temple de columnes vivents que deixen anar, de vegades, 
paraules confuses; l’home hi camina per un bosc de símbols que l’observen 
amb una mirada familiar.  
 

L’home, que abans era al centre de les pintures, s’hi va anar tornant petit i marginal. El passejant del 
pintor Friedrich s’acosta més i més al bosc de Baudelaire, acaba entrant-hi i s’hi confon. No és que 
hi desaparegui, tot el contrari; l’home desapareix en el paisatge en la mateixa mesura que el 
paisatge desapareix en ell.  
L’acostament, la comunió és tan gran, que a finals del dinou el mateix paisatge ja pot fer part de 



l’obra. Agafem els impressionistes. En pintura, la llum d’un paisatge és la matèria que el pintor fa 
servir per descriure aquell mateix paisatge. Ja no s’hi representa la llum: s’hi fa. En música, el soroll 
de la mar o d’unes campanes és la matèria amb què es composa. Prenem un pintor com Raurich: les 
pinzellades no dibuixen, descriuen l’onada; la fan, l’esculpeixen. Mirem Gaudí, llegim Darío: 
exploten la sensualitat del mateix material constructiu. D’aquí surt la frondositat lingüística de 
Català o de Ruyra: extreuen la llengua del paisatge que volen descriure, estan fent servir una part 
del paisatge per parlar del paisatge mateix. Per alguna cosa són terratinents. Són literalment els 
amos del paisatge, en tenen les escriptures. En recol·lecten les paraules no només a les obres de 
ficció, sinó que tots dos en fan compil·lacions, n’omplen llibretes, les recullen del seu tros. Fan una 
literatura de paisatge, amb una consciència com mai més s’ha tingut del pes sensual de la llengua. 
Com diu Carner parlant de Ruyra, «las sílabas tienen perfume y color, [...] la frase cobra 
sonoridades de orquestación magnífica».  
Ruyra només va publicar una narració en castellà, l’any 1878, i anònimament. Llegim-ne un 
paràgraf:  

¡Oh, montañas, yo corro hacia vosotras!; ya os veo con vuestras colosales 
gibas envueltas por las nieblas, y me alborozo al contemplaros como el 
mercader cuando divisa los camellos de la caravana que vienen cargados 
con sus tesoros. ¡Cuántas hierbas se doblegan bajo mis plantas! ¡Cuántos 
insectos de alas esmaltadas vuelan zumbando en torno de mi cabeza untados 
con la miel que les brindan los cálices de las flores! ¡Oh día de regocijo!... 
¿Por qué los sabios de rostro taciturno se sonríen al verme saltar sobre la 
colina y se dicen unos a otros que mis alegrías serán aves de paso que 
desaparecerán dentro de poco? ¡Ea! No los creas, alma mía; dejémosles que 
mediten a solas cabeceando en silencio porque sus palabras, frías como la 
escarcha, hielan los corazones.  

Llavors el narrador s’enfila a les muntanyes i des d’allà contempla el mar. És impressionant com un 
autor que encara no ha fet vint anys ja té les peces que li serviran per aixecar l’obra sencera. Ruyra 
treballarà amb ben pocs elements, combinant-los obsessivament al trencaclosques de cada narració. 
Retinguem els savis freds que deixa enrere i la profecia de dolor que a través d’ells es fa a si mateix, 
i tornem al paisatge: «¡Oh, montañas, yo corro hacia vosotras!».  
El moment de coincidència plena entre l’exteriorització de l’artista i la interiorització del paisatge es 
va donar per allà al canvi de segle. Maragall va retratar-lo en un poema de l’any u que es diu «Les 
muntanyes». En aquest poema, l’artista i el paisatge són una mateixa cosa. La coincidència és 
absoluta. No hi ha cap frontera entre les muntanyes i Maragall, i és una unió corresposta i 
benaurada. La persona és el paisatge, el paisatge és la persona, i tot encaixa.  

 Sentia la delícia de les fonts naixe’ en mon si, regal de les congestes; i en     
 l’ampla quietud dels horitzons hi sentia el repòs de les tempestes.  
 I quan el cel s’obria al meu entorn i reia el sol en ma verdosa plana, les 
 gents, al lluny, restaven tot el jorn contemplant ma bellesa sobirana.  
 

Ruyra va descriure més d’un cop la mateixa fusió. Fins i tot va mirar d’explicar-la teòricament. 
«Senyors», va dir en un discurs de l’any quatre, «de la còpula entre els nostres sentits i la realitat 
exterior se genera una concepció misteriosa, en la qual quelcom d’aquella realitat pren estat anímic 
en nosaltres». .../... 
 
 
Pròleg a “Narracions”. Edicions Labutxaca. Barcelona, 2011 
 



                                            Lletres Guixolenques, tal com queda indicat en la pàgina d'inici i de 
benvinguda, és una revista literària digital que té com a objectiu la divulgació del patrimoni literari 
guixolenc i, al mateix temps,  estimular entre els joves la continuació d'aquest patrimoni. 
 
La revista desplega en cada número un mostrari del llegat literari ciutadà, d'escriptors que ja ens han 
deixat. Té un altre apartat de textos d’autors vius i presents. I compta amb apartats que volen servir 
d'estímul i aparador de nous escriptors, escriptors joves. 
La revista està oberta a escriptors que tinguin alguna relació, assídua  o esporàdica amb Sant Feliu 
de Guíxols, i que ja comptin amb un currículum de publicacions. 
La revista tindrà una edició semestral i també recollirà escrits d’autors, guixolencs o no, que tractin 
temes relacionats amb la ciutat. 
És una revista en llengua catalana. 
 
En aquest primer número de Lletres Guixolenques trobaràs, doncs, textos d'autors en actiu i 
d'autors que ja formen part, definitivament, del patrimoni literari guixolenc. 
 
En el grup d'aquests darrers reproduïm dos sonets de Salvador Albert  (considerat per  Gaziel  com 
un dels darrers representants - tot i que gairebé oblidat o silenciat- de la Renaixença), en una  com-
binació de transcendència, sensualitat i càrrega lírica intensa. 
 
A continuació trobaràs un petit fragment de la primera obra en llengua catalana d'Agustí Calvet 
“Gaziel”. Un text farcit de delicioses suposicions i reflexions (algunes d'elles fonamentades en es-
tudis historiogràfics) sobre el passat proper o llunyà de la ciutat i del monestir de Sant Feliu de Guí-
xols. 
 
També sobre recorreguts historicogeogràfics , trobaràs reproduït un fragment d'un text publicat per 
Agustí Casas, amarat de coneixements i d'ampla cultura humanística, sobre la ciutat i monuments 
de la Florència d'inicis de segle XX, que pot servir d'excel·lent presentació i guia per a una visita a 
la capital de la Toscana. 
 
Trobaràs, igualment, el primer capítol d'una novel·la de folletí, que es publicà al s. XIX i que va 
acabar traduint-se al francès, alemany i italià, amb un nombre considerable d'edicions. El seu autor, 
un guixolenc, Ferran Patxot, escrigué aquest relat de tant d'èxit editorial (amb el pseudònim de 
Manuel Ortiz de la Vega). Tomàs Rosés, en una primmirada traducció, en té cura de la versió 
catalana (la novel·la fou escrita en castellà) i ens n'anirà oferint periòdicament els capítols. 
 
Quant a autors actuals, incloem la reproducció d'un fragment d'un llibre publicat per Fèlix Martí (al 
final sempre hi ha la referència bibliogràfica oportuna), que explica alguns passos i contactes durant 
un recorregut geogràfic a través de l'espiritualitat religiosa de pobles de l'Orient i d'Àfrica. 
 
També d'un escriptor actual, podràs llegir el fragment d'un text inèdit de Joaquim Pijoan sobre els  
sentiments, pensaments, temors, fascinacions, dubtes i incerteses desvetllats en una seva visita al 
Japó. La societat que l'acull l'omplen d'interrogants i ens obliguen a observar amb mirada crítica la 
nostra. 
 
En Toni Sala ens reprodueix, en la revista, un fragment del seu pròleg del llibre “Narracions” de 
Joaquim Ruyra. Hi fa tota una sèrie d'interessants consideracions sobre la narrativa de l'escriptor 
blanenc, el caràcter modèlic i de referent que representa per a molts escriptors posteriors, i la seva 
decidida opció pel retrat del paisatge, en què ficció i descripció es fusionen en un autor reconegut de 
tan celebrat mestratge.  
 
Carles Hac Mor ens fa uns comentaris, extrets d'una conferència seva pronunciada al Centre d'Art 



Santa Mònica, sobre la novel·la d'Anna Balagueró, en la línia tan seva de la antipoesia, 
antinarrativa, anti... que ambdós autors freqüenten habitualment al llarg dels seus textos i 
conferències. 
 
D'Ester Xargay hi ha un poema reproduït de la seva obra publicada, que va obtenir el “Premi 
literari Àncora” el 2001 en l'apartat de poesia. És un text farcit de lligams de noms i adjectius que 
ressegueixen el poema més antic i celebrat de les lletres europees. 
 
En l'apartat de temes guixolencs hem transcrit el text que ens fa arribar el professor Manuel 
Llanas, expert en l'obra de Gaziel. En aquest text, d'una gran transcendència per veure l'evolució 
ideològica de l'escriptor guixolenc, queden recollits uns fragments de cartes inèdites, que Gaziel va 
escriure a Jordi Rubió i Balaguer a finals dels anys cinquanta del segle XX, i en què hi declara la 
seva decepció, a la vista de la impossibilitat que constata de poder mantenir tesis que el mateix 
escriptor havia defensat tota la vida sobre la possibilitat i necessitat de bona convivència entre 
Catalunya i Castella i l'esperit humà que cadascun d'aquests pobles personifiquen. L'oportunitat de 
la publicació d'aquests fragments epistolars és un present molt valuós per a Lletres Guixolenques, 
que ens atorga el doctor Llanas.  
 
En aquest apartat sobre temes  guixolencs, en Jordi Vivo, que va actuar de director en les darreres 
excavacions arqueològiques a l’entorn del monestir guixolenc el 2009 i 2010, ens n’explica les 
conclusions obtingudes després dels treballs, així com les troballes i els descobriments realitzats. 
 
 
Joaquim Molas, en un text dedicat a Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, ens 
exposa un seguit de reflexions sobre la dinàmica actual de la literatura, en competició amb les noves 
tecnologies. També fa suggeriments interessants sobre mesures per a la promoció de la literatura, 
especialment amb aquella que la connecta amb espais urbans i geogràfics. 
 
L’Àngela Ribas reprodueix una narració curta publicada a la Revista de Girona el gener-febrer 
d’enguany: la descripció d’una “experiència de biblioteca” tenyida de pinzellades poètiques, de 
sensacions i interrogants, que amaren el pensament i una acostumada visita a la biblioteca. 
 
Quant a l’apartat d’Escriptors Novells, de l’IES Sant Elm reproduïm dos treballs de l’Ester Ribot 
que van merèixer el primer premi de poesia per Sant Jordi d’enguany, celebrat en aquest Institut. Hi 
ha un text de prosa poètica i un poema en tercets, amb bells jocs de noms i adjectius per a 
sensacions, sentiments i experiències. 
De l’IES Ridaura, l’alumne Pol Girbal ens fa arribar un text ple de realisme novell. La descripció 
intensa  i commovedora d’una situació amarada de pensaments, sentiments i il·lusions rutilants de 
jovent. 



                                               

Carles Hac Mor, Lleida, 1940. 

