
 

 

 

 

 

 

Lletres Guixolenques 
n.11,  solstici d’hivern de 2016 



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 al-
tres. 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 tra-
dicionals, 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, repre-
sentats per mostres de lírica renaixentista i el fulletó en capítols, poden ser redescoberts amb les ei-
nes 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 conèi-
xer. 

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 continuïtat 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 actuals. I compta, també, 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 té una edició semestral (juny i setembre) i també recull escrits d’autors, 
guixolencs o no, que tractin temes relacionats amb la ciutat. 

És una revista en llengua catalana. 
 

En aquest número d’hivern de 2016 hi ha poemes de Narcís Comadira, Àngela Ribas, Ester 
Xargay i prosa de Joaquim Pijoan, Josep Cullell, Àngel Jiménez i Manuel Llanas, col·laboradors 
habituals de Lletres Guixolenques. 

Quant a textos de guixolencs ja desapareguts continuem presentat pàgines de llibres 
exhaurits, publicats fa una bona colla d’anys, procurant donar-los una major extensió en número de 
pàgines que en números anteriors d’aquesta revista digital: Agustí Calvet “Gaziel”, Agustí Casas i 
Salvador Abert i Pey. 

Quant a aquest darrer poeta, en el present número hem iniciat la publicació completa de les 
seves poesies, tal com foren publicades el 1925/1926 a la Biblioteca Literària d’Editorial Catalana 
S.S. i Llibreria Catalònia de Barcelona. Això ens ha fet incórrer en el fet d’haver duplicat la 
publicació d’alguns poemes d’Albert, que ja havíem presentat en anteriors números d’aquesta 
revista. Esperem, però que aquest inconvenient quedi prou esmenat per l’oportunitat de veure 
publicats de manera sistemàtica i ordenada els versos d’aquest poeta palamosí i guixolenc, tal com 
aparegueren en el llibre referit. I que seguint aquella edició, anirem presentant en els propers 
números de Lletres Guixolenques. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                    

                                         

Agustí Casas i Vinyas (Sant Feliu de Guíxols, 1868 – Lausana, 1941) 

Arqueòleg, historiador, polític, articulista, traductor, escriptor. 

Algunes publicacions i traduccions: 

1894. “Un Monument Megalítich”, La Lealtad, 3, Sant Feliu de Guíxols, 16 de juny: 4-6. 1894 B. 
”Un Monument Megalítich”, Lo Geronés, 13, Girona, 30 de juny: 2-3.  1894 C. ”Un Monument 
Megalítich”, Boletín de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 36, Barcelona, juliol: 1-
6.  1904. Pròleg a Taine. Venecia.  1907. Jordi Ebers. Les Dues Germanes. Llevor-Estampa Octavi 
Viader, Sant Feliu de Guíxols.  1908. “Monuments megalítichs de la regió de S. Feliu de Guixols”, 
Anuari de l’Institut d’Estudis de Catalans, II, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona: 543-544. 
 1917. “Nou megalit en l’agrupament de Sant Feliu”, Ciutat Nova, 390, Sant Feliu de Guíxols, 25 
de desembre.  1921. Coses d’Italia. Roma. Pompeia. Floréncia, Estampa Octavi Viader, Sant Feliu 
de Guíxols.  1924. Coses d’Italia. Roma. Pompeia. Floréncia, Estampa Octavi Viader, Sant Feliu 
de Guíxols, 2a. edició.  1925. “Veu de sota terra”, L’Avi Muné, Sant Feliu de Guíxols, 1 d’agost. 
 1925 B). Roma: Conferencia donada a l’Institut de Cultura i Biblioteca popular de la dona, el VIII 
de febrer de MCXXVI, Impremta Altés, Barcelona. 

 
 

Roma (VIII) 
 

El «Forum Romanum» 
 



  
El Fòrum i els voltants, de molt de temps ençà són els annals de pedra de l’Imperi, on les 

actuals excavacions hi han esclarit misteris i n’hi han portat de nous. 
Mes toquem aquí un punt cabdal, que mereix sobrerament certa extensió. En efecte, 

l’immens Imperi del qual es troben enderrocs ferrenys i artístiques relíquies de la Corona Agripina 
cap al Nord fins a Thagamugadi en la vorera del Sàhara i de l’Itàlica del Betis fins a la llevantina 
Heliòpolis, posseí en la gran urbs del Tíber el lloc on s’hi resumí l’acció política dels diversos 
pobles del seu domini i que de cap director i entenimentat, es convertí en ciutat absorbent i en focus 
de corrupció i de mort per obra d’aquell centralisme, que ha estat i és sempre botxí més o menys 
lent dels estats que se’n refien. Però si aquest centre fou Roma, dins d’ella ho fou el Fòrum, aquella 
vall menuda, l’origen de la qual s’enfonsa en la calitja d’una època primitiva, revelada fa pocs anys 
pels sepulcres de la Vèlia i que coneixem principalment per aquelles ruïnes de les construccions 
imperials, on convergeixen llurs mirades els hereus d’una cultura desclosa allà en tot el seu esclat. 
Habitada amb anterioritat als seus temps fins ara coneguts, dominada per la Roma quadrata dels 
primers reis, animada per les bregues dels comicis republicans i les lluites del patriciat i de la plebs, 
ornada amb les despulles de Grècia i creuada per les pompes triomfals, ella fou sempre un clos de 
remoreig i tràfec, on s’hi reflectiren de tots temps els avenços de les lleis i de les arts llatines i on 
deixaren llur petjada, encara avui reveladora, tots els esdeveniments d’una història reblerta de 
grandesa fins enmig de llurs tares més negroses. Des de la fondària on s’erigí l’estela arcaica 
trobada en 1899 i que tant ha capficat els arqueòlegs fins al pedestal enlairat que fa d’escambell a la 
columna de Focas ¡quina munió de temps no s’hi han amuntegat portant cada un les seves tristors i 
esplendideses, els seus festivals i lluites! ¡quin sens fi de generacions no han solcat aquell terrer, on 
com Ciceró deia d’Atenes, enlloc es posa el peu sens despertar una recordança! 

Mes aquesta vall menuda, que enclou tota sola la història del poble rei, que passaren en 
triomf els vencedors d’Ibèria i de les Gàl·lies, del Pont i de Cartago, que fou teatre de totes les 
usances públiques de Roma des del discurs polític fins a l’exposició d’estàtues conquerides i des 
dels seguicis funeraris als combats de gladiadors, aquesta vall, que feia arribar el ressò dels seus 
brogits als recons mes allunyats, trasbalsada per invasions i guerres, convertits els seus monuments 
en fortaleses, omplertes de terra i runes transformada en magre camp de pasturatge, ha jugat durant 
centúries i centúries sota terra llosa de molts metres de gruixària, sense que ni els mateixos, qui del 
Renaixement ençà teníem constantment el seu nom als llavis, es cuidessin de demanar-li els seus 
secrets. Aquells arcs amb inscripcions i amb escultures, aquelles columnes que aguantaven encara 
fragments de frisos i arquitraus, no temptaven prou a ningú per a fer-li cercar el sol que els 
aguantava i esbrinar la disposició dels edificis a què havien encomanat llur majestat. 

Aquesta tasca pertocava a la moderna ciència arqueològica. Començats els treballs i seguits 
amb més o menys interrupcions des de primers del segle passat, foren empesos fermament pel 
govern italià, ja el 1870 i amb l’extracció d’uns cent mil metres cúbics de terres, es prengué 
possessió de la part occidental al peu del Capitoli. Imposat el seguiment d’excavacions cada vegada 
més visiblement transcendents, s’anà enfondint cap a Llevant i nous temples i edificis vingueren a 
fer costat als ja desenterrats. Però de tants de monuments, uns eren completament desconeguts i 
d’altres se’n sabien sols els noms, ignorant-se a quines ruïnes cada un d’aquests pertanyia. 

Uns versos ja oblidats de Staci esdevingueren llavors de gran valor, ja que el poeta s’hi 
entretenia a descriure una estàtua de Domicià, aixecada en plena plaça, marcant-hi amb la major 
justesa l’orientació de l’imperial efígie i la situació que guardaven envers ella les principals 
construccions del seu retorn. El santuari de Vesta, el de Cèsar, les basíliques Emilia i Julia i els 
temples de Vespassià i de la Concòrdia romangueren fixats amb certesa rere troballa tan feliç. Seguí 
llavors amb xardor la revisió acurada dels textos clàssics, l’estudi de monedes, medalles i relleus, la 
comprovació dels més petits indicis i després d’un perllongat treball d’escatiment en el qual s’hi 
interessà tot el món erudit, es pogué dir que, a la fi la llum es feu i que el Fòrum Romà, el Fòrum 
per excel·lència, fou conquerit de nou a les tenebrors del passat. 

Avui, donant la mà a Suetoni, a Plaute o a tants d’altres, podem transitar per aquells volts 
com pels carrers d’una ciutat amiga: sabem de quin costat, segons conta ell mateix, hauríem vist 



Horaci passejar-se cada vespre, de quin paratge estant hauríem ben sentit la veu de Ciceró i quin 
hauria esdevingut el millor lloc per esguardar un triomf, a l’ombra dolça del velam de porpra. Les 
figures, que serviren per al joc de desvagats rondinaires, les albirem encara en les llosanes de la 
Júlia, sota aquells porxos que soplujaren la societat galant on s’acomodava Ovidi. Per poca traça 
que el magí desplegui, podem refer els rotllos d’oradors politicastres, junt a la tribuna que mostra 
els senyals dels rostra gloriosos o representar-nos l’aplec de daurada jovenalla, que aturada més 
amunt rumbeja la seva elegància o atalaiar-nos, en una paraula, fins en els seus més menuts detalls, 
de la vida que brunzí entremig d’aquelles pedres mil·lenàries. 

Però tant els monuments a dalt esmentats, com els temples de Càstor i Saturn, l’Arc de 
Sever, el Mil·liari d’Or, l’Umbilicus i d’altres, no són sinó relíquies de l’Imperi o dels seus temps 
propers. Una segona tanda d’excavacions, iniciada el 1898 i que avui encara dura, ha enfondit més 
el sol, arribant als temps fins ara llegendaris i fent-nos avinent ensems la raó d’ésser de coses 
posteriors. La topografia amb ella resta aclarida, la Història ha trobat estimables comprovants i a la 
cadena cronològica representada pels monuments s’hi han afegit noves anelles que augmenten la 
seva importància. 

Des d’ara tenim ja lleure d’examinar dins d’aquell clos un sacellum primitiu i la inscripció 
més vella que al Laci ha estat trobada; d’estudiar les clavegueres i els seus carreus volcànics; 
d’esguardar la placeta del Comici i escalar la tribuna allà on tronaren els darrers campions de la 
República; d’aturar-nos en el lapsis niger, recordatori del sepulcre suposat de Ròmul; de recórrer la 
Basílica d’Emili; de trepitjar l’enllosat de marbre del Fòrum de la Pau, on eixiren a llum fragments 
del pla de Roma; de tornar-ne vorejant l’hostatge dels sacerdots suprems, que Octavi habità un dia; 
de rodar pel lloc cèlebre on fou incinerat el cos de Cèsar i de beure aigua, de pas vers la Mansió de 
les Vestals, en aquella Font de Juturna, que torna a rajar altra volta com feia quinze segles enrere. 

I per acabar dignament jornada tan sadolla de grosses recordances podem pujar la rampa ara 
de poc trobada entre el temple d’August i el cim del Palatí, situar-nos en els plaents bosquets dalts 
del palau de Calígula i abraçant d’un sol esguard columnes, arcades i basíliques, deixar vagar 
l’esment respectuós davant tota l’amplitud de la cultura antiga, mentre el sol, ans de colgar-se rere 
el cimbori llunyà de Miquel Àngel, indiferent a nostre mesquí homenatge, daura amb el seu raig 
darrers l’Amfiteatre Flavi i l’ombra del Capitoli s’allargassa mandrosa damunt la fonda vall lassa 
d’història. 

 
 
     Les raconades romàntiques 
 
Com conseqüència de tants sediments heterogenis també esdevé Roma la ciutat dels 

contrastos pintorescs delitosament harmonitzats per la sola acció de les centúries, per la mà 
d’inconscients generacions o per la invasió feliç de la Natura. Són els contrastos que es manifesten 
tot sovint en aquells racons delitosos, evocadors d’una durada insòlita i que des de l’Albano o 
Claude Lorrain, han temptat o inspirat mants artistes. 

Fixem-nos, per exemple, en la placeta prop de San Giorgio in Velabro. Està junt a la via, que 
probablement amb la sola variant del seu nivell, constituïa ja en l’Antiguitat la comunicació directa 
entre el Fòrum principal i el Forum Boarium immediat al riu. Portant el nom mateix que ha arribat 
fins a nosaltres, era un dels barris més cèntrics i moguts i encara avui, sense més feina que voltar 
amb poques passes el turó del Capitoli, ens aboquem de sobte en ple brogit modern. Però això no és 
obstacle perquè separats de construccions elevades, ens trobem aquí en un lloc tranquil, mig urbà, 
mig camperol, com de ciutat abandonada, on la claror hi penetra de per tot, on verdegen altívols a 
Llevant els xiprers del Palatí i on se sent cap a Ponent el remoreig del Tíber. 

Nucli d’aquesta pau, el petit temple de Sant Jordi desplega davant nostre les seves línies 
senzilles de primitiva basílica i com a gràcia cabdal ens ofereix el sopluig de la seva porxada de 
jòniques columnes. Reducció d’aquell atri, que podem comprendre encara a Sant Climent de Roma 
o a Sant Ambrosi de Milà i del qual n’és potser monumental supervivència la mateixa columnata de 
Sant Pere, representa l’element que albirem reflectit a Catalunya en els nombrosos rastres de 



galilees romàniques, però que, aquí, perpetua les antigues formes i rumbeja, enmig de la seva 
modèstia, la noblesa i serenitat originàries. Arrupit a un costat, el menut Arc dels Orfebres, arc del 
Paganisme reblert d’escultura mutilada, sembla cercar amorós l’aguant de l’església cristiana; el 
Janus Quadrifons, a molt curta distància, entrellaça les seves voltes espaioses, bo i deixant jugar la 
llum en les seves fornícules i un d’aquells cloquers dels segle XII, ferreny i ben plantat, senyoreja 
dignament tot el conjunt amb posat de protectora elegància. 

Malgrat la diferència en llurs destins i la diversitat dels materials, sembla que un mateix aire 
de família agermani tots quatre monuments; el vel del temps, aquella tonalitat indescriptible, filla de 
rossolats de pluja i de besades seculars del sol, pareix estendre la seva bella tasca d’unificar i 
consagrar, no sols damunt del campanar i de la basílica, relativament encara joves, sinó damunt de 
l’escultura del regant de Sever i damunt de l’arc estrany del Baix Imperi. Però els fa encara a tots 
considerablement més venerables el record de les revolucions i invasions, dels canvis d’idees i 
costums, de les transformacions socials i artístiques, que han bullit sorolloses entorn seu i que, en 
un seguit d’imatges, dicten amb insistència l’insinuant epítet de l’eternitat de Roma. Aquest 
agrupament de San Giorgio, prescindint del veïnatge de construccions vulgars, ha romàs set-cents 
anys el mateix d’ara. Al seu volt es pot dir que ha mudat l’home, deixant-lo a ell inalterable: a sota 
seu, pel camp un jorn desert, hi ha engegat el pastor les seves bouades de banyam retort; hi han 
transitat les multituds devotes dels jubileus medievals: hi han bregat els güelfs i els gibelins; s’hi ha 
agitat Rienzi amb els seus republicans; hi ha resat el fundador fervent venerat molt després en els 
altars; hi ha passat amb seguici fastuós el cardenal del segle XVII; hi han brunzit les hosts del 
Conestable de Borbó i els incrèduls soldats de Bonaparte; s’hi han desenrotllat en un mot, els més 
canviants espectacles, sense que ell, impassible, destruís mai el seu posat ni la seva primera fesomia 
i tal com el veia Brunelleschi, corrent febrós a la recerca de la beutat antiga o Miquel Àngel ja vell 
quan acudia a l’escola de les ruïnes, tal el veuen encara ara les caravanes dels turistes, que a la mà el 
llibre vermell i excitables al primer asterisc, ressegueixen els mil·liaris clàssics com resseguia el 
pelegrí les cinc basíliques. 

 
      La disfressa barroca – Sant Pere 
 
En just paral·lelisme amb allò que acabem d’exposar, cal prevenir-nos ara contra possibles 

decepcions, recordant els trasbalsaments de Roma des de Nicolau V fins a la Itàlia unificada. 
Immediats al nucli ciutadà, són escassos els monuments antics o medievals on no s’hi trobi el rastre 
de pretesos embelliments o no s’hi presenti àdhuc com a intacte allò que és producte a voltes de 
restauracions modernes. L’estil del Bernini i corifeus amb les seves freqüents extravagàncies 
constitueix ensems una disfressa amb que es vestí la ciutat en l’època en què el seu Carnestoltes 
gaudia de renom universal; i aquesta indumentària s’estén amb una tal amplitud, que quan es dóna 
el cas, aparentment impossible però tanmateix real, del viatger que resta indiferent davant les 
ruïnes, la impressió general que aquest s’enduu de Roma és la impressió d’una ciutat barroca. 