Poeta i antipoeta, assagista, novel·lista i autor dramàtic 

Articulista a El País i a l’Avui 

Algunes de les obres d’edició recent, com a autor únic: 

Filacteri d’infrallengua Arola, editors, Tarragona, 2011.  Accions paraparèmicament ictòpiques de 
Jordi Benito Nau Coclea i Museu de Granollers, Camallera i Granollers, 2011 Sí fa que sí Lleonard 
Muntaner, editor, Palma, 2011 Obra completa punt u Pagès editors, Lleida, 2011(primer volum 
(1977-1992 ) de les seves obres completes). 

 
 

Algú ha gosat incloure en Francesc Pujols en les escriptures alçurades, la qual cosa és, pel cap baix, 
una aberració, i, pel cap alt, una equivocació malintencionada. Diuen que en Carles Riba va escriure 
que en Pujols s'havia fet un estil que li permetia de no dir res, i, en canvi –i això ja no ho comenta 
en Riba- els escriptors alçurats no volen fer-se mai un estil, i efectivament, com en Pujols, no volen 
dir res, però al contrari d'aquest, si no volen dir res és a fi de poder-ho dir-ho tot, cosa que fa 
impossible que tinguin un estil sense ser suportats per un substrat de minerals exogenètics que 
depenen de la naturalesa del dissolvent i de l'indret de deposició, si bé de manera més restringida és 
probable que l'observació de la grandària dels grans del material sedimentari ens porti a la idea que 
tant la Terra com el Sistema Solar s'han originat per concentració gravitatòria d'un núvol fred de 
pols i gas, de manerota que, quan ens traslladem al moment actual, hem de fer ús de tot un seguit 
d'arguments geofísics i geoquímics en interacció amb la presència d'organismes vius per poder 
arribar a una representació coherent de la Terra primitiva, de la seva evolució posterior i també de la 
futura, essent aquesta la que més preocupava a n'Anna Balagueró (Barcelona, 1933–Cadaqués, 
2010), la tan nostrada Faulkner del Cap de Creus, que va adaptar el fabulós i enorme comtat 



faulknerià de Yoknapatawpha al seu minúscul apartament de Cadaqués. L'única obra de m'Anna 
Balagueró, l'antinovel·la, de més de dos mil pàgines, Ho veig així, no té ni cap argument ni cap 
descripció mínimament acurada, ni personatges consistents (aquests, de ser homes, passen, de sobte, 
a ser dones, o insectes, o es transformen en mobles, i fins i tot en carreteres, o, posem per cas, el que 
era un turó ara és una noia, després és la mare d'aquesta noia i més endavant és una sabata, i totes 
aquestes coses posades com si fossin les més naturals del món, sense caure en cap mena de fantasia 
o de màgia) i, a despit d'això, el conjunt de l'obra ens fa intuir tots els racons, i més que res totes les 
rajoles del terra de les tres petites peces de la seva vivenda. La influència de Faulkner no es nota, a 
l'antinovel·la, però hi és en forma d'el·lipsi, com l'autora mateixa va reconèixer, tot i que li va costar 
de fer-ho, perquè no havia llegit ni una ratlla de Faulkner, de qui tanmateix sempre parlava en 
relació a la deriva dels continents i de les proves paleontològiques d'aquesta, particularment de 
l'allunyament de l'Atlàntida de l'Africa a l'època de la captura de la Lluna per la Terra, quan –tot 
sigui dit– encara no existien ni l'Atlàntida ni l'Àfrica. Tot amb tot, el més xocant és que na 
Balagueró asseverava que l'antinovel·larra Ho veig així era una reescriptura desautomatitzada d'un 
escrit anterior, titulat Ho vaig veure així, una mena de pamflet molt i molt extens en què era 
exaltada l'estètica del tumult de les síl·labes barrejades caòticament, un desgavell lletrístic que va 
escriure a Sant Feliu de Guíxols durant els tres anys que hi va viure, del 1996 al 1999, al carrer de la 
Rutlla, a Can Pascal, on també ens estàvem, els mesos d'estiu, Ester Xargay i qui això escriu, que hi 
traduíem, a Can Pascal, Blaise Pascal, els Pensaments del qual van resultar decisius en 
l'automatització del libel de na Balagueró. Aquesta escrivia dia i nit, i sortia ben poc de casa, o més 
ben dit, del segon pis. Sovint, de nits, des de la terrasseta de la seva habitació i segurament 
embriagada de tan escriure, proferia, mig cridant, rècules de síl·labes i de sons guturals, que encara 
són recordats pels veïns del carrer de la Rutlla. I quan enraonava amb algú, fos qui fos, només 
parlava del desvari a què es veia sotmesa, deia, pels deliris del llenguatge. Quan se'n va anar a 
Cadaqués, un transportista va carregar en una furgoneta desenes i desenes de milers de folis escrits, 
que eren l'embrió de Ho veig així. Un trosset d'aquesta obra monumental - lamentablement inèdita, i 
que sortosament serà publicada per l'editorial "Tres i quatre"- en pot donar una idea de per on hi van 
els trets: 
  
"I és que hi havia coses que no lligaven: accions que no tenien ni cap ni peus, contradiccions amb 
els termes idèntics, flors que xisclaven, fonts que xuclaven l'aigua, metàfores que ho eren d'altres 
metàfores clavades a les coses a què remetien i que per tant no eren metàfores, llums que no feien 
claror, estadis plens de llumins, o sigui, capses de llumins grosses com estadis, estudis dels estadis 
dels estudiants, forquilles en forma de cullera, manifestacions sense manifestants i esbombades pels 
mitjans de comunicació, trens-bala disparats per canons atòmics, malformacions, tombarelles, 
viacrucis, receptes de cuina, pors sistemàtiques, carallots fent de savis, i un etcètera interminable. 
Fins que un vespre, en un bar, sonà el telèfon, i ningú no el sentia, de tant de brogit que hi havia. I 
sonava i sonava, i vinga sonar, i els qui el sentien es feien els sords. I, a l'últim, deixà de sonar. Fou 
una història trista. Aquella trucada podia obeir a qualsevol cosa, banal i tot. Àdhuc el més probable 
és que fos una equivocació. Per ventura ni tan sols sonà, el telèfon, i per això ningú no el sentí? Fins 
és possible que en aquell bar no n'hagués, de telèfon. O que el bar no existís, que tot fos una 
invenció d'algú. O ni això. Ni el detall d'invertar-s'ho algú. Ni sabem qui és, aquest algú que no ho 
ideà, que deu ser un no ningú, o, senzillament, ningú. No res, per tant: ni bar, ni brogit, ni telèfon, ni 
trucada, ni res de res. I malgrat tot, la història prossegueix essent trista, anodina, miserablement 
quotidiana, poèticament patètica o patèticament subtil. I en acabat de contar-la, si és que algú l'ha 
contada algun pic, ja és oblidada, no pas pels qui l'han escoltada –car ningú no l'ha escoltada–, sinó 
pel mateix que no l'ha contada, perquè no la sap. I aquest tampoc no existeix. La història, doncs, no 
ha succeït. I passa el temps, i passa i passa, i podria sonar el telèfon en un bar, però no, no sona, ni 
tan sols hi ha telèfon, ni bar, ni història, ni pas del temps, ni temps. Arribats en aquest punt, uns 
caminants s'aturen. Han sentit un telèfon. En porten un. Un d'ells el despenja. No hi ha línia. El 
penja i torna a sonar. El despenja un altre cop, continua sense haver-hi línia, i ja no el penja a fi que 
no torni a passar el mateix. Prosegueixen llur camí, i el qui els trucava s'intranquilitza. No paren de 



comunicar: segur que se'ls ha espatllat l'aparell. I si els ha passat res? Passegen massa –no, no és pas 
bo, de gambar tant!–, i no saben a on van. Diu que caminant es fa camí. I em ve una premonició. 
L'he tinguda durant molt de temps, aquesta presciència. Passa, emperò, que no me n'adonava que la 
tenia, la qual cosa equival a no tenir-lo, el pressentiment, que ha esdevingut un postsentiment, la 
seqüela d'una emoció, la traïció envers un mateix, la negació de la negació, el tòpic rebutjat, la neu 
a la teulada, la casa començada pel terrat. Ja no els telefonaré més! Que es fotin! Que vagin fent 
camí! En això, els qui van fent camí, han deixat de fer-lo, tornen enrere per tal que algú els arregli 
el telèfon. I desfent desfent camí, n'enceten un altre, un camí ben conegut, el de tornada de tot sense 
haver anat enlloc. I, inversemblantment, resultava més llarg el camí que no feien, i que sabien que 
era curt, que no pas el nou camí encetat. Com podia ser això? Si no el feien, aquell camí, com és 
que se'ls feia llarg? És que patien de no fer-lo. I els van arreglar el telèfon? No, es perderen en un 
desert, com en un tòpic; i es veieren obligats a practicar el canibalisme. Només en sobrevisqué un, 
el qui anys més tard escriví la present sinopsi de crònica, aquest que enguany ha començat a perdre 
facultats. S'arrossega per tots els bars anotant i anotant la primera cosa que li passa pel cap. I com 
que tots els camins porten a Roma, va adquirint un estil genial, solt, fresc.../... 
 
 
Fragment de la conferència Escriptures alçurades, feta per l'autor al Centre d'Art Santa Mònica, de 
Barcelona, el 17 de maig del 2011. 
 



                                        

Ester Xargay, Sant Feliu de Guíxols, 1960. 

Llicenciada en Història de l'Art, escriptora i videoartista Poesia, exposicions, concerts, videorecitals 
i traducció articles a Avui, Benzina, Papers d’Art, Transversal, Barcelona Review... 

Publicacions de poesia com a autora única: 

Aürt, Pagès Editors, 2010 Eixida al sostre, Arola Editors 2010. Salflorvatge, March Editor, 
2006. Trenca-sons, Llibres del Segle, 2002. Darrere les tanques, El Tall Editorial, 2000. Éssera 
ponent, Morphosi, 2006. Ainalar, Cafè Central, 2005. Volts en el temps, La Cèl·lula, 1997. Les 
flaires del galliner, Albert Ferrer editor, 1993. Els àngels soterrats, Cafè Central, 1990.  
 
 
                                         REMOR D’HOMER 
                                           
                                         en vint-i-un haikús 
    (…) i un vi vermell ple de flama (…) Ulisses torna al  
    malpàs entre Escil.la i Caribdis.  

   L’ODISSEA, HOMER 
 

         
  

Xops en nau folla 
en perdre port deriven  

a àmfora en proa 
 

   * 
 
de vi maroma  

cossi blavenc de càntics 
pèlag de notes  

 
    * 



 
mà i paramola  

timoner orb no fermes  
a ple seny toques  

 
   * 
 
ventada en cala  

vela major prenyada  
flocs branden màstils  

 
   * 
 
trinquet per l’istme  

doblant el cap on era  
al cel mitjana 

  
    * 
 
marors d’alçada  

li donaven carrera  
aires titànics 

  
   * 
 
navili ebri  

nauxer envinat desvia  
l’eslora trempa  

 
   * 

  
colós ple d’ones  

gronxat a la desfeta  
heroi d’estofa  

  
   * 
 
cordes abracen 

els tripulants de cera 
sords als arpegis 

  
   * 
 
de les sirenes  

l’ham sonor vocalitza  
xisclets harmònics  

 
      * 

 
cants d’emboscada  

urpes englotidores  
en carn d’abisme  



 
   * 
 
crit coratge èpic  

abraonat a l’hades  
àries ertes  

 
   * 
 
mal cori-mori  

desitja deslligar-se  
tremor d’espiga  

 
   * 
 
desfets els nusos  

vinclant-se més remaven  
a trencar pales 

  
   * 

 
vine veu fresca  

arjaus i cordes vibren  
entona càntic  

  
   * 
 
au desfermeu-me  

ordres desobeïdes  
en maregassa  

 
    * 
 
puix que onades 

mànegues vora l’aigua  
nau prou balmada 

  
   * 
 
mar record agre  

en badia serena 
d’esculls nodrida 

  
   * 
rocs en calitja  

neguit temples suades  
veu de salitre 

  
    * 
 
 senyals impàvids  

elles sirguen les crestes  



l’escuma xiscla  
 
   * 
 
vogant paüra  
      quan el vaixell s’atura  
                      para l’orella  
 
    * 
 
 

 
("Premi literari Àncora", Sant Feliu de Guíxols, 2001. Inclòs al llibre "Trenca-sons", editorial 
"Llibres del Segle", 2002.) 
 
 



                                      
 
 
Manuel Llanas i Pont, Avinyó, 1952 
 
Filòleg, articulista, recerca món editorial 
Professor Universitat de Vic 
 
Publicacions: 
 

- Gaziel: vida, periodisme i literatura. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 
1998 

- El llibre i l’edició a Catalunya (diversos volums). Gremi d’Editors de Catalunya, 2001-2007 
 
 
Gaziel confidencial i inèdit. Sobre Catalunya i Espanya 
 

En cap de les cartes que Gaziel escriu als seus amics íntims ―i n’he llegit unes quantes dotzenes― 
no hi he trobat el grau de confidencialitat, franquesa i compenetració ideològica que traspuen les 
destinades a Jordi Rubió i Balaguer, altrament intercanviades al llarg de 52 anys (1911-1963). 
Gaziel no tan sols hi desplegava pensaments d’impossible exposició pública aleshores, sinó que 
també hi confiava ―a un amic intel·lectualment molt respectat― la valoració d’obres inèdites. Una 
observació seva, espigolada d’aquesta mateixa correspondència (carta a Rubió de l’1 de setembre de 
1960), revela el fons d’una relació personal tan intensa com dilatada en el temps: «Som d’aquells 
amics que se’n fan pocs a la vida i, passada la joventut, ja cap més». 
Mentre escrivia (1954-1957) les cartes a Rubió reproduïdes fragmentàriament en aquesta nota, 
Gaziel concebia i redactava el gruix de l’obra literària: les memòries, les trilogies de viatges o el 
volum sobre Sant Feliu. I hi reflexionava sovint, sobre el plet hispànic, que l’havia obsessionat des 
de sempre i sobre el qual volia llegar, fins on la censura l’hi permetia, la darrera visió. A la vista de 
les opinions expressades en aquests textos, del tot desconeguts, aquesta visió convindrà revisar-la o, 
si més no, matisar-la. En qualsevol cas, l’abast d’aquest davantal de presentació no em permet ara 
d’estendre-m’hi. 

Les cartes procedeixen de la Biblioteca Arxiu Rubió. A Antoni Rubió i Guilleumas, que amb tanta 
generositat m’hi va facilitar l’accés, vull expressar-li, ara per escrit, el meu agraïment. (No tinc 
constància que es conservin, per desgràcia, les cartes de Jordi Rubió a Gaziel.) La transcripció 



reprodueix fidelment l’original, només retocat en alguna forma ortogràfica i morfològica i 
regularitzat de puntuació. 

Manuel Llanas 

 
I 

[Madrid, 30 de desembre de 1954] 
De tot això de les actuals relacions entre els intel·lectuals de Catalunya i els d’Espanya, no 
m’agrada parlar-ne. I no m’agrada perquè no hi crec: és a dir, no crec, en absolut, en la bona fe 
d’aqueixos tractes. Respecte de l’ànima catalana hi ha només dues menes de castellans: els que la 
neguen i l’odien francament, i els que, per combatre-la millor i desfer-se’n de la manera més 
insensible i segura, fan veure que la reconeixen i estimen. I, vols que t’ho digui? Per mi, els segons 
són els pitjors. Ara, que la falla essencial ─ai!─ és la nostra... 
 

 
II 

[Madrid, 5 de desembre de 1955] 
Amb això dels castellans i els catalans, vull dir dels dos esperits, més que dels homes, m’està 
passant un fet ben curiós. Jo, almenys, l’hi trobo, perquè no l’hauria previst mai. Durant molts anys, 
gairebé tota la meva vida a Catalunya, vaig ésser un gran partidari de la bona intel·ligència entre 
Castella i Catalunya, tant, i amb tanta bona fe, que força sovint vaig caure ─injustament, crec jo─ 
en les ires dels reconsagrats d’aleshores, fins a ser-ne maltractat. Jo sostenia el meu honrat punt de 
mira perquè, efectivament, hi creia. Però després de la darrera guerra civil i de la meva llarga estada 
a Madrid, he arribat, per dissort, a la conclusió contrària. 

 
 

III 
[Madrid, 16 d’octubre de 1957] 

Així és com jo he arribat a una posició també perfectament absurda. Després de la bona fe amb què 
tota la vida vaig defensar modestament, amb els meus modestíssims mitjans, la necessitat de la 
col·laboració intel·ligent, amb tota la convivència i conllevancia que fossin necessàries, ara, a les 
vellors, ja no hi crec, en absolut, com un químic escarmentat no pot creure en la fusió de dues 
substàncies que barrejades en el mateix morter produeixen fatalment, no una barreja superior, sinó 
senzillament una explosió catastròfica. No hi ha, tal com estan les coses, solució més lògica que el 
separatisme integral ―el de Portugal i el de les repúbliques americanes. I com que en el 
separatisme no hi crec pràcticament, per impossible, no em queda més refugi que el separatisme 
platònic o mental: l’estranya i absurda posició en què jo em trobo. No podent ser un separatista, sóc 
un separat, i visc en aquest país i me’l miro com si visqués en una terra estrambòtica, a mil llegües 
de la meva. El mal està, però, quan vaig a Catalunya i sobretot a Barcelona. Com que tampoc m’hi 
sento a casa nostra, perquè veig corromputs i adulterats els homes i les coses que més estimo, 
resulta que ja no sé on sóc. Ser català, creu-me, noi, és un dels dolors més horribles que poden 
sentir els homes dotats, com nosaltres, de sensibilitat nacional. 

 



                                                          
 

Les ruïnes del meu convent 
 
     CAPÍTOL  PRIMER 

                            traducció: Tomàs Rosés i Pijuan 
La meva pàtria.- Els meus pares.- El mar i els seus encants. 
El corsari i la caça nocturna.- La catàstrofe. 
 

Vaig néixer enmig del mar. L’Oceà és la meva pàtria. El meu pare era un navegant, i la seva 
esposa va voler acompanyar-lo en els seus viatges. No recordo haver sentit sobre les meves galtes 
els petons d’una mare. Un any tenia jo tot just quan ella va morir. Ficat en un tosc taüt, en el qual 
van lligar un canó inútil, van obrir al seu cadàver un sepulcre en la profunditat de les aigües. Crec 
que per això mai no m’han espantat les ires de les mars. Quan bramulava la tempesta, i s’aixecaven 
les onades com si fossin muntanyes, em semblava que l’espuma blanca del seu cim era l’esperit de 
la meva mare que em cridava perquè anés a descansar al seu costat. 
Als sis anys jo era un veritable mariner, i havia agafat una intensa afició al Sant Rafael, bergantí que 
em va veure néixer. Era una nau molt valenta , i quan navegàvem a bolina descarada, i guanyàvem 
les aigües d’algun altre vaixell, senyorejant-se el nostre amb la vela, no podia dissimular la meva 
satisfacció, i la manifestava amb crits penetrants. Si a vegades ens agafava una batuda de vent amb 
les veles desplegades, el desordre amb què els mariners corrien d’una banda a l’altra per aferrar-les, 
era per a mi el més interessant espectacle. I si, no podent aguantar-nos a la capa, corríem el tempo-
ral, abandonant-nos-hi amb vent i mar de popa, s’omplia el meu tendre pit d’un entusiasme inexpli-
cable. I quan la batuda es convertia en torbonada, i enmig de la negror brillaven els llampecs, ningú 
no era capaç de separar-me del pal major al qual m’abraçava, contemplant aquella escena espantosa. 
Desfogada la batuda, si quedava el vent manejable, em portava el meu pare a la seva cabina, i allà 
passava entre els dos la més tendra escena. En aquests moments solemnes vaig aprendre com s’esti-
ma un pare. 
Recolzat el meu cap contra el seu pit, em mirava fit a fit, fins que les seves parpelles 
s’humitejaven.- ¿No és veritat, em deia, que estimaràs molt el teu pare ? Perquè el teu pare, ja ho 
veus, de dia i de nit treballa sempre per a tu, únicament per a tu. Toca les arrugues del meu front, 
afegia, passant-hi la meva mà; se m’han obert de tant pensar en tu. Mira les meves mans endurides. 
Pocs moments de la meva vida han estat ocioses perquè no et manqués el manteniment. I no 
obstant, mai no he pogut posar-te a cobert de la misèria sinó per al dia d’avui, perquè el de demà 
l’entreveig sempre cobert de tenebres. Pobre Manel, ¿per què et vaig donar l’ésser si no et puc 
donar la felicitat? 
- Però jo també treballaré, pare, li deia jo, i guanyaré diners, molts diners, i us els donaré tots, i 



comprarem un altre bergantí, que serà tot nostre, i ens anirem lluny, molt lluny. ¿Veritat que sí? 
I donant-li moltes abraçades tornava a pujar de nou a la coberta. 
M’havia familiaritzat tant amb els vents i cops de mar, que ja res no m’era més insuportable que la 
bonança. En les calmes mortes, condensaven l’atmosfera una espècie de vapors blanquinosos que 
quasi ens impedien de veure les costes, per la qual cosa dèiem que la calma engendrava la boirina 
que es menjava la terra. La quietud uniforme d’un mar sense onades ens semblava l’anorreament de 
l’Oceà.  
Sols m’agradava la calma en les belles nits d’estiu. Recolzades les meves galtes entre ambdues 
mans, i els meus colzes en la borda baixa de popa, gronxant-me lentament el pausat balanceig de la 
nau, m’extasiava mirant els riells argentats que la llum de la lluna reflectia en la superfície de l’ai-
gua. A vegades seguia en el seu ràpid curs aquells meteors lluminosos que s’anomenaven estels ca-
denciosos. La seva brillantor momentània, la seva carrera fugaç i la seva desaparició sobtada enmig 
dels espais que acabaven de creuar, imprimien en mi una sensació dolorosa. La primera vegada que 
vaig veure la lluna plena treure el cap majestuosament a l’horitzó, la vaig prendre per un enorme i 
opac far. Durant uns minuts no va brillar amb aquella llum blanca i pura, els suaus llambrecs de la 
qual són tan grats a la melancolia, sinó amb el resplendor rogenc d’un cos incandescent. El qui no 
ha navegat no coneix les nits i els seus astres. La magnificència d’una immensa volta obscura tatxo-
nada d’estels espurnejants, em semblava superior en meravella a la de l’horitzó del dia inundat per 
la llum que del sol es desprèn torrencialment. 
La meva infantesa va veure, doncs, lluir molts dies agitats, i algunes nits encantades: dies i nits que 
amb prou feines han deixat en la meva memòria alguns lleugers solcs. L’únic record que d’aquella 
meva edat pura roman indeleble en la meva ment, és la catàstrofe que la va acabar. 
En caure la tarda navegàvem amb un fort vent de popa quan vaig veure que el meu pare fixava amb 
inquietud la seva ullera de mirar lluny en un punt de l’horitzó. 