Enlloc podem veure això més clar que en aquell mateix Sant Pere, les vicissituds del qual 
hem resseguit lleugerament. El profà qualsevol o el passant superficial que intenti visitar-lo, fins i 
tot deixant-se imposar a certa distància per la majestat de la cúpula, començarà per quedar privat 
d’aquesta, amagada darrera el frontis del Maderna, tan bon punt es trobi en plena plaça, i allà enmig 
de l’imperi de Bernini, ja no tindrà més visió que el conjunt, per altra banda esplèndid, de les 
columnes dòriques i la filera de les grans estàtues de robes onejants o d’actituds dramàtiques, que 
coronen tot el llarg les balustrades.  I un cop a dins del temple, no serà pas ell qui s’entretindrà en 
espigolar-hi la bella senzillesa de la Pietà de Miquel Àngel en la capella propera a les filigranes 
d’Antonio Pollajuollo en el mausoleu de Sixte IV o la severitat ferrenya del Príncep els Apòstols en 
la seva icona de bronze, sinó que fins tal volta oblidarà la puresa de les línies generals i les 
profunditats etèries del cimbori, enlluernat per riqueses cridaneres. El que veurà amb seguretat i allò 
que sobretot recordarà, seran els grossos angelots, que voleiant pels primers pilars, li oferiran aigua 
beneita; el luxe i els daurats d’aquell dosser sobre els quatre sustentacles, que reflecteixen en llurs 
canyes les mateixes contorsions de les estàtues; els recargolaments i l’escultura de les tombes 



pomposes; les figures colossals que semblen aixafar les arquivoltes; l’apoteòsic altar del fons de 
l’absis i  potser més que tot, el rutilant placatge de pedres virolades, que cobreix la paret i les 
pilastres i on l’angelet de marbre blanc, esvalotat i alegre com els innúmers Eros de Pompeia, 
aguanta en mil diverses positures els medallons voltats de palmes i juga sens respecte amb les targes 
blasonades  i amb les tiares i les claus simbòliques. 

 
             LA Via Appia 
   
 
Poques impressions, no obstant, com la de córrer pels volts de la ciutat i tornar per la Via 

Àppia a l’horabaixa, quan va a tramuntar el sol la serra del Janícul, banyant encara la solitud llatina. 
Rígida i dreta com voler dels quirites, és la ruta que anava cap al Sud, cap a Brundusium; la 

que seguiren durant segles els vencedors de totes les torres llevantines; la que baixaren com allaus 
de ferro les legions de Metel i de Flamini i que pujaren, de retop triomfants, les arts i la cultura dels 
hel·lens. Hom hi camina, petjant l’empedrat vell. A cada banda, exhalant la intensa poesia d’allò 
reblert d’història, s’hi arrengleren durant quilòmetres les ruïnes de sepulcres. Entre ells l’esguard 
s’allarga per la plana ondulada, quasi nua, sols animada pels arcs desconjuntats de l’Aqua Claudia i 
que s’aplega indefinida amb les muntanyes llunyanes. Ruïnes i paisatge, íntimament lligats, 
destil·len una fonda melangia que atreu ensems i corprèn; per l’aire sembla surar-hi la tristesa de les 
tombes, i no precisament de les que voregen el camí, sinó de la concreció de totes elles en la tomba 
d’una edat, d’un món complet, d’un organisme brillant i colossal. Hom arriba a sentir l’enyorament 
de la grandesa morta. Més, de sobte, cap al lluny, s’hi albiren la vida i l’esperança en la cúpula 
enrogida per la posta i hom la saluda com símbol conhortador de l’art novell, que renasqué com 
fènix de les seves mateixes cendres. 

La posta! Heus aquí l’hora escaient a la melangia de les ruïnes i a la florescència de les 
cúpules! La gran urbs que és tan sagrada al creient com a l’artista, esdevé en aquell punt vagament 
restaurada en els seus enderrocs i glorificada en els seus temples. La claror superba de suaus 
titil·lacions sembla ungir-la amb quelcom de subtil però corpori i cada cop que ja lluny ens ofrena 
la fantasia les nobles perspectives d’aquell teatre excels, on s’hi han enlairat els més gran ideals de 
les generacions de trenta segles, és sempre eixa claror fervent que l’embolcalla per complet, com 
immens pal·li teixit de porpra i d’or. La llum morent s’escampa per igual damunt de tota l’obra del 
passat i evocant el seu proper retorn, fa esperançar que sublimi tal com ara aportacions ignotes de 
l’avenir.  

 
Desembre de 1905 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           POMPEIA 



POMPEIA 
 
D’una novel·la francesa de costums contemporanis, que llegia fa molts anys i el títol de la 

qual ja no sabria dir amb exactitud, en recordo un passatge en què la protagonista ensenyava a un 
foraster el palau de la seva família i l’introduïa a la fi a la sala de la biblioteca, lloc predilecte del 
seu pare ja difunt. L’interès del visitant pel present i el passat d’aquella casa el portava naturalment 
a indagar l’afició intel·lectual de l’aplegador d’aquells llibres i allà, on les lleixes atapeïdes dels 
armaris on s’afanyà a atansar-se, damunt dels lloms de brillantor moderna i dels volums de pell ja 
venerable, hi llegí totes els noms més o menys il·lustres i tots els epígrafs interessants o gloriosos 
de la literatura francesa del gran segle. Del teatre de Corneille o de Molière fins a la crítica de 
Boileau, dels sermons de Bossuet o de Fléchier fins als pensaments de Pascal, de les cròniques 
galants de Tallemant fins als enfarfecs històrics de Mademoiselle de Scudéri, dels caràcters de 
Labruyère fins als contes de Lafontaine, tot hi era; no hi mancaven ni les memòries aristòcrates, ni 
els fullets difamatoris, ni les antologies líriques, ni els reculls epistolars, ni els discreteigs amorosos, 
ni les polèmiques jansenistes, ni cap nota, amb una paraula, de les que havien contribuït al concert 
social de la centúria. En canvi, res o ben poca cosa podia trobar-s’hi de posterior a aquella època. 

Davant la tònica evident de semblant col·lecció, que saltà de seguida als ulls del foraster, no 
mancà aquest de treure’n la natural conseqüència i adreçant-se a la seva acompanyant, li digué: 

- El vostre pare, Senyoreta, devia ésser un enamorat del segle XVIIè? 
- És que hi vivia! —respongué somrient la interpel·lada.  
Cansat de bregar amb la gent sense vergonya, de palpar a cada pas les injustícies més 

grolleres i veure-ho tot establert de la manera més contrària a les seves pròpies aspiracions; enutjat 
de la realitat que el voltava i del temps en què vivia, decidí abandonar una i l’altre: renuncià càrrecs, 
suprimí relacions i anà a fixar-se, com veieu, a la cort de Lluís XIV, en una societat, segons ell deia, 
on fins el crim i el vici hi revestien una dignitat que no sabia trobar en els afers més seriosos 
d’aquest temps. 

Ja pensareu, companys, que si us retrec el passatge, no és que us proposi un model, més sí, 
vull remarcar que en el cas del personatge, original, que vivia dues centúries enrere, hi ha per part 
de l’autor el reconeixement d’un fenomen molt humà i molt més freqüent del que sembla. 

És, en efecte, un fet freqüent el de situar l’ideal fora de l’ambient on es viu. De l’esfera 
respectiva en sap cadascú tots els defectes i en tasta prou la monotonia per no aspirar sovint envers 
una altra, més enlairada o més baixa, on compta naturalment trobar-hi satisfaccions encara no 
assolides. Perquè d’aquesta, sol veure’n solament el bell costat; les tares se li amaguen; la mateixa 
imperfecció amb què la coneix la presenta al seu magí amb els atractius de l’ignot; les dificultats de 
penetrar-hi esperonen el seu desig i allò que té palesament de nova ja li dóna amb persistència 
l’esperança del plaer. 

A la formació d’aquestes cobejances hi col·laboren, doncs, la novetat, la curiositat i el 
misteri. Quan recorrem una nació estrangera o estudiem una època passada o ens freguem a un món 
social superior al nostre, aquesta distància en l’espai, en el temps o en l’estament obra potser abans 
que tot per la mateixa llei de contrast, mes l’afecció que a voltes en deriva envers allò exòtic, 
l’anacrònic o allò socialment elevat, es barreja en nosaltres amb la fretura d’endinsar-nos en allò 
que sols per sobre coneixem i amb l’encís, amb la dolça perspectiva, d’un fruïment incert però 
sospitat. 

És tan general, repeteixo, el fenomen que comento, que per adduir-ne proves, podria 
demanar-vos solament que les cerquéssiu vosaltres en vostra pròpia consciència; si en desitjàveu, no 
obstant, de més precises, n’hi hauria prou amb esguard cap al passat per recollir-ne a dojo en la 
història de totes les gran ambicions, en la de les dignitats prostituïdes, en la dels heroismes famosos 
i en la de moltes estranyeses a primera vista inexplicables. Sense anar més lluny del segle XVIII i 
poc abans d’aquells sobirans napoleònics, extrets de la massa democràtica, hi trobaríem fins 
l’exemple d’una reina criada entre la pompa i l’etiqueta, acostumada als refinaments i luxe d’una 
gran cort decadent, que es bastia al fons del parc una barraca, on satisfeia el seu millor esport en fer-
hi de pastora i de pagesa. 



Fenomen tan general, tan freqüent i tan múltiple de formes com l’aquí esmentat, és capaç, 
naturalment, d’originar les més grans ridiculeses, mes també mercès a ell, es pot assolir un repòs 
digne i lloable i tornar-se estimulant, encoratjador i fins i tot útil de trencar accidentalment els 
quefers  habituals i cercar en ordre distint l’assoliment d’ideals petits o grossos: la noble tasca que 
ens porta a aquesta casa, aplegant-nos en una sola i generosa aspiració, representa ja per a nosaltres 
aquest repòs i aquest estímul. Mes la meva ambició va avui més lluny: del camp d’acció propi 
d’aquí vull arribar a un altre de distint; des del si d’una societat essencialment política i arrancant-
vos per tant  a (la?) vostra preferència més marcada, pretenc tractar de coses no polítiques, és que 
em refio de la possibilitat en tots vosaltres de l’al·ludit fenomen psicològic i sé, per altra banda que 
la meva gosadia no és pas més gran que la indulgència que ja m’he concedit ben sovint. 

I per cert, que us en caldrà, aquesta vegada! Perquè posaré el meu ideal d’aquesta nit ben 
lluny del rotlle de la meva suficiència i en portar-vos mil quilometres endins d’aquest mar que 
tenim aquí a la vora i en recular un cop a port unes dinou centúries enrere, provaré com si fos res de 
fer-vos aspirar d’un tret la flaire de l’exòtic i el perfum de l’antigor. 

 
     Una instantània del segle I dC. 
 
Sens dubte més de quatre de vosaltres us haureu trobat en el cas, gens nou certament, de 

visitar alguna ruïna i de sentir en examinar-la com una mena de desengany per la desproporció que 
us haurà semblat existir entre allò que els savis en diuen i allò que ella us haurà dit. Intrigats, no 
obstant, sobre el destí d’uns murs enderrocats o d’un objecte extret de sota terra, reveladors d’una 
societat i uns costums distints dels d’ara, haureu experimentat la recança de no poder observar més 
sencers els monuments i formar-vos una imatge més precisa de la civilització a què pertanyien. 
¡Quin goig, us haureu dit potser aleshores, si en aquells temps llunyans haguessin ja existit alguns 
dels avenços d’avui dia! ¡De quina vàlua científica no fora, per exemple, la fotografia, que tirada en 
la plenitud del món romà i conservada fins a nosaltres, ens hagués transmès la fidel reproducció 
d’objectes, d’edificis, d’esdeveniments i persones! ¡Amb quin interès més natural, amb quina 
curiositat més legítima , no consideraria tothom aquella imatge, on hi veuríem vibrant i amb cap 
detall deixat tot un moment de vida amiga!... 

Doncs bé, companys, jo us asseguro que aquesta fotografia existeix: és Pompeia, és la 
nereida de la Magna Grècia, que acotxa sota llençol de cendres, hi romangué encisada durant segles, 
igual que la donzella de la faula. 

Pompeia resulta verament una fotografia, una petrificació de la vida romana de províncies, 
durant el primer segle de la nostra era, vida sobtadament suspesa, mercès a la catàstrofe, que com 
digué un gran poeta, entre les moltes en el món succeïdes , cap com ella preparà als venidors tanta 
joia. Aquest caràcter íntim, la regió on es manifesta i el record de la tragèdia del Vesuvi és allò que 
fa de Pompeia un joiell arqueològic sens igual i una mina d’emocions que tothom sent. 

 
  Caràcter de Pompeia i dels seus ensenyaments. La seva vàlua com a 
                        terme de comparança. 
 
De ciutats de la seva importància, tan interessants com ella i tan grates de veure, l’antigor en 

comptà moltes, però unes, les més, s’anaren transformant de tot en tot fins a tornar-se poblacions 
modernes, on amb prou feines i de tant en tant, s’hi ensopega alguna relíquia del passat; d’altres 
caigueren enrunades com Empúries per irrupcions i cremes d’altres, com Timgad o com Palmira, 
abandonades en els sorrals d’Àfrica o en les planes desertes d’Orient, sofriren la lenta destrucció 
dels anys i del temperi; cap com ella es trobà amb un element, que destructor primer, ens la guardés 
relativament intacta, com recompensa esplèndida dels treballs acurats del nostre temps. 

A Roma, per altra part, les ruïnes dels monuments oficials i religiosos ens mostren d’una 
manera fragmentària la constitució i grandesa de l’Estat i la història de les seves fetes més cabdals i 
allò que els monuments no diuen, ho expliquen en textos abundosos els escriptors de  l’època. A 
Pompeia passa tot ben al revés: ella no té grans monuments, ni una història brillant i coneguda, ni 



gairebé autors clàssics que l’esmentin, però, en canvi, esdevé una demostració, no per cert 
fragmentària, sinó íntegra, completa, palpitant; allò que els escriptors deixen de dir, ho diu ella 
mateixa sense exageració ni falsesa i en lloc de l’immens tràngol de  la política del món que s’obira 
de dalt del Palatí, ens conta indiscretament tots els tràfecs públics i privats de llurs habitants 
bellugadissos 

Si Pompeia és, doncs, la fotografia d’una vida copsada en un instant dramàtic, resulta, 
demés, la realitat eloqüentíssima, que per poc que s’interrogui, desgrana les aficions, les lluites, les 
cabòries i els mil i un replecs de l’ànima motriu d’aquella vida; realitat complexa i variada, que amb 
tanta seguretat ens il·lustra sobre els afers de la hisenda comunal, com ens resol qüestions 
estètiques, que tan senzillament ens inicia en els misteris dels temples, com ens diria també, si 
fóssim tafaners, el que en l’últim jorn de la ciutat conjuminava a cada casa l’art d’Apicius. 
Prescindint que Vitruvi hagi arribat sencer fins a nosaltres, ens assabentem per Pompeia, millor que 
pels tractats d’arquitectura, d’allò que era durant l’Imperi el tipus de l’habitació particular; molt més 
concretament que Plini o que Petroni, els innombrables decorats d’exedres i tablinums ens retreuen 
l’estat, la procedència, la composició i la tècnica de la pintura de l’època; els oficis, les indústries, el 
brogit del Fòrum i dels carrers els divisem allà més clarament del que hom obté a Roma amb textos 
de Juvenal, d’Horaci o Suetoni i sobretot, en la ciutat desenterrada hi tenim l’únic document per a 
conèixer en conjunt i en detall el que era en aquell temps una ciutat de segon ordre. 

Amb la varietat dels seus aspectes i amb la munió de les seves confidències ningú no 
estranyarà que ofereixi un atractiu a la curiositat profana dels turistes i que tingui els seus fervents 
devots, no sols entre els arqueòlegs que hi han aplicat amb serenor i constància el rigorisme 
científic, sinó entre els artistes i poetes que d’ençà que es descobrí, seguidament l’han visitada.  

Uns hi veuen la intensa comunió de la raça i els costums amb la Natura i el clima; altres 
l’assenyalen com estimulant del magí i creadora eficaç, en conseqüència, de perspicàcia històrica; 
molts hi assaboreixen una antiguitat casolana, distinta de la convencional que ens imposà el 
Classicisme; no manca qui hi remarca entusiasmat l’afecció a l’art d’un poble, ni tampoc qui s’hi 
emociona amb els objectes retirats davant d’ell d’entre les cendres; tots, no obstant, convenen en 
l’interès immens d’aquelles ruïnes. 

Aquest interès queda encara avaluat, si es considera la importància que té forçosament per a 
l’Art i per a l’Arqueologia el mètode comparatiu, importància que capirà tothom amb un cas 
recentíssim. Si agafeu precisament i encara avui una descripció de Pompeia qualsevol, hi trobareu 
en el Fòrum, davant del temple d’Apol·lo i fent cantó amb el Comici, un edifici corinti amb pati i 
criptopòrtic anomenat Eumàchia. Així se’ls designà, perquè era aquest el nom de la sacerdotessa de 
qui es trobà allà l’estàtua i perquè, en realitat, se n’ignorava el destí, malgrat el sens fi de supòsits 
que es feren. Però en un edifici idèntic de Timgad, del qual n’era obtinguda la semblança d’Èfes i 
de Pèrgam, excavades de poc, s’hi recollí una inscripció, que bo i confirmant eixa semblança, no 
deixà lloc a cap dubte. Essent biblioteca la ruïna de Timgad, era lògic concedir a la de Pompeia 
igual atribució i quan tot feia suposar, com veieu, que el destí de l’edifici d’ Eumàchia continuaria 
un enigma, uns enderrocs romans, a l’Àfrica i a l’Àsia, vingueren a aclarir-lo1. 

Amb això ja es comprèn que una ciutat així completa esdevé com una clau en l’estudi de 
tantes ruïnes aparentment indesxifrables i per a nosaltres catalans, ens resulta també d’actualitat 
avui en què s’explora aquell recinte que donà nom a la terra empordanesa. 

Empúries, situada al fons d’un golf, exactament com Pompeia en el de Nàpols, aixecada 
com ella en un turó i junt al riu navegable que allà hi desembocava, com a Pompeia el Sarno, té, a 
més amb aquesta, similituds d’origen. Ibers en una, oscos i samnites en l’altra, s’hi barrejaren ja 
d’antic amb els marxants de Grècia, que hi deixaren per sempre llur sentit estètic. Cèsar, més tard, i 
Sil·la hi establiren respectivament colònies militars i la xarxa de les lleis romanes, sobreposant-se a 
ambdues, continuà gradualment la tasca de convertir-les, fins a cert punt, en quelcom de semblant o 
d’uniforme. 

Molta cosa, per tant, d’allò que la Història calla, moltes parets mudes de les magres restes 

                                                
1 Vegi’s l’opinió de Schulten en l’”Archaeologischer Anzeiger” de 1905, pàg. 89 i 1906, pàg. 163 



d’Empúries, poden fàcilment descloure llurs secrets amb la realitat garlaire de Pompeia i vosaltres, 
totes el que conegueu d’aquesta quelcom més del poc que jo puc dir-ne en un vespre, no sentireu 
pas, ben cert, en arribar fins a L’Escala, el natural desengany de què parlàvem suara. 

Deixant estar la dissort vostra de tenir-m’hi per guia, no dubto, doncs, que acceptareu una 
excursió per tants de costats bella, però bella especialment per l’interès del català i l’empordanès i 
pel que afecta en conjunt als hereus tots de la societat grecollatina. Per la meva part tornaré amb 
goig a la ciutat desenterrada, assaborint-hi la vostè companyia i reprenent un projecte estroncat fa 
cinc anys, però remembrant ensems, com prou sovint es diu, que no perdem el temps, quan 
esbrinem un passat que explica el present nostre, sinó que estudiant, a Pompeia per exemple, una 
civilització de segles ja extingida, no fem en realitat sinó seguir ocupant-nos de nosaltres. 

 
 
   LA DESTRUCCIÓ I LA TROBALLA.- L’erupció des de 

 la vil·la Plini. 
 
 En una carta a l’historiador Tàcit, Plini el Jove li referia amb una certa extensió la mort del 
seu oncle Plini el Naturalista. L’objecte, segons deia, era el de fer passar a la posteritat els detalls de 
la desgràcia i com que aquesta tingué lloc precisament a conseqüència de la gran erupció vesuviana, 
Plini atenyé plenament el seu propòsit, car resultà el seu text l’única explicació d’un fet tan 
transcendent i no es pot realment, sense acudir-hi, descabdellar la història de Pompeia. Amb gust us 
la llegiria tota i encara que no hi trobéssiu molts detalls desitjats, estimaríeu en els que hi ha la vàlua 
procedent d’un autor gens vulgar i testimoni presencial del que compta. La seva extensió. tanmateix 
és impròpia d’aquí i prefereixo portar-vos a casa mateix dels Plini, allò que arribant per mar, 
provinent de ponent, no ens serà pas cap marrada. 
 Com que el vell naturalista es troba justament comandant els navilis de Misseno, ha escollit 
la seva habitació tocant a aquest cap, el més septentrional del golf, des d’on domina l’esplèndida 
contrada que ha descrit amb amor en els seus llibres A prop seu s’hi desplega amb indolència la 
badia de Baies, estiuenca colònia del patriciat de Roma; llurs vores són farcides de vil·les elegants, 
sucursals dels palaus de l’Esquilí, on s’hi aboca, quan bufa la malària, la vida amable i lleugera de 
llurs posseïdors. Entre ells encara s’hi retreuen les salvatjades de Neró i el seu palau allà sembla fer 
joga amb el que s’alça a l’altre cap de golf dalt de Caprea, teatre un jorn de la lúbrica vellesa de 
Tiberi. 

Plini, treballador incansable i home d’ideals, aparta volenter l’esment de totes les vergonyes 
de l’Imperi i estén sovint la vista al llarg d’aquelles ribes, trencades com a Grècia i vertader teixit de 
caps xamosos i llenques de mar blava. 
 Cap a la dreta, més enllà de Surrentum i com baixades dels pendents verdosos dels Lactaris, 
hi albira al fons de tota la blanca taca de Stàbies i Pompeia, A prop, cap a l’esquerra, s’hi desplega 
Puteoli; Herculanum i Neàpolis li queden amagades pel dors del Pausilippum i entre aquest i 
l’eixerida Nesis, plantada al mig de l’aigua, hi descobreix en part aquell estrany Vesuvi, cobert fins 
a dalt de pàmpols i de vida, en la cima del qual fa un segle i mig s’hi va amagar l’exèrcit de 
Spartacus i que en descriure’l Strabó alguns anys enrere, deia si antigament hauria estat un volcà. 

Podia estar-ne Plini ben cofoi d’aquella felix Campania on residia! I per acabar-ho 
d’arreglar, feia dos mesos que sobre d’ella i sobre el món regnava des de Roma el diví Titus. 
 Era en plena esplendor de l’estiu de l’any 79 dC., quan un jorn, no obstant, (el novè de les 
calendes de setembre o el vint-i-quatre d’agost, comptant com ara) aquella felicitat semblà alterar-
se. Sense fer cas dels terratrèmols, que des d’alguns dies persistien, Plini se n’havia anat a reposar, 
aprofitant l’hora de més calda. la seva germana de sobte el va cridar: entre la gent qui venia del fons 
del golf hi corrien les noves més estranyes i allà baix, sortint d’una muntanya que no es podria 
precisar i que més tard se sabé que era el Vesuvi, s’aixecava poderosa cap al cel una columna negra, 
que s’escampava després a gran alçària talment com el brancatge d’un pi enorme. 
 Amb menys n’hi havia prou per excitar l’interès de l’actiu observador: manà amb gran 
pressa aparellar els vaixells, mes allò que havia començat per ser un afany científic, se li tornà ben 



prompte desig humanitari, car el perill de molts poblats era evident i les demandes d’auxili ja 
arribaven. I Plini partí decidit amb el seu estol per aquell viatge del qual ja no tornà. Inútil seria 
detallar les circumstàncies de la seva mort i els horrors que presenciaren els seus companys: prou 
s’endevinen per l’extensió i la intensitat de la catàstrofe; prou que hom albira la gent en massa 
abandonant les ciutats que trontollaven i amb una pluja espessa de pedres i de cendres cercar en la 
fuita el salvament, bo i deixant a centenes els cadàvers; prou s’imaginen els efectes de gasos 
repartidors de mort i el desesper d’aquells, que comptant d’embarcar-se, es trobaven amb un mar 
tempestuós i amb el seu fons tan alçat que els vaixells no podien aterrar-se. 
 A Baies i Misseno també hi arribaren més o menys aquells enrenous caòtics. El jove Plini i 
la seva mare, durant la nit paorosa, rodaren com tothom a l’aventura, entremig de fugitius agitats 
per les quimeres més fantàstiques. Quan la Natura, aparentment calmada, deixà escampar la llum 
d’un altre dia, tornaren atuïts cap a llur vil·la. A l’entorn d’ells, semblant a una nevada, restava tot 
cobert amb una capa de cendres i en repassar amb la vista cap al lluny els poblats de la costa, 
Pompeia ja no hi era. 
 La dissort havia estat grossa; l’Emperador tractà de remeiar-la en el possible, però la història 
de tres ciutats, el dia abans plenes de vida, havia ja acabat; fins i tot se conserven sobre elles uns 
versos de Marcial, que tenen ja el sabor d’un epitafi. La Natura amb els segles estengué després el 
seu imperi damunt de llurs cadàvers i fins i tot la recordança es perdé. 
 
     La troballa- . Fiorelli. –Els guixos emmotllats. 
 
 El que hem dit és cert i sembla estrany, perquè en aquell temps, sobretot, una ciutat com 
Pompeia era ja d’importància. Comptava vint-mil ànimes; el seu recinte d’uns 2.600 metres de 
perímetre, superior al de la ciutat del Golf de Roses, el formava un sistema de muralles 
esdevingudes ja innecessàries i travessades per vuit portes, fora de les quals començaven els 
sepulcres i s’hi agrupava encara algun veïnat. Seguint ja més o menys el patró de la ciutat romana, 
el Cardo, tal com es mostra a Empúries, el travessava de tramuntana a migjorn i dues vies 
Decumanes, de llevant a ponent, s’encreuaven amb ell. El Fòrum, una mica arraconat del Centre, 
s’estenia damunt la part més alta sense mancar-hi cap element dels necessaris a la seva vida 
religiosa i pública. Tenia ben capaços teatres, termes i palestres i el seu Amfiteatre, el sol de la 
regió, suficient per a ella i per a la rodalia, li donava un cert aire de capitalitat. 
 I no obstant, no sols se’n perdé la recordança, sinó que en el segle XVII, quan estava encara 
en tota força la malastruga cacera d’obres d’art i allà mateix hom n’havia trobat moltes, ningú, 
malgrat dades que existien, s’adonà de la simpàtica Pompeia fins que una inscripció la revelà. 
 No cal retreure aquí la història cançonera de les primeres excavacions, ni esmentar tan sols 
els molts que hi intervingueren, ni el desordre total que se’n seguí. En lloc d’això, val més d’una 
vegada entrar dins del recinte i passant sota les voltes del Portal de Marina, deixar una branqueta 
d’olivera en la fornícula d’Atena, deessa tutelar de la ciutat; val més remuntar el carrer de pendent 
fort, bo i fregant al Temple d’Afrodita, patrona també merescuda i anar de dret al Fòrum a saludar 
en la seva efígie Fiorelli, el savi il·lustre, que aportà alí la claredat i l’ordre, fent-hi regnar des de 
1860 el mètode científic. Els pompeians, si tornessin, penjarien corones en el seu pedestal; nosaltres 
inclinem-nos, que si mercè a ell els antics trobarien llurs carrers i cases, nosaltres podem aprofitar 
iguals avantatges i aprendre passejant allò que molts llibres no ens dirien tan clar i fins i tot penetrar 
en la intimitat de tràgics episodis, ignorats dels mateixos coetanis i revelats per la cendra 
mil·lenària. 
 Molts, en efecte, no deveu pas ignorar el curiós procediment degut a  l’enginy de Fiorelli. 
Pompeia fou descoberta alternativament per capes homogènies de pedres i de cendres. Els objectes i 
cadàvers que es podriren dins de la capa de pedres no deixaren gairebé cap rastre, esclafats i 
barrejats per successius plegaments, mes els que restaren per complet dins de l’altra capa, abans de 
consumir-se foren emmotllats per la cendra, que endurida amb els anys, guardà fidelment les formes 
llurs. Quan excavant es troba, per tant, un d’aquests buits, s’omple curosament amb una abeurada 
de guix i aquest en prendre’s, ens retorna les línies de l’objecte, ens comunica el físic de la gent o 



ens conta les tristors d’una agonia. 
 Així és com hem fet la coneixença d’alguns pompeians i pompeianes d’entre els dos-cents 
més o menys, que massa refiats, moriren dins mateix de la ciutat. En un sol carrer, per exemple, s’hi 
trobaren dues dones, sens dubte mare i filla, vestides amb cert luxe; prop d’elles una altra dona 
traginava fugint les seves claus i uns atuells d’argent; una mica més lluny jeia un soldat. Una esvelta 
jove, en la Via Stabiana, atragué més encara l’atenció: es veu que per córrer havia aixecat les seves 
robes; estava bocaterrosa amb el front recalcat en l’avantbraç i vora seu hi romanien un Eros 
d’ambre i un mirall. Aquest equipatge en una ciutat alegre com Pompeia, visitada en aquell temps 
de l’any per l’àuria joventut de Roma, deixa prou maliciar sobre la dama. 
 
    Primeres passejades. – Nombrosos temes d’estudi. 
 
 Mes abandonem tan llòbregues imatges, anem a donar un tomb i figurem-nos la població en 
els seus temps de vida pròspera. No ens costarà pas gaire. És veritat que les cases han quedat quasi 
totes sense sostre i sols en poques hi resten ben visibles els caenacula, les pergulae, els balcons i 
finestres superiors, mes els carrers expedits amb llurs voreres, les passeres per als jorns de pluja, les 
roderes dels carros en els empedrats de lava, les fonts de les cantonades, les clavegueres, canonades, 
aqüeductes, les mostres de botigues, ens donaran ben aviat una primera idea de l’aspecte i dels 
tràfec exteriors. 
 Si després d’un segon passeig i d’haver observat més fondament, ens aturem vora del temple 
arcaic i ens asseiem en el pedrís o schola del Fòrum Triangular, on arribaven d’un costat els 
aplaudiments del Teatre i el mar cantussejant a sota, se perdia difuminant-se més enllà dels monts 
d’Ischia, per poc que aleshores hi meditem, comprendrem millor el que hem notat en entrar: que 
Afrodita i Atena es partissin sense enveges el protectorat d’aquell lloc. 
 Hi ha realment aquí una ben hel·lènica barreja de ciència i de plaers, dels goigs de l’esperit i 
la matèria. Aquesta era la vila de l’Amor: ho diuen prou certs temples, comprenent-hi el d’aquella 
Isis, que tant modificaren els seus tractes amb la gent de l’Olimp; ho diuen prou les cites d’Ovidi i 
de Properci en les parets foranes, com ho diuen certes cases misterioses i com ho manifesten 
obertament el decorat general dels interiors. Però la Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum, col 
Sil·la l’anomena, no oblidava tampoc el conreu intel·lectual i ho proven certament les mateixes 
pintures i algunes inscripcions. Endemés l’edifici biblioteca i la botiga d’un llibrer vora la Porta de 
Stàbies, declaren l’existència en altre jorn de volums i d’escrits en general i si les excavacions no 
n’han retornat cap, cal suposar lògicament que circumstàncies especials degueren consumir-los. 
Sols un cop, dins d’una arqueta ficada a la paret sobre una porta, hi aparegueren tauletes encerades. 
La joia fou ben grossa, mes degué sentir-se al mateix temps aquella temença que descriu Madame 
de Stäel, “aquella por de respirar, que l’alè escampi una pols, on potser s’hi desenrotllen grans 
idees”. Amb precaucions immenses foren portades a Nàpols i examinades en el famós laboratori, on 
amb prodigis d’enginy i de paciència s’hi despleguen els rotlles d’Herculanum. Però l’examen 
revelà que es tractava solament dels rebuts d’un usurer, d’un tal Jacundus, de qui el bust de fesomia 
maliciosa, trobat a la mateixa casa, sembla alegrar-se de la decepció soferta pels que tafanejaren els 
seus secrets. 
 Un altre fet, de més a més, es capeix ben aviat, després de les primeres passejades: és el sens 
fi d’especialitats arqueològiques aquí nascudes i viscudes a l’escalf de la rica varietat dels objectes 
d’estudi. I davant d’això cal admetre per part nostra la necessitat de limitar-nos, de cercar només 
quelcom de característic, sigui en la vida pública, en la privada o en les manifestacions d’art dels 
pompeians. 
 