- Manel, em va dir: què veus a migjorn una quarta a garbí? 
- Veig un capell de pom. 
- No m’havia enganyat, va replicar tristament. 

I va dirigir la ullera cap als altres punts de l’horitzó. Però enlloc no es veia res més que aigua. Està-
vem sols, davant d’un objecte que excitava en ell la més viva alarma. Aquell punt blanc, aquella 
vela triangular, que sols en els dies de bonança es desplega per damunt dels més alts juanets, la pun-
ta de la qual va a rematar en el pom, indicava, atès el vent fresc que regnava, que havíem cridat l’a-
tenció d’un vaixell enemic. 
El 1813, època d’aquest esdeveniment, el Mediterrani, pel qual aleshores navegàvem, era un mar 
anglès en el qual onejava amb senyoriu el pavelló de la Gran Bretanya; però no hi faltaven alguns 
arriscats mariners francesos que en naus molt veleres armades en corsari s’atrevien a sortir a la mar 
i eren l’assot del comerç d’aquella nació i dels seus aliats. Fins aleshores havíem tingut la sort de no 
albirar cap d’aquestes temudes naus, i sí només les dels creuers anglesos que eren la nostra salva-
guarda. Però en aquest dia, aquella vela, que s’aixecava en el lloc més distant de l’horitzó, a manera 
d’un blanc nuvolet, donava al meu pare el més gran ensurt. 
La nostra tripulació, formada per deu homes, va pujar a coberta, i tots es van agrupar amb interès al 
voltant nostre. La ullera passava de mà en mà. Alguns dubtaven que aquell objecte fos una vela, i 
esperaven que en qualsevol moment el vent esvairia el vapor blanquinós que tant ens alarmava. A 
bord hi havia tres ulleres: la que usàvem comunament i l’anomenàvem ullera; la ullera de nit, que 
enmig de la foscor ens feia percebre clarament els objectes encara que vistos al revés, i, per fi, la 
ullera de caça, que quasi mai no servia, la qual marcava si l’objecte mirat s’allunyava de nosaltres o 
s’acostava, i en el tub del qual es veia una escala graduada amb expressió de les milles que de no-
saltres distava l’objecte observat. 
El meu pare em va manar que li pugés la ullera de caça, i va romandre una bona estona observant. 
- És necessari d’amollar tots els flocs i aquarterar bé les veles, va dir al cap d’uns minuts. 
Havia pronunciat aquestes paraules a mitja veu i com si parles amb si mateix. 
No obstant, foren complides les seves ordres amb tanta activitat, que al cap de pocs moments nave-
gava ja el vaixell a tota vela. Els mariners van reconèixer que el perill havia de ser greu quan era 



forçós haver de recórrer als últims recursos. 
Durant mitja hora vam romandre en el més profund silenci. El nostre bergantí solcava ràpidament i 
desembarassada les onades sense rendir-se ni capficar-se. Li havíem exigit l’últim esforç, i ho feia 
amb empenta i gentilesa. Foren aquells moments la realització d’una lluita a mort entre dos enemics 
que per primera vegada es veien enmig de la immensitat dels mars. En el meu interior demanava 
ales als vents, no tant per escapar-nos d’aquell perill, com perquè el nostre vaixell en sortís triom-
fant. L’estela que aquest deixava en la superfície de l’aigua, formava una línia recta en la qual no es 
percebia ni de prop ni de lluny el més mínim serpenteig. El nostre timoner complia perfectament el 
seu deure. Però, perllongant amb la vista la línia recta de la nostra estela, des del seu últim borrall 
d’escuma, apareixia en la llunyania sense desviar-se un punt aquella vela temuda, senyal evident 
que un altre vaixell seguia les nostres aigües i obstinadament ens caçava. 
- Ens és superior en vela, va dir finalment el meu pare en veu baixa que només jo i el timoner vam 
poder sentir; i no obstant, va afegir amb amargura, hem fet tot el que podíem fer. 
- La nit pot ajudar-nos, va observar el timoner quasi sense moure els llavis. 
- Amb semblant enemic, no, va replicar el meu pare. 
Amb aquestes desaparegué el disc del sol com si hagués anat a banyar-se en les onades més dis-
tants. El vent va començar a cedir. Se sentia de tant en quant el drapejar d’algunes veles sobre els 
seus pals, fins que una ràfega passatgera tornava a inflar-les. El meu pare va prohibir a la tripulació 
de fumar i encendre foc. Va demanar la ullera de nit i no perdia de vista aquella vela misteriosa que 
ens seguia incansable. Al cap d’una hora em va donar la ullera, dient-me si veia alguna cosa a 
sobrevent; però l’hi vaig tornar sense poder albirar res. 
L’horitzó s’havia cobert de boirina. La volta del cel no deixava percebre el més petit guspireig de 
les estrelles, i a poc a poc ens vam veure submergits en l’obscuritat més llòbrega. Una boirina es-
pessa i arran de terra s’havia escampat sobre nosaltres, i ens impedia de veure’ns els uns als altres a 
una distància de dues passes. Ni podíem veure el nostre enemic, ni era possible que ell ens veiés. 
El meu pare va prendre ràpidament una decisió. Si continuàvem tenint a les nostres aigües el que 
ens perseguia, essent inferiors en la marxa, al dia següent hauríem de caure a les seves mans sense 
remei. Era necessari, doncs, cercar la nostra salvació en algun altre recurs. Preparats els mariners, 
va donar la veu d’orsar a la banda. Molt aviat vam portar la proa, cenyint el vent, en la direcció d’on 
venia el nostre contrari, encara que separant-nos-en per mitjà d’un angle al qual ens obligava el vent 
que ens venia entaulat per la proa. 
És impossible de pintar la inquietud que ens dominava mentre, navegant contra el vent, ens acostà-
vem a l’objecte que tant de terror ens produïa. I no obstant, era necessari no passar molt lluny d’ell 
perquè al dia següent estiguéssim fora de l’abast de la seva mirada. La boira era la nostra protectora. 
Aquella boira que tantes vegades ens havia semblat incòmoda, perquè ens ocultava la terra i els 
rompents, i que anomenàvem l’enemiga dels navegants, era en aquest punt la nostra única empara. 
Fixàvem els ulls en la foscor, temorosos que es dissipés aquest caos amic que ens auxiliava en la 
nostra atrevida virada. Demanàvem a les onades de la mar més provisió de vapors que condensessin 
el vel que ens encobria.  
Al cap d’una hora que seguíem el nou rumb, tots ens agrupàvem al voltant del timoner, impulsats 
per un mateix instint. Segons els càlculs dels mariners, formàvem aleshores a una milla de distància 
i en sentit invers, una línia quasi paral·lela a la que devia seguir el nostre perseguidor; pocs minuts 
després ens allunyaríem per la seva popa, mentre ell, buscant-nos en un rumb oposat, augmentaria 
ràpidament la distància que ens separava. El nostre pobre vaixell va estar admirable. Obeïa al timó 
amb el vent per la proa ni més ni menys que abans havia obeït amb el vent per la popa. Una mica 
inclinat a babord, amb els seus suaus balanceigs i capcineigs, amb prou feines les fustes del seu casc 
deixaven sentir uns febles cruixits, ofegats per la fressa del tràngol que lliscava pel nostre estribord 
fuetejant-lo lleugerament. 
Vet aquí però que ens va semblar de sentir ja quasi per la nostra popa un rumor confús, llunyà, com 
de veus i moviment de gent. Segurament que aleshores acabava de passar el nostre enemic, sense 
pensar ni tan sols que ens pogués tenir tan a prop. Tots vam retenir l’alè en aquell instant crític. 
Aquell rumor llunyà va pujar una mica durant uns instants, com si el vent es complagués en aug-



mentar-lo, i fins i tot sentint una espècie de crit agut i imprecís. Ningú de nosaltres no s’ho podia 
explicar: només em va semblar que el nostre timoner s’estremia, dient a l’oïda del meu pare que allò 
era la veu de’ “orsa tot”. 
- No, va dir el meu pare, és impossible que ens hagin vist. 
I tot va tornar a quedat sepultat en l’obscuritat i en el silenci. 
Durant aquesta cruel sotsobre, ningú no s’havia mogut de coberta. A la fi va disposar el meu pare 
que la meitat de la gent descansés una estona. Havíem fet tot el que havíem pogut de la nostra part, i 
va dir que havíem ja d’abandonar-nos en braços de la Providència. Em va agafar de la mà per baixar 
amb mi a la cambra. Aquesta només rebia llum  per les finestres de la popa, i era necessari baixar 
alguns graons per arribar-hi. L’escala era recta, i girant després a la dreta s’entrava a la seva 
cambra. 
En entrar-hi vaig veure el meu pare detenir-se al llindar, lívid el rostre, i fixos amb espant els ulls en 
algun objecte que cridava la seva atenció d’una manera terrible. En el seu terror no encertava a par-
lar ni a moure’s. La seva mà tremolava convulsivament prement la meva. 
Aviat vaig descobrir l’objecte que li causava una agitació tan extraordinària. Penjant dels sostre cre-
mava en la cambra, de dia i de nit, una llàntia de plata, davant d’un bell quadre que representava 
l’arcàngel sant Rafael, patró del vaixell, portant de la mà el jove Tobies. El quadre estava col·locat 
entre les dues finestres de popa. A la vesprada, i en els dies de temporal, es posaven i s’asseguraven 
fortament les gruixudes tapes d’aquestes finestres. Però aquella nit, per un fatal oblit, ambdues 
finestres havien quedat obertes. Era probable, doncs, que la nostra temptativa per salvar-nos ens 
havia acostat a la nostra perdició. Aquella llum va poder albirar-la el nostre enemic quan hi vam 
passar a prop, circumstància encara més temible, ja que explicava el rumor confús que havíem 
sentit, i sobretot aquella veu de’”orsa tot” que el timoner afirmava d’haver percebut.  
En aquest cas era forçós no perdre un moment per provar si encara potser era possible allunyar de 
nosaltres una catàstrofe imminent. 
Recobrant el meu pare el seu habitual domini sobre si mateix, barrà en un obrir i tancar d’ulls amb-
dues tapes, i pujant a coberta va manar de virar per avant. Així vam despassar el vent per la proa, i 
presentant a l’onatge el nostre costat de babord vam agafar un rumb de bolina per formar un angle 
obert que ens allunyés del nostre enemic. 
Sens dubte aquest conegué que se li escapava una presa quasi segura, i en el mateix instant va dis-
parar els seus canons d’espiera. Va brillar momentàniament en l’obscuritat un resplendor rogenc, i 
retrunyiren dues vegades aquelles vastes soledats. Va saltar fet estelles un tros de la nostra borda de 
popa, i el meu pare es va desplomar als meus peus. Ni una paraula de tendresa no va poder dirigir al 
seu fill en acomiadar-se’n per a l’eternitat. 
Ja no recordo res més d’aquella nit espantosa, ja que vaig caure desmaiat sobre el cadàver i sobre la 
sang de l’autor dels meus dies. 
El Sant Rafael es va salvar, i el seu segon va atracar en una vila d’aquella costa per posar-me en 
mans dels únics parents que em quedaven. 
 
      * * * 
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Crec que, en els darrers vint, trenta anys, la literatura ha perdut pes, com a tal, en la borsa de l’opi-
nió pública. O, almenys, el pes que havia tingut des dels temps de la Il·lustració. Suposo que per ex-
plicar aquesta pèrdua de pes es poden invocar moltes raons, unes, de pròpies, i les altres, de caràcter 
general. Començaré per les pròpies. L’any 2007, Tzvetan Todorov va publicar un breu assaig sobre 
La littérature en péril en el qual va analitzar el fet i ho va fer a través de dues vies, d’una banda, la 
dels objectius i mètodes de l’ensenyament, i de l’altra, la de l’evolució de la literatura des dels 
temps clàssics fins avui. I va advertir tant en una via com en l’altra un mateix fenomen: el progres-
siu replegament sobre ells mateixos i, per tant, el progressiu allunyament del que pot ser l’home i la 
seva realitat. En línies generals, estic d’acord amb aquesta anàlisi, i ho he dit en més d’una ocasió, 
si bé discrepo en algun punt concret. Per exemple, no crec que la literatura estigui en perill, com 
afirma, per l’oposició entre una literatura pura, és a dir, una literatura entesa com a investigació i 
creació, i una literatura entesa com a simple producte industrial que pot acabar devorant-la. De fet, 



des dels mateixos orígens de la literatura, ha existit aquesta oposició i la literatura, com a tal, no ha 
estat mai en perill. Posaré dos casos extrems: la poesia de don Luís de Góngora, destinada a les mi-
nories més selectes, i la literatura del full volant o del plec solt i la novel·la de cavalleries, destinada 
a les majories més diverses. O, en ple segle XIX, la poesia de Beaudelaire i la novel·la de fulletó. 
Ara: els grans referents han estat sempre, i són encara, aquells que salten de les minories a les majo-
ries. O al revés. Vull dir: aquells que saben sintetitzar els interessos dels uns i dels altres. Cervantes 
i Shakespeare. O Víctor Hugo i Tolstoi. 

 Per a mi, si, avui, la segona sembla imposar-se a la primera és per tres motius: 1] la literatura, com 
diu Todorov, està massa tancada en ella mateixa, amb altres paraules: massa pendent dels seus me-
canismes interns i potser, després de la gran ruptura de les Avantguardes, un punt si és o no és des-
nortada. O, almenys, sense la imaginació suficient per fer el salt i obrir noves finestres que resultin 
operatives. I, sobretot, 2] s’ha produït, per dir-ho amb Ortega, “la rebel·lió de les masses” i, paral-
·lelament, 3] s’ha produït una autèntica revolució tecnològica en el camp de la comunicació compa-
rable, en principi, a la realitzada per Gutenberg i estudiada per McLuhan. I tant la rebel·lió de les 
masses com la revolució tecnològica estan canviant de dalt a baix la idea de cultura tal com l’haví-
em entès i practicat des dels grecs. Posaré dos casos significatius: la TV ha convertit a poc a poc la 
cultura de masses en un gran espectacle que barreja els eslògans d’impacte amb els coloraines de la 
publicitat fins a fer, de la vida, una mena de globus d’identificació que s’infla i es desinfla segons 
una llei inexorable, la dels índexs d’audiència, que ha imposat com a norma general de conducta. 
Dos: internet, en plena eclosió i, per tant, amb un futur en molts aspectes imprevisible, no sols ha 
donat, ja, via lliure a l’ego més íntim de l’usuari, amb tot el que això suposa de positiu i de negatiu, 
sinó que, com les velles guies i les velles enciclopèdies, ha convertit la informació en dada puntual i 
volandera que sol desembocar en fàcils estadístiques, no en autèntic coneixement, vull dir: en for-
mació crítica i creació. A tot estirar, permet d’accedir amb comoditat als grans fons arxivístics i bi-
bliotecaris i completar amb punts i comes una recerca concreta. D’aquí que la literatura hagi estat 
desbancada, en la borsa pública, per les arts orals i visuals, siguin de la mena que siguin. I d’aquí 
que la premsa escrita, que, els dos darrers segles, havia estat una de les seves grans plataformes de 
creació i difusió, hagi entrat en crisi i que les biblioteques municipals o de barri hagin deixat de ser 
centres d’estudi per transformar-se en centres de consulta i de préstec, no de llibres, sinó d’internet i 
d’àudiovisuals. I d’aquí, per últim, que un dels gèneres literaris més il·lustres, l’epistolar, es trobi en 
vies d’extinció.  

 Més enllà de la idea de cultura, però, està canviant el món en general, si més no, en dos sentits: 1] 
la internacionalització de tipus financer, polític i científic; 2] els moviments de població en massa 
des dels llocs més precaris als més desenrotllats. Així, la cultura humanística ha estat a poc a poc 
substituïda per la cultura científica i tecnològica, és a dir, per una cultura asèptica sense història ni 
identitat que ha reduït la pluralitat lingüística a un sol idioma, l’anglès, amb tot el que això suposa 
no sols per a la seva puresa, sinó també per a la mobilitat de les altres llengües. I dos: les masses 
immigrades, malgrat les filosofies i les polítiques posades en joc, no acaben d’ajustar-se a les lleis 
del nou habitatge i s’han produït, ja, algunes friccions violentes, sense anar més lluny, a França. O a 
Gran Bretanya. Amb el temps i dins aquest procés d’internacionalització i de barreja demogràfica 
no sempre ben ajustada, les llengües i les literatures, per dir-ho d’alguna manera, “nacionals”, po-
den arribar a ser només llengües i literatures d’identificació, una mena de frankfurt en un sandvitx 
de McDonald’s, i les llengües i les literatures sense Estat i de demografia escassa i dividida, com la 
nostra, poden arribar a fondre’s com el sucre en un got d’aigua, sobretot, si, com la nostra, no 
compten, per decisions falsament didàctiques i notòriament polítiques, amb uns estudis de 
secundària sòlids i segurs 

 Per això crec que els Espais escrits, des dels arxius més polsosos fins a les fundacions més volàtils, 
passant per les cases-museu com Déu mana, no sols poden ajudar a mantenir viva la memòria d’un 
escriptor concret i del que aquest representa, sinó que poden ajudar també a mantenir viva la litera-
tura com a fet en ell mateix, vull dir: no sols com a trampolí de la fantasia, sinó també com a possi-
bilitat de formular el que un busca a les palpentes o de dir el que un voldria dir i no sap dir. En 



aquest sentit, voldria fer dues observacions. Primera: fins ara, els arxius i les cases que existeixen 
han nascut de manera espontània i anava a dir arbitrària impulsats, en general, per la família o, a tot 
estirar, per grups d’amics i devots. Casos com el de Llorenç Villalonga a Binissalem, per exemple, 
són excepcionals. Crec que valdria la pena d’anar més enllà. I crec que valdria la pena, primer, de 
fer un gran arxiu que recollís i conservés els papers sepultats en llocs desconeguts o, en tot cas, 
inassequibles dels grans escriptors que, per les raons que sigui, no tenen “casa” pròpia i que podria 
estar dipositat en una secció de l’Arxiu Nacional de Catalunya, al costat dels de Carles Riba o Ven-
tura Gassol. O, almenys, fer-ne un índex el més exhaustiu possible. I, segon, fer un mapa dels noms 
més representatius i impulsar, anava a dir que institucionalment, la creació de nous “espais” que 
serveixin, a un mateix temps, d’identificació i de reclam publicitari d’un poble. O d’una ciutat. 
Penso, per exemple, en Ruyra i Blanes. En Gaziel i Sant Feliu de Guíxols. En Guerau de Liost i el 
Montseny. O en buscar la manera de completar els “espais” de Barcelona que ja existeixen, com, 
per raons familiars, els de Maragall i Foix, o per raons testamentàries, el de Mercè Rodoreda. I 
dedicar, per posar un sol cas, un “espai” a Salvat-Papasseit com a símbol d’un barri amb DNI, el de 
la Barceloneta.  

 Segona observació: convertir els espais en autèntics centres de referència no sols per als especialis-
tes, sinó també, i sobretot, per a la tropa anònima del carrer, turistes inclosos, incrementant i intensi-
ficant amb imaginació les seves activitats. Buscant les complicitats necessàries, sobretot, amb els 
diversos graus de l’ensenyament amb la idea de fixar des de la infantesa uns estereotipis per a tota 
la vida. I, sobretot, intercanviant i coordinant les activitats d’uns espais amb les dels altres. Així, per 
exemple, lluitant perquè les obres més representatives del titular en qüestió es trobin al mercat. Po-
saré un cas: Sant Feliu de la Costa Brava, una de les obres clàssiques de Gaziel, està exhaurida des 
de fa molts d’anys, malgrat ser buscada amb devoció, com a mínim, pels turistes i estiuejants de la 
zona. Promovent itineraris d’un escriptor, lectures en grup d’una obra significativa dirigides per un 
expert, suggerint concerts o muntatges teatrals als grups amateurs locals, passant i comentant pel·lí-
cules o documentals i organitzant exposicions monogràfiques. Avui, s’han posat de moda els 
itineraris, sens dubte, de gran eficàcia en el camp de l’ensenyament, però també útils per als qui 
pretenen d’explorar i descobrir la geografia del país. I, en aquest sentit, val la pena de recordar la 
magna geografia literària de Llorenç Soldevila en curs de publicació. Per a les lectures, es pot 
establir un sistema de complicitats amb el professorat de secundària. O de primària. I per a les 
exposicions s’hauria de fugir, penso, dels estereotipis biogràfics, vull dir: del mer inventari més o 
menys ordenat de fotografies, ulleres, plomes, llibres i manuscrits i deixar anar la imaginació 
buscant temes que puguin resultar impactants per ells mateixos: les relacions amb la pintura i la 
música, les guerres i la política, la vida rural, el mar, l’amor i la mort, la construcció d’un poble o 
d’una ciutat, la vida quotidiana d’una ciutat o d’un dels seus barris, els jardins i les flors, etc. Les 
traduccions mereixen un capítol apart, si més no, en dos sentits. Primer: valdria la pena d’establir 
contacte amb les cases dedicades a les grans patums internacionals i no sols intercanviar possibles 
activitats, sinó intentar que aquestes tinguin exposades de manera permanent les traduccions 
catalanes de les seves obres. Per exemple, les de Goethe a la casa de Frankfurt. O les d’Axel 
Munthe a la de Capri. I segon: valdria la pena d’impulsar una empresa plantejada en termes 
estrictament comercials que oferís a visitants i turistes no sols en les botigues de souvenirs de 
Barcelona, de Palma o de la costa, sinó també en les llibreries i quioscos convencionals, les 
traduccions dels nostres escriptors, com a mínim, al francès, a l’anglès i a l’alemany que servissin, a 
la vegada, per omplir les hores buides de la platja i descobrir el món en el qual s’han instal·lat ni 
que sigui de forma provisòria 

Per raons òbvies, el gran problema d’un programa com aquest és l’organització i el finançament. 
D’entrada, qui fa el mapa d’escriptors i de llocs significatius i qui es posa en contacte amb les insti-
tucions locals per realitzar-lo? Qui estableix una xarxa de complicitats i d’intercanvis? L’organitza-
ció que ha muntat aquestes jornades? Amb quins recursos humans i econòmics, però? La Institució 
de les Lletres Catalanes, rebaixant les quotes de foment de la creació i augmentant les destinades a 
la conservació i difusió? L’Institut Ramon Llull podria cobrar amb exemplars les traduccions que fi-



nança i posar-los a la venda en les llibreries i quioscos locals. O, al revés, adquirir les traduccions 
que surten aquí i enviar-les a les cases-museu pertinents. No ho sé. Crec que valdria la pena de pen-
sar-hi a fons i d’explotar totes les possibilitats que tenim a l’abast. 