    LA VIDA EXTERIOR.  –El Fòrum. –Les eleccions 
 
 Per a esguardar la vida pública tindrem naturalment d’arribar al Fòrum, centre que condensà 
tota la història ciutadana, tal com el de Roma condensà la de l’Imperi. 
 Formava un espai quadrangular i llargarut, vorejat en tres dels seus costats per una 



columnata dòrica que n’aguantava una de jònica i presidit en un cap pel temple corinti, on 
s’hostatjava la tríada romana de Júpiter, Minerva i Juno, destronadora dels anteriors patrons. El 
tribunal, la Basílica, diferent de les de Roma, conservava encara el tipus grec; tenia prop el temple 
d’Apol·lo, precedit d’un gran pati i al costat oposat s’hi arrengleraven el mercat, els temples de 
Vespasià i dels Lars i l’edifici d’Eumàchia o biblioteca. Davant del temple romà, ocupant tot un 
costat de la plaça, s’hi aixecava la Cúria. Decoraven, a més, aquell espai dos arcs de triomf i 
pedestals amb estàtues. 
 No eren sols certs espectacles, a favor dels quals podia tancar-se i isolar-se el Fòrum, allò 
que en aquest animava; no eren sols els venedors els que l’omplien de cridòria, ni les thermopolia 
ambulants, ni les escoles d’infants que s’establien sota els porxos, detalls tots coneguts per una sèrie 
de pintures arqueològicament ben importants, sinó que, lloc de reunió dels desenfeinats i estatge 
gairebé obligat dels administradors comunals, allà hi afluïa tot l’interessant per a la ciutat i s’hi 
parlava de tot. Com degué bullir quan Aníbal s’acostava i s’establia en la propera Càpua! Quin 
brogit quan la guerra i el setge d’aquell Sil·la, el nom del qual traçat per un soldat, es veu encara en 
cert indret de la muralla! Quin enrenou i quines discussions quan els romans, sense miraments, 
encabiren a Pompeia una Colònia militar. 
 Un replà en l’estilobat del mateix Temple de Jove servia de tribuna des d’on els duumvirs 
arengaven el poble i oradors improvisats, gojosos d’imitar els de Roma, feien sentir llur veu als 
rotllos constants dels subrostrani. 
 Al Fòrum hi acudia qui cercava els coneguts; s’hi bellugava constantment el caçador de 
notícies; davant dels alba d’edictes i anuncis d’espectacles la gent sens parar s’hi renovava i als 
esclaus qui precedien la lectica de la dama indolent o de la formosa llibertat, desitjosa d’ésser vista, 
no els mancava pas la feina d’haver d’obrir-se pas. 
 Però els jorns més moguts, més sorollosos, devien ésser els que ja haureu endevinat. Si, els 
pompeians també tenien aquell dret tan dignificant en teoria, com dissortat sovint en la pràctica, 
d’haver de fer eleccions, però de tal manera se’l prenien, aquest dret, que no és pas probable que es 
creguessin mai dissortats pel sol fet d’exercir-lo. El cert és, que hereus en esperit de les democràcies 
gregues i ensinistrats en tot el  mecanisme dels comicis romans, s’entregaven a eixes lluites amb la 
xardor de bons meridionals, de la que en resten proves abundoses. 
 Arreu de la ciutat, en els trossos de paret emblanquinada que servien pels anuncis, s’hi 
llegeixen encara les inscripcions vermelles i fetes amb pinzell que acompanyaren aquells actes i 
elles ens diuen que pel març, cinc mesos abans de la catàstrofe, s’efectuaren per última vegada. En 
general són lacòniques, constant essencialment del nom del candidat, del càrrec per al qual se’l 
recomana i de la persona o persones que el presenten. Aquestes, ben sovint, són els veïns del seu 
carrer o sos companys d’ofici o societats a voltes ben estranyes, com la dels dormilegues o la dels 
“amics de beure tard”. La varietat és grossa; fins les dones hi figuren i em temo que algun dia les 
feministes actuals cercaran antecedents a llurs campanyes en l’exemple de certes dames 
pompeianes, que com Stàtia i Petrònia proposaven per edils llurs amics Albutius i Casselius. Les 
recomanacions a voltes es compliquen amb l’elogi del candidat; d’altres prometen als qui votin la 
protecció de Venus Pompeiana i n’hi ha una, almenys, d’algun devot de les Muses, que és redactada 
en vers. 
 Aquest furor de propaganda devia ésser més gros encara del que actualment apareix, quan 
fins en les mateixes tombes, hi trobem imprecacions contra els que amb candidatures s’atrevissin a 
profanar-les i els propietaris, igual que els que avui priven d’empastifar els frontis de  llurs cases, es 
defensaven com podien de les freqüents invasions de cal·ligrafia electoralista. A Roma en vivia un i 
a la Campània tindria els seus semblants, que s’expressava així en el seu cartell prohibitiu: “Que el 
teu candidat reïxi i pugui el teu munerarius donar un espectacle grat al poble; quant a tu, pintor, 
sigues feliç, mentre no escriguis res sobre aquest mur.” 
 Els dealbators, doncs, en acostar-se la lluita, no es podien realment girar de feina (feina 
d’esborrar el que quedava de la campanya anterior i de pintar els encàrrecs de la nova) i s’hi 
aplicaven sovint amb tota cura, no mancant qui firmava el seu treball com els actuals cartellistes, ni 
qui amb l’orgull de l’emblanquinador, convençut d’ésser artista, retreia com a gran mèrit l’haver 



enllestit la seva obra a la claror de la lluna. 
 Per sota del moviment exterior, traspuant de molts detalls i de disposicions legals com les 
trobades en les taules d’Ossuna o de Salpensa, s’endevina prou també el moviment dels esperits. 
Les passions de part i d’altra s’encenien; les atiava el desig de la victòria i una vegada engegades, 
pocs eren els escrúpols que poguessin retenir-les. Llavors es vivia per uns dies dins d’una atmosfera 
morbosa, pertorbadora de l’honradesa més sòlida; s’entronitzava el fals principi d’una doble moral; 
com quelcom d’inevitable seguien els pactes vergonyosos, les coaccions, vendes i amenaces i fins 
hi havia qui devent a tot això una elecció, tenia tan poca dignitat per a acceptar-la, com era prou 
ridícul per a envanir-se’n. Però no toquem gaire aquesta tecla, que les comparacions s’imposarien i 
si passéssim un minuciós balanç, després de dinou segles i d’esforços meritoris, com l’acció social i 
educadora que vingué a realitzar el Catalanisme, encara trobaríem els actuals partits polítics amb 
idèntica actitud i malgrat canvis de forma inacabables, el nostre avenç moral, dins d’aquesta 
matèria, el veuríem potser al mateix nivell que a l’època dels Flavis. 
 Ciceró, que havia observat de ben a prop aquell batibull electoral, ja que tenia allà una vil·la, 
on passava agradoses temporades, diu referint-s’hi, que “era més fàcil d’esdevenir a Roma senador 
que decurió a Pompeia”. Sonen prou en la frase la lleugeresa i la ironia del resident de la gran urbs, 
que res troba correcte del que passa fora d’ella, mes confirma, malgrat tot, el que sabíem per la 
ciutat mateixa i ens ajuda a albirar, la lluita ja finida, el gest de l’elegit, que davallava de l’ara 
fumejant de Jove amb igual convicció de la seva importància que August des del cim del Capitoli o 
travessava tot el Fòrum vestit amb la praetexta, cap dret i majestàtic, tant si era eix vencedor 
Holcònius l’aristòcrata, el que rebé l’alt honor d’aquell bisellium en la cavea mitgera del teatre, com 
si era el flequer Pròculus, l’efígie del qual, pintada a casa seva, ha arribat intacta al nostre segle i 
ens prova fins a cert punt la seva bonhomia i honradesa. 
 
      Els teatres i l’amfiteatre 
 
 
 Un lloc que hem d’esmentar al costat del Fòrum en relació amb els costums públics de 
Pompeia, és la regió dels teatres. Dos n’hi havia d’immediats i tocant-se: el primer i més important 
era d’origen grec, si bé remenat vàries vegades; el segon, un odèon, tenia una coberta probablement 
piramidal i permetia, per tant, d’utilitzar-lo en dies de mal temps. És evident que aquí com en tantes 
qüestions d’arqueologia, ha de conservar Pompeia la seva supremacia en documents i detalls 
desapareguts d’altres ruïnes i es comprèn que Dörpfeld, l’incansable investigador de l’escena 
antiga, hi fes quatre anys enrere una nova campanya, trobant-hi no sols els esclariments respecte a 
la història particular d’aquestes construccions, sinó revelacions benvingudes de caràcter general. 
Sense enfondir com ell en qüestions ja tècniques, no deixarà per això d’interessar-nos un 
monument, que tan íntimament lliguem amb noms i obres d’universal celebritat i on ressonaren, 
com a final de la seva existència, els versos de la Casina de Plaute, si hem d’interpretar així la 
indicació que ens dóna una téssera trobada allà mateix i mitjançant la qual podríem asseure’ns 
nosaltres en el lloc gairebé del seu antic posseïdor. 
 El teatre descobert era capaç, segons càlculs, per a uns 5.000 espectadors i formava un mig 
cercle de 29 graons, que unes escales radials partien en cinc diversos sectors. Abrigant tot al volt la 
part més alta, s’hi aixeca encara ara una paret, rellevada en sa cornisa per anelles de carreu, on 
passaven els sustentacles d’aquell velàrium, que introduí precisament a Roma aquesta Campània 
sibarítica. Complementari record dels seus refinaments, podem visitar ensems en un racó, els 
vestigis de la torre, dipòsit de l’aigua perfumada, que en les jornades de calor s’aspergia 
discretament damunt del públic, tal com ja prometien els cartells. 
 Malgrat la desolació del malmès, és encara avui una fina delectança, de penetrar teatre 
endins, des del bell racó del Fòrum Triangular i situar-se en el lloc més enlairat de la seva summa 
cavea. El teatre de Pompeia no és pas l’esplèndid mirador de Taormina, però emplaçat en el flanc 
de l’eminència que feia cara a Stàbies, s’hi albirava d’allà dalt, per sobre la complexa arquitectura 
de l’escena, orfe avui de revestiments marmoris, la plana riallera de migjorn, sota el Lactari 



emboscat i un tros de l’altra plana, que emmaridava amb ella les seves blavors rutilants. Davant 
d’aquest panorama, que associem fàcilment amb tota la vida i el brogit d’una representació 
concorreguda, ens demanem estranyats com la nostra civilització s’ha acontentat per tant de temps 
amb les sales recloses, on s’hi viu per llarga estona com isolat del món i no ha sabut aprofitar-se 
fins avui i encara prou modestament, de l’exemple que li oferia l’Antigor, fent contribuir la Natura 
tan esplèndidament i sana a l’encís de les festes teatrals. Quina altra cosa no devia ésser passejar-se 
en jorn d’estiu per la galeria superior de l’hemicicle pompeià, en lloc d’esmerçar el temps dels 
entreactes en els foyers de llum artificial i boires de tabac! 
 Des d’aquí dalt hom es complau indolentment en escenes pretèrites, repobla aquells graons, 
decora les parets pretèrites, restaura motllures i colors, situa les estàtues, somnia alhora plasticitats 
hel·lèniques i elegàncies llatines i deixa esplaiar el magí amb tota calma i serenor, dins d’un 
ambient d’alegria, fins que ve a torbar-lo novament el record persistent de la catàstrofe. Car en el 
desenrotllament de l’apocalíptica tragèdia, el teatre gran hi feu justament el seu paper. Si cal creure 
Dió Cassi, fou en ple goig d’un espectacle, que sobtadament gità el Vesuvi aquella negra fumera, 
prenyada d’amenaces prou segures i és per al mateix contrast entre les visions de pau i les imatges 
evocadores dels gran cataclismes geològics, que un capeix perfectament el pànic de la gran 
concurrència esborronada i és per això mateix que potser en cap altre indret de la ciutat, hom s’hi 
sent aquí gairebé participant de la seva dissort esglaiadora. 
 Tractant-se de festes i d’aplecs, dels quals els pompeians n’eren prou àvids, ens caldria ara 
arribar a l’amfiteatre, que esdevé aquí el segell monumental de Roma, l’expansió més evident de 
l’ànima especial de la metròpoli i el testimoni que ens podria parlar clar sobre la romanització més 
o menys fonda dels costums no oficials. Una pintura ingènua, que en revelaria la seva disposició 
arquitectònica, si no posseíssim l’edifici mateix, ens ajudaria ensems a retreure aquests costums i, 
cas curiosíssim per no dir únic, els seus detalls anecdòtics resultarien la il·lustració precisa, amb 
valor de document contemporani, d’un fet històric ocorregut dins del seu propi recinte: el vertader 
combat, la sagnant tragèdia originada per les rivalitats de poble a poble, que hi tingué lloc a l’any 59 
de la nostra era, entre els fills de la ciutat i els forasters de Nòcera. Però, després d’al·ludir al gaudi 
més espiritual i digne de la literatura dramàtica, no ofereixen atractius les escenes de matança i és 
prou llòbrega l’aparició que a cada pas retorna de la fi de Pompeia, per a afegir-hi el record de 
l’espectacle que més deshonora el món romà. 
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Agustí Casas a Itàlia: el didactisme erudit 
 
 Coses d’Itàlia. Roma. Pompeia. Florència (Sant Feliu de Guíxols: Octavi Viader, 1921), 
d’Agustí Casas i Vinyes (1868-1941), és un llibre oblidat d’un escriptor molt poc conegut. I, això 
no obstant, ple d’interès. Com a resultat de tres viatges per la península italiana (el desembre de 
1905 a Roma, el maig de 1910 a Pompeia i el desembre de 1919 a Florència), Casas va transformar-
ne les impressions recollides en tres conferències, ofertes al centre Català de Sant Feliu. I el 1921, 
per commemorar el sisè centenari de la mort de Dante, les ampliava i recollia en un volum. Segons 
llegim en el pròleg, el seu propòsit era «donar una sensació de les grans síntesis de Roma, de la 
palpitació de la vida antiga a Pompeia i de l’eclosió de l’art modern entre les meravelles de 
Florència» (p. VIII). Bona part de l’atractiu del llibre procedeix de l’erudició senzilla i natural de 
l’autor, que, sense ombra de pedanteria, palesa una assimilació profunda del que explica i, alhora, 
una sensibilitat a flor de pell. Així, remet a una extensa bibliografia ─històrica, artística i 
arqueològica─, en diverses llengües (de Goethe a Madame de Staël i Chateuabriand entre la 
literària, i de Winckelmann a Mommsen o a Taine entre la més acadèmica), de vegades per 
discrepar-ne documentadament, i amb una rara habilitat, sense enfarfegar mai, guia el lector fent-lo 
adonar de les realitats essencials. Tot plegat deriva d’un procés intel·lectual en el qual conflueixen 
l’emoció i l’estudi  formant un «cercle feliç»: 
 

L’emoció sobtada i espontània agullona sempre la curiositat, la curiositat promou l’estudi, i, 
com a conseqüència d’aquest, sorgeixen seguidament noves i més intenses emocions. (p. 
142) 



 
 Per formació i per convicció, Agustí Casas era un noucentista, convençut de la unitat de la 
civilització mediterrània. Per això constata, per exemple, que, a Florència, «mon orgull de llatí 
anava creixent» (p. 146-147). I per això mateix a Pompeia, després de declarar que les excavacions 
afecten «en conjunt els hereus tots de la societat grec-llatina», afirma que «estudiant [...] una 
civilització de segles ja extingida, no fem en realitat sinó seguir ocupant-nos de nosaltres» (p. 88), 
és a dir, dels catalans. Però les referències a la realitat catalana no són, només, diguem-ne, 
arqueològiques. A Pompeia mateix, tot defensant l’esperit grec que amara la ciutat, reporta un vers 
d’Horaci (Graecia capta ferum victorem cepit: “la Grècia sotmesa captivà son intrèpid vencedor”, 
en versió de Casas [p. 132]) que tot seguit trasllada a la Catalunya de 1910: «No sabria desitjar res 
de millor a la meva terra que l’assoliment d’una semblant victòria». I afegeix: 
 

Jo voldria veure Catalunya amb la dèria persistent de sa cultura, fomentant-la i enfortint-la
 en tots els ordres i sense la temença que oblidés així sos fins polítics. 

 
Ara: a Catalunya, per manca de «desig general d’il·lustració», puntualitza, no hi ha l’escalf 

popular, el caliu que:  
 
escatit per tothom, converteix l’Atenes de Pèricles o la Florència dels Mèdicis en unes fites 
centrals, en uns mil·liaris auris d’on arrenca tota via de progrés. (p. 135)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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CAPÍTOL XIX 
 

La meva carta de comiat.- Desitjo parlar amb el pare Josep. 
 

Les contusions que vaig rebre degueren despertar-me de la letargia, però quan em van retornar 
al meu llit vaig obrir els ulls, vaig mirar a totes bandes, i em vaig queixar dels dolors que sentia. De 
seguida vaig veure que em devia haver passar alguna cosa molt extraordinària, ja que com si jo 
cridés l’atenció de tothom d’una manera molt singular, va entrar molta gent a veure’m, i tots 
expressaven la seva sorpresa a la seva manera. 

- Pobre xicot, d’una de bona s’ha salvat, deia un. 
- Segurament és un miracle, afegia un altre. 
- Aquest noi, va dir una dona, té sens dubte un bon àngel de la guarda. 
- Però ¿per què teníeu tanta pressa per portar-lo a enterrar? va preguntar una altra dona. 
- Cap pressa, respongué l’hostaler; dotze hores va estar completament mort; el metge el va veure; 

en fi, tots van dir que estava tan cadàver com l’altra hostessa que vàreu veure. 
- Doncs s’ha burlat del metge, del vòmit, i fins i tot del qui se l’emportava, que de l’espant s’ha 

posat malat i s’ha fet acompanyar a l’hospital. 
- No podia ser d’altra manera sentint que el difunt li parlava a l’orella. 
- Vaja, que aquesta vegada el mort haurà enterrat l’enterramorts. 
- Jo crec que no ens podem fiar de gaire res encara, va dir molt fluixet l’hostaler. 
- Molt pàl·lid està i desconcertat, digué en veu baixa una de les dones. 
- A la segona no ho explica, va dir un altre veí acomiadant-se. 
- ¿Per què no envieu a buscar el pare Josep, que l’entén molt millor que cap metge? va dir la que 

semblava la més compassiva de les dones que hi havien acudit. 
- I serà el més encertat, va respondre l’hostaler. 
Aleshores se’m va acostar, i em va preguntar si volia alguna cosa. Li vaig dir que tenia molta set. 