 
Literatura, Territori i Identitat. La gestió del patrimoni literari a debat. Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català. Curbet 
edicions, 2011 

 



                                              
 

Jordi Vivo i Llorca, Sant Feliu de Guíxols 1981 
Arqueòleg i Professor de la Universitat de Girona 
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Archaeological Sites for the Conservation, Communication and Culture, p. 63-70 (amb Josep 
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Principals resultats de les darreres excavacions arqueològiques a l’entorn del monestir (2008-
2010). 

 



Fruit d’un conveni de col·laboració científica signat l’any 2007 entre l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, per una banda, i el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona, de 
l’altra, es va poder endegar un estudi arqueològic del monestir i el seu espai a partir de la realització 
de tres campanyes consecutives entre 2008 i 2010. Aquestes intervencions, d’entre tres i quatre set-
manes de durada cadascuna, es concentraren a la plaça que s’obre al davant de l’entrada del museu 
d’història, si bé durant la vigència del conveni van aparèixer més oportunitats d’actuar en altres 
punts al voltant del cenobi. Així, al maig de 2008 i al novembre de 2009, davant de la intenció del 
rector, Mn. Jordi Reixach, d’efectuar unes obres d’adequació i embelliment dels sectors de les dues 
entrades de l’església, es pogueren realitzar unes breus excavacions que aportaren dades molt 
interessants. I, encara, la tardor de 2010, a remolc del desplegament del projecte de restauració de 
les torres del Fum i del Corn, sorgí l’ocasió de dur a terme una darrera intervenció que fou, també, 
la més llarga de totes (de finals de setembre a inicis de desembre). Aquesta circumstància permeté 
d’explorar altres espais més: la plaça situada al davant de la porta lateral del temple, la zona ocupa-
da antigament pel celler del monestir (que es correspon a l’espai enjardinat, al costat de la Porta 
Ferrada, on encara es poden apreciar les tines on hom emmagatzemava el vi), l’Hort del Rector i, 
finalment, les dues torres. 
En conjunt, les diverses intervencions arqueològiques han comportat la recopilació de moltes dades 
noves que han permès d’aprofundir de manera notable el coneixement sobre el monestir i el seu en-
torn, especialment pel que fa a les èpoques més reculades de l’indret. Així, a partir de les restes ma-
terials localitzades, ara sabem que l’assentament més antic del lloc fou establert molt abans que la 
comunitat benedictina (segle X), a inicis del segle IV, si bé les estructures trobades eren tan 
escasses i precàries que no és possible esbrinar-ne la funció. En qualsevol cas, a mitjan de la 
mateixa centúria aquell vell edifici fou ampliat –o bé substituït– per un altre de més gran i del qual 
es conserven més parts. En concret, al subsòl de la plaça del monestir, a tocar del clos de la Porta 
Ferrada, hi ha un conjunt de cambres, algunes de les quals conserven, per bé que de manera molt 
fragmentària, restes de paviments fets amb acolorits mosaics. Aparentment, hi havia tres fileres 
paral·leles d’habitacions que formaven part d’aquesta construcció més gran. A escassa distància 
d’on aparegueren aquestes sales, més cap a ponent, documentàrem part d’una altra cambra, de 
planta trapezoïdal i travessada pel seu dessota per una canalització d’obra de gran qualitat que 
hauria servit per evacuar aigua vers la riera propera. La manca d’indicis conservats dificulta 
explicar la presència de l’aigua, però una de les hipòtesis més versemblants és que hi hagués alguna 
font.  
Què era tot aquest conjunt d’estructures? Les dades a l’abast, malauradament, no permeten una 
interpretació clara, però les hipòtesis es mouen entre considerar-les o bé part d’una uilla, és a dir, un 
centre d’explotació agropecuari amb algunes parts més nobles i luxoses on residiria el propietari; o 
bé part d’una construcció que estaria dotada de funcions, ja d’antuvi, religioses, que d’alguna mane-
ra es mantindrien al llarg del temps fins a donar lloc al convent medieval. 
A partir del segle V l’indret sembla haver adquirit un marcat caràcter funerari. Aquest fet es demos-
tra amb la proliferació de tombes, especialment a l’entorn de l’espai ocupat posteriorment per la tor-
re del Fum (si bé a la zona del carrer del Prior, Lluís Esteva localitzà, als anys seixanta del passat 
segle, alguns enterraments lleugerament més antics). El lloc escollit per a aquestes sepultures no és 
gratuït, atès que allà mateix es bastí un complex monumental articulat a partir d’un mausoleu, molt 
similar al de Santa Magdalena d’Empúries. Desconeixem qui era l’il·lustre hoste d’aquesta tomba, 
però és segur que era algú que gaudia d’una considerable fortuna i, potser, també jugà algun paper 
remarcable en la cristianització de la contrada, prou com per considerar-lo mereixedor d’un monu-
ment per honorar la seva memòria. 
Les notícies referents a les següents centúries són pràcticament inexistents. Els minsos indicis asse-
nyalen una ocupació del territori encara al segle VII. Tradicionalment, hom ha considerat que al se-
gle VIII, coincidint amb l’arribada de l’Islam, l’indret seria abandonat, ja que els habitants que hi 
haguessin marxarien cap a zones més interiors i protegides de l’amenaça sarraïna. Tanmateix, 
aquesta manca de dades no s’ha de llegir necessàriament com un abandonament absolut. De fet, la 
fundació del monestir benedictí al segle X just al damunt de les restes de les edificacions romanes 



(incloent les ruïnes del mausoleu) sembla assenyalar una pervivència del significat religiós que 
aquelles haurien tingut o haurien adquirit amb el temps, un significat que hauria estat més fàcil de 
mantenir si el lloc no s’hagués abandonat mai o, en tot cas, l’abandonament hagués estat breu.  
Les excavacions han constatat que, a diferència del que hom pot veure avui dia, en època medieval 
els edificis i les dependències monàstiques es trobaven concentrades, essencialment, a l’espai actu-
alment ocupat per la plaça del Monestir, davant de la porta d’entrada al museu. Malgrat els canvis 
produïts al llarg del temps, aquesta situació es mantingués fins al segle XVIII. En aquells moments, 
per tal d’erigir el monumental monestir de l’abat Panyelles, fou necessari de reorganitzar tot l’espai 
i això inclogué arrasar la majoria dels edificis precedents. 
Una altra de les troballes més destacables està relacionada amb les noves muralles del monestir del 
segle XIV, molt més sòlides i poderoses que les que s’havien bastit dues centúries abans (els trams 
coneguts arribaven als dos metres d’amplada), que es troben al sector situat al davant de l’accés la-
teral de l’església. Fins ara el recorregut exacte de les defenses era pràcticament desconegut, però 
ara comencem a disposar de dades sòlides en aquest sentit, malgrat que encara és impossible de se-
guir amb precisió el recorregut de les muralles. El lloc explorat, en concret, estava fermament for-
tificat, atès que el camí d’accés al temple estava resseguit per la banda dreta per la muralla, que en 
el punt més allunyat del recinte, just on actualment es troba el límit entre la calçada, davant del gira-
tori, i la plaça de terra, estava dotat d’una torre, possiblement la dita del Colomer dels documents 
escrits. Per la banda esquerra la protecció també estava assegurada amb la presència de la torre dels 
Reis o de Tramuntana, que aprofita el transsepte de l’església. A aquest mateix costat s’estenia, 
aprofitant i reaprofitant l’espai disponible de manera marcadament intensiva durant uns quants se-
gles, un cementiri. 
Finalment, un aspecte en el qual les actuacions arqueològiques han permès d’incidir de manera no-
table i que no voldríem passar per alt és el coneixement de la topografia original de l’indret i les se-
ves transformacions al llarg del temps. Actualment, com a conseqüència de totes les remodelacions 
que s’han anat duent a terme en el transcurs de la història i, especialment, a partir del segle XIX, 
l’espai a l’entorn del monestir apareix pràcticament pla o, en tot cas, amb un desnivell escàs. Però el 
terreny, en un principi, no era així, sinó que tenia un aspecte molt més irregular, amb punts més alts, 
punts més baixos i marcats canvis de nivell que ja no es poden apreciar. La part més alta es corres-
pondria amb el lloc ocupat per l’església i, per ser exactes, la romànica; tot fa pensar que la seva 
capçalera devia trobar-se propera al punt on el terreny iniciava una forta davallada cap a l’est. Tam-
bé cap al nord, en direcció a l’espai on es troba el giratori de l’avinguda Juli Garreta, hi havia un 
pendent. De fet, el mateix mausoleu romà ocupava un espai que es trobava, com a mínim, uns cinc 
metres més avall que la part més enlairada del lloc. L’exploració de l’Hort del Rector revelà que la 
banda oriental, la més propera a l’església, es trobava ja antigament a un nivell poc més baix que 
l’actual, però l’occidental s’enfonsava més de tres metres. 
 



                                               

Àngela Ribas i Lacasa, Sant Feliu de Guíxols, 1959 

Llicenciada en Filologia Catalana. Professora de llengua i literatura catalanes a l’Institut Sant Elm 
de Sant Feliu de Guíxols. 

Col·laboradora del setmanari Àncora. 

Publicacions: El temps innoble (premi Betúlia de Poesia 2002). 
 
Retornats avui 
Conte publicat a Revista de Girona (gener-febrer 2012) p.127 
Té el silenci als ulls, i en sent l’olor als prestatges. Assegut còmodament a la butaca vermella  del 
fons llegeix Pavese  i repeteix un dels seus versos : “com escoltar uns llavis closos”. Sent com un  
envà més prim que un tel de ceba  el separa de l’home que seu a prop. També té un llibre a les 
mans, com ell, i de reüll intenta d’endevinar-ne el títol que té atrapat entre els dits de la mà 
esquerra. 
Sempre ha tingut curiositat per saber què i com  llegeixen els altres. Cada tarda, quan entra a la 
biblioteca, fa el mateix recorregut. Primer escampa la mirada als lectors dels diaris. N’hi ha un que  
el llegeix amb una lenta i patològica  parsimònia, com si passés de puntetes per damunt les pàgines, 
amb tota la seva cura de no fer-li mal.  
Després,  saluda els dos nois que són darrere el taulell, fa una ullada a les novetats i de seguida 
s’afanya a remenar els llibres “retornats avui”  per veure si , amb una mica de sort, pot endevinar  
qui els acaba de deixar. Aquesta mateixa tarda ho ha tornat  a intentar amb l’ Ulisses, però no se 
n’ha sortit. Cap dels tres nois amb qui s’ha creuat a l’entrada no tenia aspecte d’haver-se  atrevit a 
passar tot un dia amb Joyce, massa joves, i ara el desfici no el deixa viure, i per això el vers del 
poeta italià se li clava com si fos un fibló molt punyent:  “com escoltar uns llavis closos”, “com 
escoltar uns llavis closos”...Sap que el lector ha de ser allà i li agradaria preguntar-li com se sent 
després  de transitar la mar vinosa de Dublín. 
Potser és la parella que treballa a l’ordinador, i n’han fet una lectura compartida per envestir amb 
més facilitat els fragments espessos. Potser és la dona de cabell blanc lluent que fa estona que 
consulta el diccionari i va esborrant, ara una ara l’altra tot  l’enfilall de paraules escrites en un paper 
blanc de puntes arrugades.  O potser  tan sols és algú  que , com ell, curiós de mena, l’hi ha deixat 
expressament per veure qui se l’enduria, pressentint que aquesta secció acostuma a ser la que 
desperta més interès. Qui sap si és el mateix bibliotecari que  darrere de les ulleres de cul de got hi 
veu més que ningú i li ha endevinat el joc de cada dia! És , doncs, l’incaut  que ha caigut dins la 



seva pròpia  teranyina?  
No sap què li passa. Mai no havia pensat en res d’això. I, a més,  les paraules de Pavese , que 
sempre el sedueixen,  avui  se li fan  especialment enigmàtiques. Per què?  Se sent eclipsat. 
Decideix d’agafar el llibre retornat. Recorda com  a vegades li  ha semblat tocar l’escalfor d’unes 
mans alienes en agafar-ne un ,  com si, després de molts dies de ser amb algú, el llibre li hagués 
robat  el tacte de la pell. I així ho fa. L’agafa amb totes dues mans i tanca els ulls. També ell és una 
mica lladre. Si hi ha qui  se’l mira  pensarà que fa alguna cerimònia esotèrica i encara el prendrà  
per boig, però ho ha d’intentar.  I el vers que torna: “com escoltar uns llavis closos”.  
Els ulls , el llibre, les mans, la pell, el vers, els llavis...Tot ho és , de clos. I la seva immersió, 
profunda. Tot esdevé de color sèpia. Cansat, se’n va. Se’n va lluny. Se’n va al mut record de la 
biblioteca que més l’ha impressionat, i on sempre ha volgut tornar. Se’n va , sense voluntat però 
amb impaciència, cansat, molt cansat. Les lletres dels lloms dels llibres  de la biblioteca del Trinity 
College se li confonen i el maregen. Dublín l’acull de nou. No sent res, només torna a veure aquell 
desig callat, aquell espai immens,  i en torna a sentir l’olor de fusta i de paper vell.  
Té el silenci als ulls, i es deixa caure, retut,  dins el blanc de l’ última pàgina. 
 