Em va respondre que posaria a escalfar alguna beguda. Però jo li vaig dir que si no em donava aigua 
freda no volia res. 

- ¿Us sembla si l’aigua freda li pot fet cap mal? va preguntar l’hostaler dirigint-se a les dones. 



- Jo li seguiria el gust, Andreu, va respondre una d’elles; no ha fet el miracle la naturalesa? doncs 
si ell demana aigua, doneu-n’hi, que per alguna cosa la demana. 

Van anar a buscar un càntir, i el van posar sobre una taula al costat del meu llit. 
- Ara digueu-me, va preguntar-me Andreu, si us convindrà de parlar alguna cosa amb el pare 

Josep, que és un home molt bo, molt compassiu. 
- I que sens dubte, va afegir una de les dones, té més medecina en les seves paraules que tos els 

apotecaris junts en els seus pots. 
- Jo ho faria si estigués en el vostre lloc, va dir una altra dona; compte que hi sortireu guanyant, 

perquè és home que no tracta amb aspror ningú, i sap més que un doctor. 
- Està bé, vaig respondre dirigint-me a Andreu; però abans desitjaria que m’escrivíssiu una carta 

de dues línies que us dictaré. 
- Amb molt de gust. 
Va sortir, va tornar amb el que necessitava per escriure, i asseient-se davant de la taula, va dir-

me que ja podia dictar-la. 
- Doncs escriviu, vaig dir-li: “Molt senyor meu: per encàrrec particular del vostre nebot 

moribund...” 
- Què és això de moribund? va dir Andreu detenint-se; si ja no es tracta d’això. 
- Acabeu de dir-me que no em negareu aquest últim favor que us demano. 
- Bé, ja està “moribund”. 
- Escriviu: “tinc el dolor de comunicar-vos...” 
- Ja està “comunicar-vos”. 
- “Que acaba de passar a millor vida. Sóc amb el més gran sentiment el vostre afectíssim segur 

servidor”, i el nom que us agradi. 
Em va mirar de fit a fit l’hostaler com si veiés per primera vegada alguna cosa nova i sorprenent, 

i veient-me molt tranquil, es va arronsar d’espatlles, i va acabar d’escriure, dient: 
- Així com així tampoc no ha de servir, poso qualsevol nom. Joan de les Vinyes, o Anselm dels 

Perotes. La tanco? 
- Tanqueu-la, i quan arribi el cas us suplico que la poseu a la bústia.  
Va demanar-me el sobre, li vaig dictar, li vaig dictar l’adreça al meu oncle a la vila del seu 

veïnat, i quedant la carta sobre la taula vaig dir que em farien un gran favor si anaven a buscar el 
pare Josep i em deixaven a soles amb ell. 

De manera que van sortir de l’habitació tots els que hi havia, i vaig sentir l’hostaler que deia: 
- És molt ell aquest jove; entra sense més ni més en una ciutat empestada , es mor, ressuscita, i 

ara fa amb tota calma els seus preparatius per a un nou viatge. 
- Voldrà matar un altre enterramorts? va dir una de les dones. ¡Mal any pel que es faci càrrec 

d’ell! 
Va tornar a entrar l’Andreu al cap d’una estona, i em va dir que tingués paciència, perquè li 

havien dit que el pare Josep havia sortit, però que així que tornés pujaria de seguida. 
Mentre vaig esperar la seva vinguda, els minuts em semblaren hores. Tenia por  a cada moment 

que s’ofusqués altra vegada la meva ment, i que alguna ràfega febril enterbolís altra vegada els 
pensaments que tan clars tenia aleshores. Era evident que havia passat per una crisi tremenda de la 
qual els qui se n’escapen són comptats, crisi que podia haver-me arrossegat, ben a pesar meu, a la 
realització de les meves esperances d’ahir, o dels meus temors d’avui. Si en lloc de detenir-me i 
retrocedir m’hagués quedat a la vora del sepulcre, m’hagués fallat un peu i caigut rodant en les 
seves concavitats tenebroses, ¿què és el que en el seu fons hauria trobat? ¿El no-res, per mi tant 
desitjat, o bé la nova vida de la qual abans havia sentit parlar tan tendrament? No havia, no, 
d’exposar-me per segona vegada al perill d’un cruel desengany. I l’amenaça estava encara pendent 
sobre el meu cap. La malaltia no havia cedit. Els mateixos símptomes d’abans sentia jo en el meu 
cos. Els dolors en les meves articulacions no em deixaven assossegar, i si provava de moure’m 
prenien una intensitat vivíssima; les pulsacions de les meves artèries eren fortes i molt repetides a la 
cara i al cap; la meva respiració era cansada; i em turmentava una set que semblava créixer a 
mesura que amb les meves ànsies bevia de l’aigua que a la meva vora van deixar-me. Únicament les 



nàusees havien desaparegut; i vaig notar també que la suor que abans només banyava la meva cara, 
el meu col i el meu pit, ara s’anava estenent i la notava per tot el cos. Jo volia contenir la fatal 
propensió que tenia la meva sang d’acumular-se al cap i ennuvolar-lo. Per això procurava enardir el 
meu cor, despertar en ell sentiments de tendresa, avivar el foc de l’estima, i cridar a auxiliar-me tot 
quant pogués fer refluir cap a ell la sang que sota del meu crani bullia. 

Per fi vaig sentir que trucaven a la porta, vaig sentir que l’obrien, i que saludaven pel seu nom al 
pare Josep. Sens dubte van parlar amb ell alguns moments en veu baixa, i al cap de poc va entrar a 
la meva habitació l’home desconegut del qual tant de bé jo esperava. 

 
 

CAPÍTOL XX 
 

 El que li vaig contar al pare Josep i el que ell 
em va respondre 

 

Era un religiós de l’orde seràfica; el seu rostre eixut i afable, la seva mirada franca i 
expressiva. 
- Crec que el teu nom és Manuel, va dir-me amb la més gran amabilitat, i no et sàpiga greu que et 
tutegi, ja que el meu cabell blanc em dóna algun dret de tractar-te com a fill; no et cansis en parlar 
de moment; si aquesta suor, que em sembla molt general, pots conservar-la força estona, serà molt 
bo; estigues molt quietet: pobre Manuel! Vaja, que no pots queixar-te de la Providència. T’envia 
tribulacions, i al mateix temps fa un miracle en favor teu. Fill meu, et van posar en néixer un bell 
nom per ser invocat, perquè ja saps que el nom Manuel és com si diguéssim Salvador; i en efecte, 
Ell, que tot ho pot, t’ha salvat. Imagina’t que content estarà quan ho sàpiga el teu pare. 
- El meu pare! vaig dir jo, no tinc pare! 
- O la teva mare, va afegir ell. 
- Tampoc tinc mare! vaig respondre. 
El pare Josep em va mirar entendrit sentint les meves respostes tan breus com tristes, i després va 
continuar: 
- Gran desgràcia és haver perdut en la nostra primera joventut els nostres pares. Els consells, els 
seus neguits, l’afany amb que un pare mira pel seu fill, i la tendra sol·licitud i l’amor d’una mare no 
es poden recobrar a la terra una vegada perduts. Ja no em meravello que aquell de qui fa poc t’he 
parlat hagi obrat avui en favor teu una espècie de prodigi. Perquè la Providència es manifesta plena 
d’una equitat que quan més es contempla més ens sorprèn; i haurà previst que una vegada que tu no 
tenies a la terra pares que et guiessin i t’encaminessin, era raó perquè en una altra part els trobessis 
per suplir aquella mancança. 
- Ja els havia trobat, li vaig dir, però també els he perdut. 
- Te’ls va prendre la mort? 
- La meva desventura va ser, i no la mort. 
- Segons això et creus desgraciat? 
- Sóc el més infeliç dels homes. 
- Jo no veig en el teu front cap dels solcs que deixa l’infortuni verdader. No poques vegades creiem 
que la desgràcia és una realitat, i no és més que una quimera, una que creiem veure i estar tocant, i 
que no obstant no existeix. Permet-me que dubti que, en efecte, sigui tan gran la teva desventura 
com la que suposes. 
- Us obriré el meu pit, i podreu jutjar després. 
- Fes-ho, fill meu; però sense cansar-te, i com si estiguessis parlant amb tu mateix; ara m’interessa 
doblement la teva sort, per la mateixa raó que tan infeliç et creus. 
Aleshores li vaig contar breument la història de la meva vida, com vaig perdre els meus pares, com 
van recollir-me els meus oncles, l’ensenyament que van donar-me, els meus passeigs, les meves 
melancolies, el conreu de les flors, els emblemes que formava, els meus somnis, la meva intrepidesa 
a Calassans, la meva malaltia, la mala opinió en què vaig quedar, l’afecte que sentia per a la meva 



cosina, els perills als quals això em va exposar, com vaig poder-me vèncer a mi mateix, i l’espècie 
de maledicció que contra mi va pronunciar el meu oncle. 
Quan vaig haver acabat, el pare Josep, que durant la meva narració no havia obert els llavis per 
interrompre’m ni donar la més lleugera mostra del que opinava respecte a tot el que sentia, va dir-
me: 
- Manuel, he de confessar que en efecte ets el jove més desgraciat que ja mai havia conegut, i al 
mateix temps reconec tota la immensitat del favor que avui has rebut, perquè fa poques hores que la 
teva desgràcia no tenia ja cap remei, i ara, pel contrari, en té, i molt segur, i no em sabré apartar del 
teu costat sense que te l’ensenyi i aconsegueixi que l’adoptis. Fill meu, t’he de parlar amb 
franquesa, i no podré dir altra cosa fora del que sento, ni disfressar-te la meva opinió donant algun 
gir a les meves paraules; i et demano que em perdonis si aquestes no et semblen tan suaus com tal 
vegada te les prometries de mi. Jo no veig en la teva història més que un jove afavorit pel cel, que 
em mà llarga et va donar comprensió clara, que et va fer trobar uns segons pares, cosa que molt 
rares vegades es troba, que et va fer el benefici de donar-te una germana els consols purs de la qual 
són inapreciables en la vida, que et va obrir camins, per a tants altres tancats, que et conduïssin a un 
bon ensenyament i a un benestar plausible; que és com si t’hagués dit: no t’ha de faltar res, bons 
dots naturals, bons pares que els conreïn, i si en vas perdre uns aquí van uns altres, i una excel·lent 
germana destinada a tornar-te al bon carril si és que te n’apartes: resumint, els millors i més 
inestimables béns que poden formar el patrimoni de l’home a la terra. I si una sola vegada algun 
núvol creua pel teu horitzó i l’ofusca un moment, en canvi, quantes atencions, quantes benediccions 
i quant d’afecte!...  Digues, de quina manera has correspost a tals beneficis? Has volgut rebaixar la 
germana, posant  en el teu pensament al nivell de les teves passions, una tendresa que n’era tan 
superior. Havent trobat nous pares, has intentat arrabassar-los la  filla que realment era seva, no per 
adopció, com tu, sinó per naturalesa. I les facultats amb què et va dotar el cel has estat a punt de 
convertir-les contra el mateix que te les va donar. Jo no veig en tu, fill estimat, més que un 
desagraïment i una ingratitud de mal aspecte. Mira, doncs, si amb raó vaig dir-te que reconeixia en 
tu un jove enterament desgraciat. I aquesta desgràcia és tant  grossa quant em temo que si tu vas 
desconèixer els drets d’un pare i la puresa de l’amor de germana, fou perquè desconeixies  Déu , 
que és la font i l’origen d’on emanen tots aquests drets i totes aquestes belleses. ¿És possible, 
Manuel, que tu et creguessis col·locat tan alt en la creació que poguessis passar sense Déu? ¿Era 
orgull tal vegada, perquè, veient que tu, l’home, pots aplanar les muntanyes, sagnar el rius, solcar 
els mars, investigar els aires, preguntar els astres les seves dimensions i moviments, i imitar els 
trons i els llamps, creies verdaderament ser tu el Déu; o era exasperació de la teva vanitat, perquè, 
no podent comprendre un ésser superior a tu, preferies negar-lo? ¡Oh Manuel, i  que dolços 
moments de la teva vida has convertit en altres d’amargs, sols per no veure’t en la naturalesa més 
que a tu mateix, a aquest tu tan feble pensament que amb una bufada s’apaga, i no veure el que dóna 
bressol, aliment i vigor a tots els pensaments, amor al bé, horror al mal, al que inspira la virtut i les 
accions benèfiques, el que ens mana estimar bé fins i tot els que ens volen mal, no abandonar 
l’afligit, i tenir caritat amb tots! Perdona, jove estimat, ja veig que va ser una il·lusió passatgera 
d’aquells dies en què no es pensa, i es viu només per als sentis. Perdona, que aquest teu plor i els teu 
sanglots em diuen clarament, i amb molta més força que les teves paraules, que reconeixes l’ésser 
que et va formar, i pel mateix que el reconeixes entens que li deus veneració i afecte. Sí, Manuel,  si 
que li deus, i potser tu més que cap altre. O sigui que tu, ànima privilegiada, capaç de d’emprendre 
tota la sublimitat dels sentiments més purs; tu, posseïdor d’un cor organitzat amb la més aprimorada 
delicadesa, vegetaves en una trista indiferència per a tot allò més delicat i sublim, i miserablement 
t’hi agostejaves? ¿Què feies, digues, quan les tendres plantes del teu jardí, perdut el color, 
inclinades, quasi seques, et demanaven que restauressis les forces que l’ardor del sol els havia 
arrabassat? ¿No anaves al moment en busca de l’aigua que els donava nova vida, els feia aixecar les 
rames, i animava amb renovada brillantor i esmalt la seva verdor? ¿I no coneixies que així com a 
elles les esmorteeix la calor i tenen set d’aigua per restablir-se, de la mateixa manera a nosaltres la 
indiferència ens enerva i paralitza, i té aleshores la nostra ànima  set de Déu per reposar-se  en la 
seva dignitat i en la seva grandesa? Ah, estimat fill meu, entenc que no hauria d’afegir una paraula 



més perquè la teva commoció em diu clarament com sents el que ha passat; però és tal el goig que 
s’apodera de mi en pensar que per les misericòrdies del que n’és immens, ets a la fi digne de l’ésser 
que t’anima, que no encerto d’expressar-me, i malgrat això el meu cor voldria fer-te partícip de 
totes aquestes alegries. ¡I que petit devies ser, Manuel, quan, abismat en el que anomenaves les 
teves meditacions, et creies bastant gran per contemplar i mirar de front el mar irat i els núvols 
aglomerats per rodar sobre el teu cap, i els torrents que mugien als teus peus, i els huracans que al 
teu entorn bramaven ; doncs, semblant a un ésser molt feble que en desafia un altre de molt fort, 
ressaltaria més la teva poquesa comparada amb tals astoraments, que són veus terribles amb les 
quals les coses creades indiquen i senyalen el poder de qui va crear-les! I al contrari, ¡que gran que 
em sembla ara que et creus petit i sepultat en la pols, però que has obert ja .els ulls de l’ànima, i 
parles per mitjà de les llàgrimes, dels sospirs i del dolor amb aquells que són tot poder, tota 
grandesa! Fill estimat, pel qual m’interesso més del que per a cap altre ho he fet, promet-me que ara 
procuraràs assossegar-te: agafa la meva mà, agafa-la; estic molt content de tu; desfoga el teu cor, 
però assossega’t, t’ho demano: ja que déu t’ha salvat miraculosament la vida, procura conservar-la, 
que per a alguna cosa et té destinat, i en alguna cosa voldrà que el serveixis. No et moguis de com 
estàs, conserva aquesta suor; no vull quer diguis una sola paraula; ja tornaré; ara ja tens un altre 
pare; no et parla de mi solsament, ja saps de qui; ara ja no vius en l’abandó; ara, Manuel, ja no ets 
desgraciat. ¿N o és veritat que el teu cor batega més a poc a poc, que respires més folgadament, que 
el teu cap es va aclarint, i que els teus ulls distingeixen la llum en el que creies que era un fons de 
tenebres? Adéu, adéu, fins a la nit; jo no et deixaria, fill meu, per res del món; però tu saps que els 
meus instants són dels altres, no són meus; i si ara romanc al teu costat és més per la satisfacció que 
sento de conversar amb tu, que no per cap necessitat que tinguis tu d’escoltar-me. Però tornaré, 
Manuel, aquesta nit, si Déu no m’ho impedeix. 
Va deixar-me que li besés la mà, que vaig banyar amb llàgrimes ardents, i va sortir de l’habitació. 
Vaig sentir que en el corredor parlava amb l’amo de la casa, el qual li va preguntar quina idea 
formava de mi, i si em creia desnonat. 
- Crec, respongué, que si conserva la suor en la qual el deixo, potser demà estarà fora de perill. 
- Però és un miracle el que amb ell ha passat, va dir una de les dones. 
- Sí, va respondre el pare Josep, aquí veig el dit de la misericòrdia divina; us recomano que cuideu 
bé aquest jove, perquè la seva sort m’interessa en gran manera. 
- Descanseu, pare. 
Tal va ser la primera visita que em va fer el pare Josep.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

CAPÍTOL XXI 
 

Reflexions que vaig fer.- El canari.- Quant que tarda el meu nou amic.  
 

Al cap de poc vaig veure entrar l’amo de l’hostal, juntament amb una de les dones. 