                                             
 
Ester Ribot i Juanals 
 
Sant Feliu de Guíxols, 1994 
 
Alumna de 2n. batxillerat a l'IES. Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols 
 
 
 

Dolçament salat. 

 
Mandarina de color verd 

perfumada de poma àcida 

enmig d'un vent gèlid d'estiu. 

 

S'escolten les ones trencar-se, 

altura de rocositat perillosa, 

sal a la boca, 

 

suau frescor a la cara mullada, 

les ales a punt de bategar, 

llum encegadora... 



 

A un pas de la negror, 

a pocs centímetres del benestar, 

aïllat dels extrems per un fil. 

 

Aire marí, 

la mirada a l'horitzó, 

el pensament no és aquí, 

 

Infinit no és la paraula, 

sí ho és el mot que 

designa el temps que abraça. 

 

 

MIRADES AMB RESPOSTA 
 

Aquella escalfor amb què em tocaven les seves mans juntament amb aquella mirada d’ulls 
impacients de vés a saber què, inicialment desconeguts i insignificants per al meu pedrís superficial, 
més tard anirien cobrant vida dins meu.  
 
Rialles dolces de tardes d’abril, plenes de ganes, de timidesa reprimida pel què diran. Mínima 
distància entre els pètals de rosa, creem una nit suau durant la jornada de la moneda daurada. 
S’escolten les ones trencar-se mentre la nostra silueta es veu dibuixada als mil puntets que formen 
la platja; balla i es va dividint en dues formes independents. Desitjo un altre petó... 
Comencem a jugar, cos contra cos, ara cau ella, ara caic jo. Acabem prop del mar, l’aigua ens 
acarona les cames. Els seus cabells fan de cortina, d’amagatall. Aprofito per mirar-li els ulls... ara 
em parlen, els entenc... Hi puc llegir clarament que em vol. Just en aquell moment els tanca, 
probablement per evitar que esbrini més, però aprofita i em roba un petó. 
Les papallones em posseeixen i es fan les reines del meu interior. M’alegra creure que a ella li passa 
el mateix. Vull saltar, saltar i cridar. Cridar de felicitat i callar, o més ben dit, ésser callada per ella. 
La veig, em fixo en el seu cos, sensual. Ella du poca roba, va quasi nua. Vesteix de bany. Puc 
admirar les seves corbes, cada contorn. La mirada, la seva i la meva, xoquen. La descobreixo i 
m’aprenc la seva visió. Se li escapa mig somriure, a mi també. Començo a entendre els seus ulls, 
són com miralls, jo en sóc la protagonista. No puc estudiar-la més, aparta la mirada. 



La segueixo, em planto davant seu i l’abraço. Em respon. Ens mirem un instant, i la beso. Ara en 
conec el sentiment, Sant Jordi s’acosta i l’amor de la rosa serà nostre. 



                                                     
Pol Girbal i Jornet, Sant Feliu de Guíxols, 1994 

Alumne de 2n. curs de batxillerat de l’IES. Ridaura 

 

La Nit. 

 

- Ignasi! Què ha passat? On és la meva filla? –La mare de l’Anna venia corrents cap a mi trencant el 
silenci que regnava als passadissos de l’hospital. Un silenci que no era ben bé silenci, ja que les 
passes lleugeres dels metges i els xiuxiuejos de la gent eren sorolls que formaven part d’aquest 
silenci.  

- No ho sé Maria, pel que m’han dit quan érem a l’ambulància de camí cap aquí, ha tingut un coma 
etílic, però des que hem arribat i se l’han endut cap a una altra planta, cap metge no me la deixa 
anar a veure ni me’n vol dir res –Ara m’havia aixecat de la cadira de la sala d’espera de l’hospital, 
però tot i així, no podia mirar a la mare de la meva millor amiga a la cara. Al final però, vaig haver 
d’aixecar la vista i les nostres mirades es van creuar, la seva, amb llàgrimes als ulls, i la meva, amb 
ulls ullerosos i cansats–. Diuen que només poden parlar amb familiars. 

El pare de l’Anna, que s’havia esperat tres passes enllà mentre la seva dona parlava amb mi, ja 
havia aturat dues infermeres preguntant per la seva filla, però cap en sabia res. Finalment, va arribar 
un metge. 

- Els pares de l’Anna Ribelles? –Preguntà el metge en arribar on érem tots tres. 

- Sí, què li passa a la meva filla? Està bé? –El pare de l’Anna s’entrebancava cada dues paraules. 

- Encara està en coma i la tenim en observació, encara no la poden anar a veure. 

- Però està bé? –Va preguntar la Maria que estava a punt d’agafar un atac d’histèria. 

- No ho sabem del cert –Respongué el doctor amb una veu suau i pausada tot i que contundent–. 
Com ja he dit abans, encara està en observació. 

Ens va dir que ens en seguiria informant i va marxar. Els pares de l’Anna també es van asseure a les 
cadires de la sala d’espera, i així ens vam quedar, asseguts, pensatius, callats... fins que el timbre del 
meu telèfon mòbil em va sobresaltar. Vaig despenjar tan ràpid com vaig poder i vaig anar sortint 
cap a l’exterior de l’hospital després de dir als pares de la meva millor amiga que de seguida 
tornaria amb un xiuxiueig. Era en Toni. 

 

- Anna! –El primer que vaig fer quan vaig saber que el pare em deixava quedar a dormir al pis 



d’Alacant per la revetlla de Sant Joan amb un parell d’amics, va ser dir-ho a en Toni, el meu millor 
amic, i en acabat vaig trucar a l’Anna per convidar-la-hi també–. Com estàs? 

- Hola guapo! Molt bé i tu? 

- Bé, però no t’ho creuràs pas! El pare em deixa el pis d’Alacant perquè hi puguem anar a dormir 
per Sant Joan! I a més a més m’ha dit que puc convidar-hi algun amic i... 

- Ignasi... –Estava tant exaltat que no la vaig ni sentir. 

- ... també vindrà en Toni, que no el coneixes però et caurà molt bé, és molt maco, ja ho veuràs! A 
més a més, ell és d’Alacant, el vaig conèixer l’any passat i... 

- Ignasi... –Tot i que aquest cop em va cridar més fort tampoc l’escoltava, estava massa emocionat 
per la idea d’estar amb els meus dos millors amics durant la nit més curta de l’any. 

- ... i a més a més, en Toni, per Sant Joan fa... 

- Ignasi!! 

- Quèèè!? –El crit de l’Anna em va ben sobresaltar, a més de deixar-me mig sord d’una orella. 

- Que frenis tio, que xerres massa ràpid i fa estona que m’he perdut! –No estava enfadada, tant jo 
com ella sabem que semblo una metralleta a l’hora de xerrar, l’única persona que em segueix quan 
parlo és en Toni, a la resta de gent els haig d’explicar dues vegades les coses que dic, i a més 
d’això, l’Anna es posa histèrica quan no la deixo parlar–. A veure, per Sant Joan jo també seré a 
Alacant, però a casa de l’oncle d’en Gerard, que a ell també li han deixat la casa lliure. Però ens 
podem veure igualment per barraques no? 

- Sí, és clar –Sempre en Gerard, sempre en Gerard! Tant de bo li exploti un petard al cul aquest Sant 
Joan–. Ja et presentaré en Toni quan ens veiem, doncs. 

- Decidit! Passarem el Sant Joan tots quatre junts! Ignasi, parlem després, que haig d’anar a parar 
taula. Un petó! 

- Adéu i bon profit! –Sííí! Uee! Quina il·lusió que em fa passar el Sant Joan amb el capsigrany del 
xicot de la meva millor amiga! El que havia de ser la millor nit de Sant Joan s’acabava de convertir 
en una tortura. 

A l’Anna la conec de tota la vida, des del parvulari que anem a la mateixa classe i des de llavors que 
sempre hem sigut molt bons amics. Al Toni, en canvi, el conec de fa dos estius, quan vaig anar de 
viatge a Alacant, però des del primer dia que ens vam fer bons amics, i tot i que no ens veiem gaire, 
aprofitem qualsevol ocasió per trobar-nos i explicar-nos tot el que no ens diem per telèfon o per 
ordinador, hi ha coses que no es poden dir amb màquines pel mig.  

Ens vam conèixer la nit de Sant Joan, estàvem de cantó esperant a la barra d’una barraca per 
demanar alguna cosa per beure i quan van tocar les dotze, just en aquell instant, em va dir que feia 
quinze anys que havia nascut. Jo el vaig felicitar i a partir d’aquí, vam començar a xerrar i a xerrar 
fins que es va fer tard, i abans d’anar cap a casa a dormir, vam intercanviar el número de mòbil per 
tornar a quedar i xerrar l’endemà. Així va ser com vaig conèixer els meus dos millors amics. 

El dia 22 de juny, l’Anna em va trucar, feia una veu estranya i em va explicar que en Gerard, el 
capsigrany del seu xicot, la va engegar a rodar quan ella li va explicar que no passarien la revetlla 
de Sant Joan sols. 

- Però què vol dir que t’ha engegat a rodar? –Li vaig preguntar jo sorprès i emocionat alhora perquè 
potser, aquella nit de Sant Joan que jo havia somniat i que creia perduda, no ho estava tant–. T’ha 
deixat? Ha tallat amb tu? O només és que no vol anar a Alacant per Sant Joan? 

- No ho sé! M’ha... m’ha... –Sentir a la meva millor amiga singlotar entre llàgrimes i entrebancar-se 



amb les paraules em venia de nou, perquè és una de les noies més fortes i segures que he conegut 
mai–. M’ha deixat. 

Just després d’aquestes paraules vam quedar al parc de sota casa meva, on ella va plorar durant 
molta estona a la meva espatlla esquerra, i jo l’abraçava i li feia fregues a l’esquena i al cap mentre 
li xiuxiuejava paraules de confort i consol. Quan el riu de llàgrimes es va haver assecat, vam decidir 
que aniríem cap a Alacant igualment i que ens quedaríem a dormir al pis del meu pare amb en Toni. 

Finalment va arribar el dia 23. Aquest dia tan somniat per mi, aquest dia en que l’Anna i jo vam 
agafar un autobús i ens vam dirigir cap a Alacant a trobar-nos amb en Toni.  

Quan vam arribar, l’ambient de festa major que es respirava a la vila, era impressionant. Les 
fogueres –uns monuments satírics fets de cartró pedra i de fusta– s’alçaven per tot de carrers, els 
nens corrien i jugaven amunt i avall, als racons –unes barraques on es pot dinar, sopar i ballar– la 
gent menjava coca amb tonyina i bacores.  

En Toni i l’Anna es van avenir des de bon principi i ell ens va ensenyar les fogueres més maques 
d’aquell any i després ens en vam anar a la platja del Postiguet. Des d’aquesta platja, ens va explicar 
en Toni, és on s’ha disputat el concurs de castells de focs i traques lluminoses durant els dies 
posteriors a la revetlla. A la revetlla però, hi ha una cosa encara més impressionant, que és la cremà 
de les fogueres, talment com es fa amb les falles de València. 

Així va ser, com quan ja era vespre, es va disparar una palmera de foc des del Benacantil que es va 
poder veure des de gairebé tota la ciutat. Aquest era el moment que començava la cremà.  

I va ser a partir d’aquest moment, quan la nit dels meus somnis es va convertir en la nit dels meus 
pitjors malsons; quan la nit més curta de l’any, esdevingué la més llarga que mai he viscut. Aquella 
nit, després de la incineració de les fogueres, vam anar a un racó a sopar, amb la música, ens vam 
anar animant, però la que més es va animar va ser l’Anna. Ella va començar a beure més del 
compte, i al principi, ni en Toni ni jo ens en vam adonar, però llavors, quan l’Anna ens parlava, no 
se l’entenia, i havia deixat de ballar per caminar fent esses. Llavors va ser massa tard. L’Anna es va 
desplomar a terra i jo em vaig quedar petrificat. Sort que en Toni va reaccionar i va trucar a una 
ambulància, a una ambulància que semblava que no havia d’arribar mai, una ambulància a la qual 
només em vaig poder enfilar jo perquè només deixaven que hi pugés un acompanyant, una 
ambulància que semblava que avancés a pas de tortuga de camí cap a l’hospital. 

En arribar a l’hospital, es van endur l’Anna amb llitera i a mi em van deixar allà en aquella sala 
d’espera on regnava el silenci, un silenci que no era ben bé silenci, ja que les passes lleugeres dels 
metges i els xiuxiuejos de la gent, eren sorolls que en formaven part. Vaig trucar als pares de l’Anna 
i els vaig explicar el ben poc que sabia, perquè en aquella sala d’espera, cap infermer ni cap metge 
em volia explicar res, cap em volia deixar veure l’Anna, i jo em sentia impotent, molt impotent. 

 

- Hola Toni. 

- Hola Nasi! Com està l’Anna? 

- No me la deixen veure, no m’expliquen res, només diuen que encara està en observació, i en 
coma. 



                                                       
 

Elena Darriba i Cornell, Sant Feliu de Guíxols, 1994 

Alumna de 2n. curs de batxillerat de l’IES. Sant Feliu                                           

 
HI HAURÀ AMOR ENGRUNAT AL FONS DE LES BUTXAQUES 

L’estiu després de la meva selectivitat el vaig passar a Cadaqués, a casa l’àvia. L’àvia no havia estat 
massa bé de salut des de Nadal i, els meus pares, a qui per raons de treball quasi bé no els quedava 
mai temps, em van demanar que anés a fer-li companyia. Jo, que tenia unes ganes boges d’allunyar-
me de la xafogosa Barcelona estiuenca i de casa meva, on m’havia passat el curs estudiant, vaig 
acceptar la proposta sense pensar-m’ho ni un moment. 
La casa de l’àvia Enriqueta era, sens dubte, la més maca de tot Cadaqués. Era de dos pisos, blanca i 
amb la fusta de les finestres de color blau fosc (com totes les cases del poble, és clar, però tenia 
alguna cosa especial). El mes de juliol el vaig passar pintant-li la paret de la façana que donava al 
carrer i anant a la platja. Vaig començar anant-hi sola: havia passat tot l’any fent mil activitats, 
envoltada de gent a totes hores i sense parar ni un moment, així que no em molestava gens la 
soledat. Al contrari, m’agradava molt. Quan tenia els meus fantàstics 17 anys, poques coses no 
m’agradaven. Era feliç amb el més mínim i, en aquell moment, tot i que trobava a faltar les meves 
estimades i esbojarrades amigues, no necessitava ningú al meu costat. Jo sempre havia sigut molt 
independent. Qui m’hagués dit a mi, que al cap d’uns dies deixaria d’anar a la platja sola i acabaria 
l’estiu detestant no tenir companyia al meu costat (i una de molt concreta). 
A principis de juliol, vaig començar a coincidir cada dia amb un noi a la platja. Jo sempre em 
posava lluny de l’aigua, a prop d’una de les barquetes que descansaven a la sorra i que havia sigut 
del meu avi i ara era d’un amic seu. Em posava allà perquè, si volia llegir, m’anava molt bé l’ombra 
que em proporcionava aquesta. Aquest noi desconegut, doncs, arribava a la platja una mica més tard 
que jo i estirava la seva tovallola al costat d’un altre embarcació petita paral·lela i pròxima a la que 
havia sigut de la meva família. Al cap d’uns dies de veure’l posar-se, tranquil·lament, cada dia, tan 
a prop meu, em vaig preguntar si ho devia fer expressament. La indiferència que va mostrar més 
tard quan vam creuar mirades sense voler me’n va donar la resposta. La seva serietat i soledat (igual 
que la meva), però, feien que, tot i que em molestés que sempre vingués a posar-se quasi al meu 
costat i sense fer-me absolutament cap gest amable, el trobés misteriós i més atractiu del que ja 
l’havia trobat a primera vista la primera vegada que l’havia vist: era alt, ros però morè de pell, i 
tenia els ulls foscos. Hi havia alguna cosa en aquell noi que feia que me’n tornés cada dia de la 
platja pensant en ell.  
Un dia, com que a les 10 l’àvia ja sempre era al llit, vaig decidir sortir a donar un volt a la nit. 
Devien ser dos quarts d’onze quan vaig arribar al lloc de la platja on anava cada matí. La platja 
estava buida, no hi havia quasi ningú, i vaig decidir seure a la sorra i relaxar-me una estona. No sé 
per què, però, vaig anar a seure al costat de la barca on s’estirava aquell noi que veia cada dia i em 
cridava tant l’atenció. Mirant les estrelles, vaig anar-me endormiscant i vaig acabar estirada, ben 



endinsada en els meus pensaments. 
Al cap d’una estona, vaig sentir un crit: “Ei!”, m’acabaven de dir. Vaig tardar una mica en 
reaccionar i vaig mirar enrere, d’on venia el crit: era ell, el noi. “Hola”, li vaig contestar, i crec que 
no va ser la salutació més simpàtica que podia sortir de mi. “Crec que m’has tret el lloc”, va dir-me 
ell i, en aquell moment i sense cap raó de pes, em vaig enfadar. Ell m’ho estava dient amb 
amabilitat, gastant-me una broma, però a mi em va molestar. “Ets tu qui cada matí ve a envair-me el 
meu espai personal!” (i crec que va ser la resposta més estúpida que vaig poder-li donar). Va 
somriure’m, i vaig veure la seva dentadura perfecte i blanca per primera vegada: tenia un somriure 
maquíssim. “Crec que ets tu qui ha arribat nova aquest any i no sap que l’espai entre aquestes dues 
barquetes sempre ha sigut el meu preferit de la platja... No et preocupis, però, te’l deixaré per tu si 
et molesta que em posi tan a prop teu”. Llavores em vaig posar molt nerviosa i, és clar, em vaig 
sentir bastant malament. Li vaig demanar disculpes, però em van venir ganes de retirar aquestes 
immediatament quan va seure al meu costat. Altre cop s’havia de posar just on era jo? “També vinc 
aquí cada nit”, va dir quan va veure que jo em quedava ben callada. “Si vols, marxo” vaig contestar-
li bruscament. Ell, deixant-me sense armes, de sobte, amb un altre somriure, va guanyar-me: “no, 
no, m’agradaria que et quedessis”. I així ho vaig fer.  
Vam estar molta estona parlant. De mica en mica, vaig deixar d’estar tan tensa i, a més, va 
començar a caure’m bé de veritat. Era simpàtic, i parlar amb ell era molt agradable. Al cap de força 
estona, quan vam veure que ens estàvem entretenint massa, vam tornar cap a casa. Em va 
acompanyar fins a casa l’àvia i va marxar. Llavors, en aquell moment, quan estava anant cap a la 
meva habitació, vaig adonar-me que mai no havia tingut tantes ganes que arribés el matí altre cop. 
“Demà al matí el tornaré a veure”, vaig pensar, i ja no vaig dormir en tota la nit. Tenia alguna cosa 
especial, aquell noi, em feia sentir una sensació estranya a la panxa que cap noi de Barcelona 
m’havia fet sentir abans d’aquella manera. 
Al matí següent vaig arribar a la platja i, per sorpresa meva, ell ja hi era, i s’havia estirat al meu 
costat de l’espai entre les barques. “Bon dia”, va dir-me, “crec que t’han tret el lloc”. Vaig riure, i 
vaig tornar-me a posar, com la nit passada, on ell estirava la seva tovallola normalment. Vam passar 
el matí parlant i, quan li vaig dir que estava pintant la paret de casa la meva àvia, va oferir-se a venir 
a donar-me un cop de mà aquella tarda. Vaig acceptar la seva ajuda i vam passar la tarda junts. 
Després de sopar (quan l’àvia ja l’havia vist per la finestra i havia tingut temps de fer-ne algun 
comentari), vaig tornar anar amb ell. Vam recórrer tot el poble caminant, sense parar de parlar i ens 
vam banyar a la platja. Semblava que a Cadaqués no hi hagués ningú més, només ell i jo. Aquella 
nit em va fer un petó per primera vegada.  
 
La resta de l’estiu el vam passar junts, érem inseparables. M’havia enamorat per primera vegada. 
Per mi, no era només un amor d’estiu d’aquella que la meva amiga Anna, tan despreocupada, tenia 
cada any, per a mi era de veritat, i no volia que s’acabés mai.  
El setembre, però, va arribar, i ell havia de marxar a Anglaterra a estudiar i jo a Barcelona, a 
començar la meva carrera; la nova etapa de la meva vida que tant havia esperat i ara no volia que 
arribés. El meu últim dia a Cadaqués, quan sabia que no el tornaria a veure, al menys, fins al cap de 
molts mesos, vaig plorar com mai. Feia uns quants dies que, després de tot l’estiu sense cap 
preocupació, havíem parlat d’aquell moment, però, quan jo em vaig acomiadar d’ell per última 
vegada i vaig pujar al cotxe dels pares, aquella separació va fer més mal de tot el que hagués pogut 
imaginat. 
Quan ja era al cotxe, vaig posar la mà a la butxaca dels meus shorts, ben bruts amb les taques de 
pintura blanca de la paret de casa l’àvia. Llavors, a la butxaca, hi vaig trobar un paperet. L’hi devia 
haver ficat ell, és clar. 
“Mai havia dit t’estimo a ningú abans, no oblidaré mai aquest estiu. 
Hi haurà amor engrunat al fons de les butxaques.” 
I jo vaig tornar a somriure.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