- Anima’t, amiguet, em va dir el primer, que el pare Josep dóna molt bones esperances. 
- I quan ell les dóna, va afegir la segona, podeu estar tranquil; és molt home el pare Josep. Sap 

tractar amb tothom, i a cadascú li parla a la seva manera, però mai no l’han vist enfadat. Això no. 
Ho diu tot amb tanta suavitat i bones maneres que una reprimenda seva sembla una carícia.   

- Així, hi va afegir poc després, són moltes les conversions que porta fetes des que va arribar 
aquí. 

- Doncs què, no pertany a aquest convent? va preguntar Andrès. 
- No; el pare Josep és conventual del col·legi de missioners de la seva orde establert a dues 

jornades d’aquí; es va trobar en aquest convent de pas, i no s’ha volgut moure. Fa quatre dies que 
no descansa de dia ni de nit. A la mateixa porteria li tenen a punt una sopa per a quan torna, i en 
arribar resa, se seu en una cadira, tanca una estona els ulls fins que sona altra vegada la campaneta; 



aleshores torna anar on el demanen. En fi, és un sant. 
- Què tal, segueix bé? va dir entrant l’altra dona. 
- Se li ha d’entretenir la suor, i per ara no hi ha perill, va respondre la primera; i quines notícies 

porteu? 
- Diuen que no hi ha hagut tantes entrades a l’hospital, ni tants morts a la ciutat com ahir. 
- Ho entenc molt bé, perquè ja no hi ha tants porucs com hi havia. 
- Molts van tocar el dos aquests dies, però ara no surt ningú. 
- Naturalment, perquè no deixen, ja que ho han prohibit. Si es descuiden no quedava aquí més 

que les parets. 
- El que és jo, amb prohibició o sense, aquí em quedo, que molts busquen una millor sortida i el 

que troben és un barranc, a més a més que ningú no sap on deixarà la pell. 
- Tampoc jo, va dir l’altra dona, he pensat en moure’m; però, la veritat, que no les tenia totes 

veient que tothom enfarcellava amb tanta pressa, i vaig arribar a témer que ens deixessin sols. Però 
després he vist que no tots s’absentaven, i que ni tots els que no ho feien es morien, i vaig pensar 
que el millor era posar-se en gràcia de Déu, i que vingui el que hagi de venir. Quaranta-nou de ben 
comptats porto a sobre; ni aquests em pesen, ni desitjo amb ànsia d’augmentar més la càrrega. El 
que sí us demano és que si em veieu estirada envieu de seguida a buscar el pare Josep. Ho sents, 
Andrés? 

- El que em sembla, respongué Andrés, és que deixem descansar aquest jove. Mireu com dorm 
tan tranquil. Jo li eixugaria la suor del rostre, però tinc por de despertar-lo. 

- De cap manera el toquis. Vaja, que és admirable! Ningú dirà sinó que acaba de fer una 
passejada, i s’ha posat a dormir. La seva respiració és assossegada. Tanca una mica més els 
finestrons, que no li toqui tant la llum. Ja dic jo que el pare Josep val ell sol per cent doctors. 

- Mira, va continuar al cap d’una estona; mira amb quina facilitat, sense prescriure-li cap remei, 
li ha fet agafar el son. Cal que li guardem bé. Pobre noi! potser està somiant amb la seva mare, que 
ara, si estigués aquí, el cobriria de petons. 

I tots van sortir de puntetes, no sense haver-se abans acostat novament a mi per observar-me una 
estona. 

Jo no dormia, però em trobava tan bé amb els meus pensaments, que no vaig voler aixecar les 
parpelles.  Bé és veritat que no ho hagués pogut fer sense que hagués fluït l’aigua que omplia el 
meus ulls, i vaig preferir deixar-la que brollés a soles. Una cosa m’omplia de satisfacció interna, i és 
que havia guanyat molt en la meva autoestima, i em semblava que si tots els meus parents i la 
mateixa Adela haguessin pogut llegir  en el meu interior en aquells moments, haguessin quedat 
completament satisfets de mi, ni més ni menys del que jo ho estava, i m`haguessin perdonat, sense 
la més mínima vacil·lació, totes quantes amargors els havia donat. 

I al mateix temps ja no sabia jo en què fonamentar les queixes que contra ells fins aleshores 
tenia, semblant-me, pel contrari, que havia jo faltat amb tots ells, en miraments, en gratitud i en tota 
mena de consideracions. No podia negar que jo havia estat per a la meva nova família una càrrega 
molt pesada per la seva naturalesa, i molt més feixuga encara per la meva índole original i d’alguna 
manera fantàstica. I encara que realment estigués en un error i fossin injustos creient que jo havia 
atemptat contra la meva vida, no els va donar tal vegada marge l’estranyesa del meu caràcter per 
suposar de mi aquestes i altres coses repugnants? La meva presència havia torbat l’assossec del qual 
abans gaudien; i la meva absència, llarga, constant, incessable, havia de tornar-los la pau de què tan 
dignes eren. No calia ja que la mort acudís al meu auxili, per fer-los recobrar l’assossec perdut: no 
m’havia agafat por a la mort, però tampoc la desitjava ni la invocava. En tenia prou portant a cap un 
altre pensament que m’ocupava sense descans. 

Cada vegada em sentia més alleugerit. Les nàusees havien cessat completament; ja no sentia 
coïssor als ulls, ni dolor a les articulacions, ni pulsacions violentes en les meves artèries, ni tremolor 
de tendons, ni fred a les extremitats, ni pesantor al cap, ni aquella set que tant em turmentava. 
Gradualment retornava a la vida, i no tenia por de tornar-hi, considerant que tal vegada no em seria 
impossible trobar un camp en el qual s’estengués la meva imaginació i s’espaiés l’activitat de la 
meva ment. 



La meva commoció no m’havia permès de parlar al pare Josep sobre el meu futur; llevat que no 
em vaig atrevir, trobant-me encara a les portes del sepulcre, a consultar-li sobre el que faria si 
d’elles m’apartava la Providència; no fos que cregués que jo prenia consell de la por. Mes ara que 
en tot el meu ésser renaixia l’esperança de viure i que la meva animació em feia augurar que aviat 
recobraria la salut i les forces, ja no s’agafaria ell la meva determinació com un rampell que 
m’inspirava el temor, sinó que la miraria com a consultada amb la reflexió i adoptada pel 
convenciment. Estava decidit a manifestar-li clarament i rodona els meus desitjos, a sol·licitar el seu 
parer per obtenir el que  volia, i impedir que per cap camí poguessin quedar frustrats. 

Desitjava que vingués el més aviat possible; posava atenció al menor moviment que em 
semblava percebre a l’escala o a la resta de dormitoris; mirava la llum que pels porticons 
entreoberts penetrava, i per la variació de les ombres volia descobrir si el sol estava ja a prop de 
l’ocàs, perquè em semblava que cap al tard vindria el que jo esperava. I tant concentrat hi estava 
que, cansat d’aquest desvetllament, em vaig quedar adormit. 

Quan em vaig despertar els raigs de sol em tocaven de ple, i em va semblar que la seva llum era 
molt més brillant que en el moment d’adormir-me. Aquest nit no arriba mai, em vaig dir. I em vaig 
posar a contemplar un canari que, penjant del sostre al mig de l’habitació, saltava dins la seva gàbia, 
es movia inquiet d’un costat a l’altre, es posava sobre la menjadora, picotejava, petarrellejava, i, 
gallardejant amb molta gràcia, en dos salts es posava sobre la bevedora, i hi posava el cap, 
l’aixecava, es sacsejava, i després gentilment i amb molta energia entonava els seus trins i refilets 
admirables. Aturava un moment la seva cançó, i sentint a la llunyania algun altre canari que 
l’imitava, no es volia quedar curt, i s’esforçava en ofegar amb tot el ple de la seva veu la del rival 
que semblava que el desafiés. I si per sort tot quedava en silenci al voltant seu, es redreçava ufanós, 
i tornava als seus salts, al seu picoteig, als seus banys i refilets. 

- Sembla que esteu despert, va dir al costat meu una veu que vaig reconèixer com la de la dona 
d’Andrés; va, que ara prendreu una mica de caldo. 

No em vaig fer pregar: vaig incorporar-me, vaig beure i vaig tornar a estirar-me. 
- Així m’agraden els joves, que siguin obedients, va afegir; preveig que no tindreu més ganes de 

dormir. 
- Creieu que he dormit molt? vaig preguntar-li. 
- Si heu dormit? la futilesa de catorze hores d’una tirada, em va respondre, i sempre 

sossegadament i sense mostres de malson. però tampoc no sou el que éreu. Ara sí que esteu fora de 
perill. 

- Catorze hores dieu que he dormit? 
- Per més senyes que el pare Josep va venir anit al vespre, i dormíeu com un patriarca; us va estar 

mirant una bona estona, perquè ja us estima molt, i ens va ordenat que sobretot no torbéssim per res 
el vostre son. 

- I va marxar? 
- ¿Volíeu que estigués aquí assegut tota la nit mirant com dormíeu? Però va dir que tornaria 

aquest matí. 
- Sabeu que va dir això? 
- Ho va dir i ho ha complert. 
- Ho ha complert? 
- Doncs què, ha faltat mai el pare Josep a una paraula que hagi donat? Molt dematí vaig sentir 

trucar a la porta; vaig baixar, era el pare mateix; amb ell vam entrar en aquest dormitori, i quasi em 
van venir ganes de riure, perquè Andrés, que havia volgut vetllar al vostra costat des de les dues, 
dient que el temps que mancava per veure sortir l’alba el passaria llegint, dormia amb un soroll tan 
estrepitós que no ser com no us vàreu despertar. El vaig pessigar, i va dir, desemperesint-se, que 
estava molt despert, i que havia resistit a la temptació d’adormir-se que li havia entrat molt forta. 
Però vos dormíeu amb tanta calma, que el pare Josep va dir que no havíem de patir per vos. Ens va 
tornar a encarregar molt de silencia, i se’n va anar. 

- I no va dir si tornaria? vaig preguntar ansiós. 
- Precisament que tornaria, estic en que no ho va dir, va respondre la dona d’Andrés; però suposo 



que tornarà encara que deu creure que per ara no ho hi necessitat que torni. 
- I en què us fonamenteu per suposar que tornarà? 
- Em fonamento en una raó molt senzilla, i al mateix temps molt clara. I en la mateixa us 

fonamentaríeu vos, i no crec que m’equivoqui. 
- I quina és aquesta raó en la qual em fonamentaria jo? 
- És que, si bé no va dir terminantment que tornaria, al menys ho va donar a entendre; i segur que 

no faltarà. 
- I podeu recordar què va ser el que va dir per indicar que no faltaria? 
- Va dir... però estigueu quietet, i no us feu aire, que les recaigudes diuen que són fatals. 
- Què va dir? 
- Ara me’n recordo bé: va dir que si al vespre no us trobava recarregat, seria senyal que estaríeu 

quasi restablert, i a penes tindríeu convalescència. Ara bé, per poder-vos trobar recarregat, o quasi 
bé del tot, cal que torni. 

- Cert. Però si torna, i jo dormo, us demano que em desperteu; i em donaríeu un disgust si no ho 
féssiu. 

- Vaja, que no vull neguitejar-vos. Descanseu tranquil, que quan torni el pare Josep, si és que ha 
de tornar, us ficaré una palleta al nas perquè desperteu de seguida. 

- I si no teniu a la mà cap palleta, pronuncieu a la meva orella, encara que sigui en veu molt 
baixa, el nom del pare Josep, i veureu com en el mateix moment obriré els ulls. 

- Farem la prova; però si no n’hi ha prou amb el nom recorrerem a la palleta. Ara tanqueu la 
boca, i no us regireu tant al vostre gust que no feu encongir els llençols. 

 
 

 
CAPÍTOL XXII 

 
Segona visita del pare Josep  

 

No va caldre que la bona dona pronunciés el nom estimat, ni que recorregués a la palleta; vaig 
passar tot el dia molt desvetllat, prenent sense cap repugnància tot el que m’oferien, i escoltant les 
converses dels hostes. 

En fer-se tard va venir, en efecte, el pare Josep. Quan em van deixar a soles amb ell, me’l vaig  
mirar una bona estona, i no vaig saber com dir-li el que li volia manifestar, i una vegada que vaig 
provar de trencar el silenci, no vaig poder dir res, sinó que em vaig posar a plorar. 

- Manuel, va dir-me molt amablement, a què són deguts aquests extrems? La commoció interior i 
el sentiment pel que t’ha passat, no només són bons, sinó necessaris, però en el seu moment; i 
després arriba la pau de l’ànima. No tens motius per gaudir-la ja?  És que tal vegada algun núvol ha 
cobert altra vegada l’horitzó que tan serè veies? Què et falta, digues? Tens algun desig? 

- Pare meu, li vaig respondre, en tinc un i molt vehement: vull entrar a la missió seràfica. 
Sentint aquestes paraules, pronunciades amb una commoció en la qual entre els gemecs 

sobresortia l’enteresa , el pare Josep va inclinar el cap, i, fixos els ulls en el terra, semblava que 
estava meditant el que diria. Jo havia fet el més gran esforç possible per expressar la meva 
determinació, i també vaig restar en silenci. Al final em va dir:  

- Fill meu, si busques en el convent la soledat que agrada al teu esperit per entregar-te als  deliris 
de la teva ment, t’enganyes: el claustre, en lloc de ser per a tu medicina, donaria ales als teus mals. 
Per viure-hi és necessari que l’ànima arribi sana als seus llindars. 

- Jo renuncio al món, li vaig dir. 
- I al pensament del món, renuncies també? em va preguntar. 
- Els plaers de la vida no tenen ja per a mi cap encant, li vaig respondre. 
- I m’assegures, va dir-me, que no tindran per a tu cap record perillós? 
- Des d’avui renuncio a la societat, vaig dir. 



- I et sembla, va preguntar-me, que no hi vaig renunciar jo? I no obstant em veus que he d’estar 
relacionat amb ella cada dia i a totes hores per ser-li útil. Per a tu, i segons la teva manera de pensar 
des de fa  poc i que pot haver influït en la teva determinació d’ara, la societat era un enemic 
aferrissat contra la teva felicitat i disposat a no deixar-te respirar ni a sol ni a ombra, a interpretar 
indignament les teves més belles accions, i a martiritzar-te sense descans. Ara bé: ¿tindràs valor per 
presentar la cara a aquest enemic, exposar-te a totes les seves trampes, i tornar-li el bé per tot el mal 
que t’hagués fet o pogut fer? 

- Doncs què, que no en vaig tenir de valor per patir una acusació injusta i callar? Per veure 
aquella jove i contenir-me?  

El pare va mantenir novament un profund silenci. Les seves parpelles estaven quasi totalment 
tancades, i les seves mans es recolzaven sobre el meu llit. La meva determinació el devia haver 
sorprès molt, i semblava estar indecís. 

- Ningú que sàpiga com vas arribar aquí et pot negar valor, va replicar poc després; però en la 
superfície a vegades hi ha aparences de fortalesa, i en el fons no hi ha res més que desesperació. Ah, 
Manuel! em temo que ahir no vam avançar gens. No t’agafis malament les meves paraules; però 
perquè reconegui jo l’estat de la teva ànima, respon-me amb tota la sinceritat possible al que et 
pregunti. 

- Parleu, para meu, parleu. 
- Quan vas arribar a aquesta ciutat, què és el que esperaves, què desitjaves? 
- La mort. 
- Però ja no la desitjaves, o jo em vaig enganyar molt, quan et vaig parlar la primera vegada. 
- Aleshores desitjava una mort cristiana. 
- I des de quan, o com t’ha entrat aquest desig que ara em manifestes? 
- Des d’ahir, que vaig veure que per ara la mort s’allunyava de mi i em vaig adonar que era més 

bonic viure con vos viviu que morir com jo desitjava. 
- I la meva existència t’ha pogut semblar envejable? 
- Sí, pare meu; abans ve veure-us us havia sentit; recolzat el meu cap contra aquest envà, no vaig 

perdre cap de les paraules que vàreu pronunciar parlant d’una nova vida a la hostessa que 
exhortàveu. Em va commoure sobre manera, i no sé si per un pressentiment  o perquè vaig sentir en 
mi el primer símptoma de la malaltia, vaig voler cridar-vos, però ja no vaig poder. 

- Déu meu! I jo vaig passar pel teu costat sense que el cor em digués que algú m’implorava? 
Mira si hem de beneir la Providència, i si encara que estiguéssim sempre postrats adorant-la 
pagaríem mai els beneficis que li devem. És a dir que jo parlava també amb tu quan vaig esforçar la 
veu per encaminar aquella penitent a la mansió eterna? Oh! doncs ja devia haver entrat a la teva 
ànima la set del perdó; aleshores ja no podia ser-te fatal la mort; i en aquest cas el que ho pot tot no 
va tenir només per designi en retornar-te a la vida el salvar la teva ànima, sinó que tal vegada 
t’encaminava per la via en la qual et veig disposat a entrar. 

- És a dir, pare meu, que puc comptar amb vos? 
- No ens precipitem, Manuel, i digues-me primer si saps que el segle, aquest al qual anomenes el 

teu enemic, s’ha irat contra nosaltres, i s’oposa a que s’augmenti el nombre dels nostres germans, i a 
més ens amenaça amb tancar-nos d’un moment a l’altre la porta del claustre i fer-nos-en fora com 
d’una mansió estranya.  

- Ho sé, pare, i també vaig sentir algun dia les veus del segle; però per ara no tenen cap 
influència en mi. 

- ¿I si la tempesta descarrega sobre nosaltres, i allà on creus que podràs assaborir la pau trobes 
les tribulacions més amargues?  

- No les trobareu vos també? ¿I puc desitjar cosa millor que agafar-vos com a guia tant en els 
dies de calma com en els de borrasca? 

- Jove, la teva vocació és potser verdadera; però també pot ser un parany del qui sap inclinar al 
mal fent ostentació d’ensenyar-nos el camí del bé: cal provar-la. 

- I com? 
- Passant-la pel gresol del temps. 



- Oh, pare meu! no permeteu que tardi molt en veure complerts els meus desitjos. Jo sé que el 
vostre institut té prevista aquesta prova, però la deixa fer dintre del claustre mateix. Us ho suplico 
per les ànimes que de vos van rebre els seus últims consols. Ja no tinc febre, preneu-me el pols; en 
aquest moment m’aixecaria i us seguiria a onsevulla que em volguéssiu guiar-me; però no em feu 
esperar; no em deixeu abandonat a mi mateix quan sabeu que, encara que sóc jove en edat, he passat 
ja per tantes tribulacions que podria ser que altres de noves m’ensorressin. No em vàreu anomenar 
fill vostre? 

- Sí, Manuel, et vaig donar aquest nom perquè des que et vaig veure em va inspirar Déu que et 
parlés amb tota la tendresa que un pare usa amb el seu fill; i persisteixo en donar-te’l. Però, tractant-
te com es tracta un fill, tinc dret d’esperar de tu la obediència que un fill deu al seu pare. 

- Sens dubte, i la meva serà sense límits. 
- Doncs bé, et mano que del que hem tractat no me’n parlis fins que jo, pensant-ho bé, t’ho 

recordi. 
- Obeiré. 
- Adéu per avui, Manuel. 
- Tornareu, pare meu? 
- Tornaré, si Deu ho consent, com així ho espero. 

 
 
 

CAPÍTOL XXIII 
 

Records.- La meva lluita interior.- Rebo cartes  
 

Ni més ni menys que aquell que per escapar d’un perill imminent fa un esforç extraordinari del 
qual gairebé no es creia capaç, i una vegada aconseguit l’objectiu s’ajau quasi exhaust i cadavèric, 
així em vaig quedar jo en acomiadar-se de mi el pare Josep. Al principi vaig tenir por que tindria un 
defalliment; però em vaig anar recuperant, i al cap de poc no sabia com manifestar com n’estava de 
content per haver tingut valor per dir “necessito això i si no ho aconsegueixo no hi haurà pau ni 
ventura a la meva vida”. Em vaig regirar a un costat i a un altre com si provés el vigor que em 
quedava, vaig incorporar-me, i vaig intentar saltar del llit i vestir-me; però em va detenir la idea que 
ja era de nit, i que seria més prudent esperar que es fes de dia per llevar-me.  

Andrés va entrar al cap de poc, em va presentar una tassa, el contingut de la qual vaig beure 
sense preguntar què era, i em va desitjar bona nit. 

La seva dona va entrar també per preguntar-me si desitjava alguna cosa, i va dir-me en 
acomiadar-se: 

- Com és que heu posat de mal humor el pare Josep? 
- Jo! li vaig dir admirat; em sembla que no pot estar descontent de mi. 
- Ho dic, va afegir ella, perquè en sortir d’aquí va anar-se’n sense dir-nos una paraula, i fins i tot 

em va semblar que es posava el mocador als ulls. Però no voldria pas afligir-vos. Tal vegada 
s’eixugava la suor de la cara. Crec que aquest nit no necessiteu pas que us vetllin. 

- No, em trobo perfectament bé. 
- Ah, agafeu aquesta bosseta i porteu-la sempre a sobre; me n’han portat algunes, i diuen que són 

un excel·lent preservatiu. Fan una mica d’olor de càmfora. Us la poso sota el coixí. 
Li vaig donar les gràcies, i em va deixar sol. El meu son va ser tranquil. En despertar vaig veure 

tan clarament tots els objectes de la meva cambra, que va semblar-me que ja era de dia. Però per 
altra banda no sentia en tota la casa el més petit soroll, ni el trànsit de gent o de carruatges pel 
carrer, ni el toc de les campanes. Vaig arribar a témer si tot havia quedat desert, i si m’havien 
abandonat. Vaig vestir-me quasi tremolant, i vaig mirar pels porticons del balcó. Brillava la lluna en 
el seu ple, i donava a la nit l’aparença d’un dia pàl·lid. Vaig tenir records. Quan vaig veure per 
última vegada Adela, els raigs de la lluna il·luminaren el seu rostre, i poc després els plecs flotants 



del seu vestit quan va desaparèixer. I recordo molt bé que va dir-me que onsevulla que estigués, 
només que la llum d’aquest astre m’il·luminés, em mantingués mirant-lo i estigués segur que ella 
també el mirava. Tal vegada en aquest moment està al jardí, envoltada de les flors de la nostra 
infantesa, contemplant aquesta lluna que tan bella avui es mostra. Aquests reflexos blanquinosos 
podrien portar-me alguna d’aquelles dolces mirades tan estimades pel meu pit. Digues-me, oh lluna, 
què és el que fa en aquest moment, si corre per les seves galtes alguna llàgrima, si pronuncia 
tendrament algun nom, si està marcit el seu semblant, o si surt del seu si algun sospir; digues-li que 
estic aquí, mirant-te com ella et mira. Però tu em dius que ella està sol·lícita preparant les seves 
gales de boda, i somriu amb els de la seva família, i persegueix alguna papallona o tal vegada 
contempla alguna lluerna, o enganxa alguna flor al seu pentinat. Quina flor haurà triat? Però, què 
m’importa ja? Digues-li que al final he trobat la pau de l’ànima; digues-li que acabo d’entrar en una 
senda en la qual el costat que mira el món està orlat de clavells grocs. Dóna-li un adéu etern, per 
què a tu ja no podré mirar-te, ja que sempre em retrataries la seva imatge, i jo dec i vull allunyar-la 
de mi. 

Vaig tornar al meu llit, i traient de sota el coixí la bosseta que hi havia deixat la dona d’Andrés, 
vaig posar-la damunt del meu cor, no tant per un impuls de credulitat, sinó perquè em va semblar 
que la seva olor m’havia ajudat a agafar el son. El cert és que novament em vaig quedar adormit. 
Però aquesta vegada, em va perseguir cruelment la imatge que jo volia desterrar de mi. Per tot arreu 
veia Adela. Si em passejava per cingles i precipicis, ella acudia, i com una palleta, que passava 
suaument per les meves temples, em despertava. Si anava al prat, treia el cap per entre dues flors, i 
somrient em deia que estava a punt per anar a l’altar. I si posava els ulls al cel, cansat de veure-la a 
tot arreu a la terra, heus aquí que els estels prenien la seva fesomia per dir-me que ella estava en el 
món, que en qualsevol lloc on anés la veuria, i que la naturalesa prenia al seu càrrec reproduir-la a 
totes parts. Germana meva, deia jo, ¿no vas dir-me que desterrés del meu pit la melancolia? Doncs 
fes-te càrrec que ets tu la meva melancolia, i que, fugint tu de mi, a l’instant he de quedar tranquil. 
Fuig de mi, fuig, tu que tan excel·lents consells vas donar-me en altre temps, i tan tendres consols. 

Quan em vaig despertar estava cansat de lluitar amb el meu somni. Era de dia. El primer objecte 
que vaig veure sobre la taula va ser la carta que jo havia dictat a l’Andrés. Tu has de ser la meva 
salvació, vaig dir prement-la contra el meu pit; tu m’has de separar completament del món que 
encara s’afanya a presentar-me fantasmes falaguers i símbols de felicitat; tu diràs a la temptació que 
emmudeixi, als homes que ja no sóc home, i a la naturalesa que ja sóc superior a ella perquè em 
trobo en el si del seu autor. Abraçat amb ell, quin poder tindreu ja sobre mi? Deixeu-me viure sol; 
jo no vull mal a ningú; si no us plau que respiri aquest aire, em retiraré, aniré en busca d’un altre 
ambient; però no em perseguiu, ni amb els vostres afalacs, ni amb les vostres injustícies, ni amb els 
vostres encants seductors: jo us desitjo bé a tots, m’humilio davant de tots; però si m’arranqueu de 
la meva soledat, feu més que arrancar-me la vida, perquè em fareu el més desventurat dels homes. 
Quin paper faria entre vosaltres? Enemic de la llum, em veuria condemnat a viure nedant en ella; 
enemistat amb els sentiments tendres, hauria de posar afable el rostre mentre el meu cor es 
trencaria; m’oferiries passions, i jo, Déu meu! sé que he d’esclavitzar-les si no vull que 
m’ennegreixin. Oh! deixeu-me, i aquí us entrego la meva carta de comiat. 

Tremolava. Tenia premuda amb una mà aquella carta en la qual xifrava les meves últimes 
esperances de triomfar del segle, i amb l’altra provava de posar-me les diferents peces del meu 
vestit, i no me’n sortia. No sé si hagués tingut valor per anar-la a posar a la bústia; però no vaig 
tenir força per a res més, i rendit sota el pes d’aquesta lluita de sentiments i afectes, em va venir un 
vertigen, em va caure la carta de les mans, vaig intentar de buscar-la temptejant, perquè em va 
semblar que donava voltes al meu voltant, i vaig caure desmaiat. 

Quan vaig recuperar-me, de moment vaig creure que havia somiat tot el que aquella nit m’havia 
passat; però al cap de poc la veu de la dona d’Andrés em va ferir les orelles. 

- Va, deia, que no ha estat més que un desmai; però ¿qui us va fer pensar que us havíeu de vestir 
tan de matinada, i anar-vos-en, sense l’ajuda de ningú? ¿quina sopa heu pres, o quin glop de bon vi 
heu begut per confortar-vos? ¿No us vàreu adonar que era temptar a Déu el que vos, que estàveu 
moribund ahir, us n’anéssiu per les vostres pròpies forces, sense que ningú no us ajudés, encara que 



anéssiu a l’església, i encara menys a correus? 
- Què dieu del correu? li vaig preguntar admirat. 
- Sí, senyoret, al correu. Doncs què, murri, crèieu que no es descobriria? ¿Pensàveu que no 

coneixeríem que havíeu escrit una carta, i que anàveu vos mateix al correu, no fiant-vos de 
nosaltres? Doncs tot s’ha descobert, i veureu com n’és de bo viure amb qui us vol bé. Vaja, que 
quan vàreu engegar a rodar la taula em vaig pensar que s’enfonsava la casa. Vaig entrar, i de 
seguida vaig veure que era, perquè als vostres peus teníeu la carta que era el cos del delicte. 

- I on l’heu posada? vaig preguntar-li neguitós. 
- Que on l’he posada? I on la volíeu posar vos? Jo vaig dir, està tancada i porta sobre, doncs cap 

a la bústia. 
- A la bústia, dieu? 
- No vaig ser jo, quin disbarat! no us podia deixar aquí estès sense sentit. I com que Andrés havia 

sortit, vaig cridar el mosso, que sap de lletra, i li vaig passar l’encàrrec. 
- I la va tirar? 
- I no només la va tirar, sinó que, endevinant tots els vostres desitjos, li vaig dir que si a les llistes 

veia el vostre nom, agafés la carta que per a ell vingués.  
- I què! 
- I n’ha portat, no una, quatre. Però truquen, i em temo que no sigui la veïna. Sí, és ella. Després 

tornaré. Les cartes les teniu, junt amb la bosseta, sota el coixí. Compte amb llegir-les abans d’haver 
pres caldo, calavera; i quedeu-vos ben quietet, que si no és així, ho aniré a explicar tot al pare Josep, 
i estic segura que ell us renyarà com us mereixeu. No us mogueu, i fins després. 

 
 

CAPÍTOL XXIV 
 

Què vol de mi el món? Llegiré aquestes cartes o les trencaré? 
 

Quines són aquestes cartes? Què vol de mi el món? Qui ha indagat que jo hi existeixo? És que 
jo desitjo tenir relacions amb ningú? ¿No he dit ja el meu últim adéu, o, més ben dit, no l’ha dit per 
mi aquesta dona remetent aquella carta cruel que jo hagués trencat davant de la bústia fatal? Què em 
demanen doncs? Sóc un cadàver que només tinc dret per reclamar alguns pams de terra; ja no veig 
res ni en la creació ni en els sentiments. Fora de mi tot contacte que pugui una altra vegada 
recordar-me la llum que vaig avorrir. No tinc amor ni odi: fredor sí, i indiferència. 

Trencaré en mil trossos aquests papers; així com així no poden parlar amb mi, ni dirigir-se a mi 
per a res, ni excitar el meu interès el més mínim. Val més ignorar el seu contingut. L’ignoraré, he 
d’ignorar-lo i estar tranquil com si realment dormís en un sepulcre. ¿Quin poder invoqueu, idees 
mundanes, per voler despertar-me de la meva letargia? ¿Apel·lareu  a les imatges rialloses, fent que, 
com zèfirs juganers, s’agitin blanament junt a les meves oïdes? No us serviran, perquè les cavernes 
en les quals visc han de foragitar-les, espantant-les. ¿Recorrereu a les amenaces, a les bravates, i a 
l’eco terrible que troba per totes bandes la veu de l’anatema? Pobres enemics del meu repòs, que no 
sabeu que m’envolta una muralla de gel contra la qual s’estavellaran sense deixar rastre tots els 
vostres furors. ¿O penseu convèncer-me per mitjà del prec, de la compassió, de la tendresa? Ah! 
ignoreu certament que el regnat de l’afecte acaba allà on comença la desviació de tot i per a tot. 
Fem-les a trossos. 

I vaig treure les cartes de sota el coixí. Però en tenir-les a la mà, vaig pensar si tal vegada no 
seria una feblesa girar el cos a la vista del primer enemic que  venia a combatre’m en el meu retir, i 
si demostraria més grandesa d’ànim trencar les cartes després de llegides. Què he de témer jo? vaig 
dir-me. Res del que em diguin pot ser prou per fer canviar la meva resolució. Mirem aquestes 
cartes. Són quatre, en efecte; de qui seran? 

Vaig mirar els segells de l’administració, i per ells vaig veure que les dates no devien ser iguals. 
Una d’elles degué ser-me dirigida el mateix dia de la meva partida, un altre dia una altra, i així cada 
dia m’havia escrit una nova carta. Serien totes d’una mateixa mà? Les lletres dels sobres són 



distintes, i fins i tot la forma de cadascun dels sobres és diferent. De manera que són quatre els que 
venen a torbar el meu repòs, quatre que s’han ajuntat en contra meva. 

I em vaig passar una bona estona contemplant els sobres, llegint-los i volent endevinar a través 
d’ells quin era l’enemic que sota seu es trobava. Em va semblar conèixer el caràcter de lletra de tres 
d’aquelles cartes; però el de la quarta, que era la segona en ordre de dates, m’era desconegut. Això 
va excitar més vivament la meva curiositat, i vaig determinar obrir-les i mirar-les, encara que no fos 
més que les dates i signatures. 

La primera portava data del dia mateix de la meva partida, i la signava el meu oncle matern, el 
reverent pare Narcís. 

La segona, el caràcter de lletra de la qual m’era desconegut, portava la signatura de la meva tia, 
però en una postdata hi havia una altra signatura i era la del pilot. 

La tercera l’escrivia el meu oncle patern. 
La quarta era tota de la mà d’Adela. 
No vaig voler saber més, ni en aquell moment hauria tingut valor  ni forces per llegir totes les 

cartes; de manera que vaig tornar a tancar-les i posar-les sota el coixí. Recolzant contra aquest el 
meu cap, vaig posar-me a voler endevinar el que en elles em dirien. No poques vegades vaig posar 
la mà sota el coixí per veure si s’havien esmunyit, ja que no hagués pas volgut que se m’haguessin 
extraviat i servissin per divulgar els meus secrets a un estrany. I si em semblava que en faltava 
alguna, les tornava a treure i les contava una altra vegada. A la fi em va semblar que el més segur 
era prémer-les bé entre les meves mans, i no deixar-les anar si no era per destruir-les. 

Al mateix temps vaig pensar que si venia el pare Josep les hi entregaria, i li preguntaria si era 
obligació meva llegir-les o no, atès que jo ni ho desitjava ni ho temia. L’hi preguntaré, vaig dir-me; 
les hi donaré, perquè ell les llegeixi primer i que em digui si la seva lectura és perillosa o no per al 
meu repòs. I així vaig estar atent escoltant si algú trucava a la porta. Una vegada van trucar i vaig 
sentir passos; però no va entrar ningú a la meva habitació. Vaig pensar si haurien detingut el pare en 
una altra sala per explicar-li el mateix que jo volia dir-li. Després vaig sentir una altra vegada els 
passos; però el que va entrar no era el pare Josep, sinó Andrés amb una tassa de caldo. La vaig 
prendre, i va animar-me, ja que estava decaigut. 

Ara em deixaran sol una bona estona, vaig dir-me; ara podré llegir les cartes i després trencar-
les. I vaig obrir-les i vaig anar-les posant per ordre de dates per llegir-les conforme havien estat 
escrites. Anava a llegir la primera, quan vaig sentir de nou passos en el corredor, i vaig tornar a 
amagar-les ràpidament. Per sort els passos varen allunyar-se i no va entrar ningú. Tres vegades vaig 
intentar de començar la lectura; però cada vegada havia de deixar-les pel mateix motiu. No vaig 
voler exposar-me més a que m’interrompessin, i vaig preferir esperar la nit per llegir-les a soles, 
enterament tranquil. 

Diverses vegades van entrar a la meva habitació Andrés o la seva dona per donar-me l’aliment o 
les begudes convenients, i quasi sempre que sortien em venien ganes de començar la lectura; però 
mai no vaig poder passar de llegir la data de la primera carta. 

El pare Josep no va aparèixer en tot el dia. En va cap al tard vaig posar tota la meva atenció per 
distingir bé el trepig dels que entraven i sortien de la casa. Aquest, Andrés, deia jo; aquesta és la 
seva dona; aquest és el mosso; aquesta és la veïna; i mai em vaig equivocar, ja que la veu dels que 
passaven a tocar de la meva habitació em donava després fe que la meva oïda percebia bé. Però no 
vaig poder sentir ni la veu ni els passos del pare Josep. 

Al final van encendre llums, i em vaig convèncer que ja no vindria. 
Arribada la nit, quan a la casa hi havia un silenci profund, vaig treure les cartes. Jo no havia 

pensat en una cosa, i és que per llegir-les necessitava llum, i no en tenia. Ni n’hi havia a la meva 
habitació, ni les parets de l’edifici fronterer permetien que hi entrés encara la llum de la lluna. Al 
menys havia d’esperar algunes hores, i aleshores un núvol passatger podia frustrar les meves 
esperances. Heus aquí com vaig arribar a desitjar amb ardor allò mateix que al matí em semblava 
menyspreable. Què em dirien aquestes cartes? ¿Perquè no un sol, si no tots els membres de la 
família dels meus benefactors s’han entestat en escriure’m? 

Recordo que vaig pujar dret sobre la taula, col·locada davant del balcó, i vaig provar de llegir 



fent que la feble llum de la nit que entrava pels porticons caigués de ple sobre les cartes; però no em 
va ser possible  de llegir ni una sola línia. Vaig adormir-me, doncs, esperant que la primera albor 
del dia em despertés per aprofitar els seus raigs blanquinosos, i satisfer la meva curiositat. 

Efectivament, vaig despertar a temps, quan es veien les primeres llums de l’alba, i a la seva 
escassa llum les cartes que a continuació copio, sense detenir-me a pintar els efectes que cadascuna 
d’elles va avivar en la meva ànima, precisament quan ja em creia que estava a l’abric de tots els 
sentiments que fan bategar apressadament els cors. En aquells mateixos moments tal vegada una 
carta que jo vaig dictar trucava a la porta dels meus benefactors per donar-los un pesar intents; i en 
canvi, què m’havien escrit ells? 
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Sense títol 
 

Només té un llibre. L’incendi va destruir tots els altres. Fa setmanes, i encara sent l’olor de 
cremat enganxada a la pell de les mans, dins els narius, a les parpelles...Tot el dia mastega fum. Res 
no té el gust que hauria de tenir. Tampoc no aconsegueix sentir-se els cabells llisos com abans, se’ls 
ensabona, i el xampú es torna aspre, s’hi passa la pinta i li sembla veure que fumegen. Recorda que 
un dia va llegir que el foc no destrueix, sinó que modifica. Que li ho expliquin bé, a ella! On són ara 
els llibres? On són els vestits? I les flors? Ni el jardí es va poder salvar. Només el pi centenari va 
tenir la força de sostenir-se. Valent, acostumat a totes les sotragades del món, no va deixar que les 
flames el tombessin. Només quatre fulles socarrimades. Tothom se’n va fer creus! Erecte i generós, 
semblava dir a tothom que, de casa seva, ningú no l’en trauria. Però les flors...Els rosers, les 
camèlies i els lliris no van tenir la mateixa sort i es van fondre com la cera.  

Només té un llibre i tot el dia vagareja. Els carrers se li han fet petits i el dia, breu. Li falta 
espai, li falta temps. Si els matins la desperten massa d’hora, les nits no troben mai el moment per 
dir-li que se’n vagi a dormir. Les hores s’allarguen fins a confondre’s i ja no saben si el sol és sol o 
és ja lluna. Vagareja amb el llibre sota el braç, li fa por de deixar-lo. Què faria si no el tornés a 
veure? Què seria d’ella? No és tan forta com el pi i és molt més fràgil que les camèlies, i un altre 
forat ja no el remuntaria. Coneix tots els bancs de la ciutat, cap no és prou lluny per anar-lo a 
buscar. Els dilluns va fins a la platja; els dimarts i els dijous, al barri de dalt; els divendres, a prop 
de l’estació; i els dissabtes, s’enfila fins al turó. Deixa oberts els dimecres i els diumenges. Si no té 
res previst, sempre pot decidir de fugir. És la seva astúcia davant la monotonia i la contrarietat. 
Algú en dirà estupidesa, fins i tot podrà titllar-la d’infeliç, però ella pensa que així té un as a la 
màniga.  



Només té un llibre que mai no llegeix. Se’l mira. El fulleja. Li posa un punt cada deu 
pàgines. El folra cada dia d’una manera diferent. Amb cel·lofana, amb plàstic, amb paper 
d’embalar, decorat amb fulles seques, fins i tot amb talc. El duu sota el braç , ben bé sota l’espatlla, 
encabit en un petit solc que s’ha anat fent dia rere dia, gairebé una balma on descansar. Ella i el 
llibre. El llibre i ella. Inseparables. Va haver-hi una nit, més fosca que les altres, que amb un ganivet 
va estar a punt d’esquinçar-lo, i una tarda de dimecres que ja fora vila el va deixar sota una pedra. 
Però el ganivet li va caure de les mans i la pedra no pesava prou per aixafar-lo.  
Només té un llibre. I no vol saber quin és. Així és un, i també són tots. És l’única passera que li 

permet travessar la pèrdua.     
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                                             Alep, testimoniatge còsmic 
 
 Qui més, qui menys, tothom ha sentit un dia o altre l’impacte psicològic, fisiològic, 
espiritual... que pot causar de manera trasbalsadora la visió contemplació, lectura o coneixent 
d’alguna notícia, situació, episodi o imatge. Per més que hom estigui al cas de determinades 
situacions, hi ha moments que la sola visió instantània d’un fet d’aquestes mateixes situacions pot 
desencadenar efectes que inciten, enfonsen, enalteixen o deprimeixen fins a límits inesperats 
l’ànima de qualsevol persona. 
 La ciutat siriana d’Alep ha estat, segurament, l’episodi més tràgic de la guerra d’aquell país, 
l’inici més esborronador per als primers passos dins de la nova centúria (quin inici!), la petja més 
funesta, calamitosa i deplorable que la col·lectivitat humana pot deixar i causar en sòl planetari. 
Pels corresponsals informadors de la guerra d’aquell país hem sabut que el bombardeig que el règim 



sirià hi ha practicat forma part de les tàctiques d’anorreament i destrucció humanes més cruels que 
hom pugui dispensar: helicòpters carregats amb bidons de cru, omplerts a vessar d’explosius, han 
estat llançats amb perversitat imperdonable sobre les cases dels ciutadans d’Alep. La destrucció hi 
ha estat gairebé total: gent de totes les edats morint destrossats o aixafats per l’ensorrament 
d’edificis. És igual que es tractés d’escoles, hospitals, habitatges particulars... 
 Doncs bé, la premsa divulgà la imatge esgarrifosa d’un nen posant les mans sobre el cos 
d’un cadàver ⎯probablement el cos d’un familiar molt proper seu: pare o mare⎯, els ulls 
esbatanats i amb un plor desesperat, amb una expressió d’incomprensió total davant d’una situació 
per a la qual no té cap altra resposta fisiològica, biològica, que un plor i un bram desconsolador. 
L’espant de les explosions recents damunt del sostre de casa o de casa del veí li resulten encara 
aterridores. Hi ha uns quants adults que li posen la mà a les espatlles volent fer costat a l’infant 
trasbalsat, però en la cara del nen hi ha l’expressió insondable de la inextricable misèria que la vida 
humana és capaç d’atènyer i produir. Qui tingui prop seu infants, fills o néts, pot reconèixer de 
manera ocasional aquesta expressió en ells davant de situacions i fets innocus que colpegen l’ànima 
d’un nen, però aquí l’expressió del rostre infantil és resultat de l’agressió més crua amb què 
l’existència pot amarar la vida d’un individu, i encara més, ara, d’un individu que no ha pogut 
arribar encara a desplegar cap mena de mecanisme de comprensió o de resignació que li pugui 
atorgar alguna facilitat vital. 
 La massacre d’Alep, és un capítol darrer d’una llarga sèrie de fets i situacions que tenyeixen 
massa la trajectòria humana sobre el planeta i en fa encara més terrible, dramàtica i pessimista la 
contemplació de la dilatada correntia històrica que ha precedit el moment actual, amarant, de forma 
inexorable, de pinzellades apocalíptiques i nihilistes tot esforç per albirar la continuació, si és que 
pot durar massa, de tal trajectòria. 
 El pessimisme burxa de manera incontestable la mateixa concepció de la presència humana 
en el planeta i obre la porta a anàlisis i especulacions més desesperançades i fatídiques sobre el 
sentit de tal presència. 

I és que l’enganyifa i trampa més grossa que ha estat capaç de produir la dilatada evolució 
de la vida al llarg i ample de l’Univers, des de l’ésser viu més simple fins a l’organisme més 
complex, sembla ser la generació i aparició de la criatura que nosaltres anomenem ésser humà. Una 
veritable ensarronada, un engany despietat ⎯o potser un assaig fallit?⎯, un desdeny malvat 
resultat de dinàmiques i equilibris còsmics, misteris insondables del tot inextricables, ara per ara. 

Aquesta decepció terrible, i retret conseqüent, no queda justificada només per la constatació, 
sovint escruixidora, de tantes pautes i dinàmiques perverses que les col·lectivitats organitzades per 
aquesta criatura han estat capaces d’endegar al llarg de la Història, obsedides per una sublimació 
bàrbara de la mà del sadisme, l’atrocitat, l’egoisme i la capacitat de destrucció cada vegada més 
esfereïdora: l’exaltació del poder com a valor suprem. Però, no és únicament per una errada, com 
aquesta, tan fenomenal, que aquesta decepció pot arribar a prendre o pren tanta rellevància, sinó 
també per situacions que amaren la petjada i la pròpia presència de la criatura humana sobre aquest 
planeta i, encara abans d’això, per causa també dels desconcertants i inexorables condicionants que 
dominen el creixement i l’expansió de tota forma vida.  

No pot ser que no hi hagi, aquí, algun error de disseny d’ordre biològic, de programació, que 
acompanyi i tenyeixi de manera tan malaurada la generació i evolució universal de les formes vives 
(si més no, de les que coneixem). 

Com es pot entendre, si no, un cas tan constant en la Història, com el recent i terrible episodi 
de la destrucció de la ciutat siriana d’Alep? La tragèdia humana, la insondable i criminal beneiteria 
que hom hi ha abocat en els darrers anys de la guerra civil d’aquell país és un cas entre tants altres 
idèntics i incomptables (Gernica, Srebrenica, Sarajevo...) del fenomen de l’animal humà obsés per 
l’obtenció i manteniment de poder. 

La passió humana inexhaurible, i impossible d’estroncar, pel control i domini socials porta 
la trajectòria de la nostra espècie encara força més lluny dels arguments maquiavèl·lics, que un dia 
postularen amb cinisme l’estratègia que ha de practicar un governant per mantenir i personificar el 
poder. 



El fet és que si hi ha alguna diferència qualitativa entre un individu humà i un de no humà, 
possiblement sigui que l’humà té consciència de la realitat que l’envolta i, encara més important, 
autoconsciència. És a dir, té coneixement o percepció de si mateix com a ésser viu, com a una part 
(insignificant, però) de l’univers. Aquesta capacitat essencial de l’individu humà seria resultat d’una 
sèrie de mutacions i canvis quantitatius experimentats pels membres d’aquesta espècie. No cal ara 
entretenir-se a analitzar i detallar factors i fonaments biològics i orgànics de tal resultat. És igual, el 
resultat és aquest: un individu que es percep a si mateix com a ésser viu. 

Aquest és un fet d’una transcendència aclaparadora: té un paper determinant en el rumb de 
la vida individual dels membres d’aquesta espècie, així com també en les col·lectivitats generades 
per aquests individus. Algunes de les conseqüències, entre moltes altres, que han fet possible aquell 
salt qualitatiu podrien ser ben bé l’emergència del món del coneixement científic i el món de l’art i 
la cultura. Aquestes serien unes realitats que acabarien prenent rumbs en procés progressiu 
d’autojustificació. El món de la cultura i l’art, per exemple, s’hauria anant desprenent, al llarg de la 
Història humana, de referències i sentits exteriors a ell mateix, esdevenint de manera progressiva, 
ells mateixos, la pròpia referència. 

El drama tràgic, però, de l’autoconsciència és que ella mateix es fa sabedora del seu 
anorreament indefectible (la mort biològica, més aviat o més tard), la seva dissipació, la seva 
negació i desaparició en el medi còsmic que l’ha feta possible. L’autoconsciència és també 
consciència de desactivació, desaparició i anihilament irremissibles. 

A més d’aquesta terrible constatació, la vida concretada en cinquanta mil més possibles 
formes simples i orgàniques mostra ja des de bon començament una pauta tan contradictòria com 
delirant, que es pot concretar en aquesta sentència de validesa còmica: la vida es desplega destruint 
vida! A aquell miracle de l’aparició de l’autoconsciència, condemnada a l’anorreament, cal afegir-
hi, doncs, aquesta altra condició, també igualment inextricable, de la propagació de la vida. 

I és que només els éssers de regne vegetal poden mantenir-se com a éssers vius consumint o 
absorbint energia a partir de realitats inertes. No necessiten destruir per mantenir-se en vida. Altra 
cosa, ben diferent és el comportament de les formes simples o orgàniques del regne animal que, per 
mantenir-se com a tals necessiten absorbir l’energia vital i indispensable per a elles a partir d’altres 
éssers vius i, en la majoria dels casos, això ho aconsegueixen destruint aquests éssers vius: si no 
destrueixen vida no poden mantenir-s’hi, ni desplegar, ni escampar la seva. Aquesta és, doncs, una 
altra constatació astoradora: si no hi ha destrucció de vida, la vida no és possible! 

La pregunta, aleshores, seria aquesta: amb uns fonaments biològics tan delirants, com es 
poden neutralitzar els tràgics desvaris en què incorren col·lectivitats humanes com les protagonistes 
de la tragèdia d’Alep? 

Qualsevol crític social, qualsevol analista polític pot ridiculitzar amb molta facilitat 
especulacions com les assajades en aquest text. I no només perquè aquestes ratlles van amarades 
d’afirmacions i especulacions per a les quals no resulta gens fàcil ⎯si no impossible del tot⎯ 
d’aplicar-hi cap mena de contrastació científica, sinó perquè han omès la referència a causes 
materials, socials i econòmiques pròximes, immediates, a accions i tragèdies com la de la guerra de 
Síria, de la catàstrofe d’Alep i de la mateixa tràgica escena d’aquell nen dramàticament foraviat pels 
efectes de la crueltat bèl·lica que amara els primers anys de la seva vida. 

Una anàlisi d’aquestes causes materials de la tragèdia requereix més espai i temps d’anàlisi 
més enllà del que ara ens sembla convenient dedicar-hi, però no es pot obviar el fet que aquestes 
causes materials constitueixen el plec d’elements immediatament propers al drama de la guerra de 
Síria i d’Alep. En definitiva són, encara més, elements que reblonen amb sadisme i perversitat 
aquella tessitura que ens sembla descobrir en la identitat humana (consciència, autoconsciència, 
destrucció de vida) i en la seva Història. Si la vida de la criatura humana obre tants interrogants, 
sospites, decepcions i desconfiances, allò que ha arrancat el plor desesperat de l’infant d’Alep 
resulta ser corol·lari i sentència d’un misteri tan inextricable com tràgic.  
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Poesies (1916-1925) 

 
Salvador Albert. 

 
Els poemes escrits a continuació son la reproducció dels poemes de Salvador Albert escrits entre 
1916 i 1925, publicats per la Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana SA. i Llibreria Catalònia, a 
Barcelona, 1925. Amb el mateix títol que porta la capçalera d’aquest recull. 
L’ortografia queda adaptada a la vigència de la normativa corresponent a l’any 2016 (darrer 
trimestre). 
Algun termes queden canviats per raó d’adaptar-los al lèxic normatiu actual, malgrat que, alguns 
cops, aquest canvi produeix alteració en la mètrica del vers corresponent. Per evitar, en la mesura 
del possible, aquest problema es mantenen mots que son contemplats al diccionari Alcover-Moll, 
malgrat no ser-ho al DIEC. 
Alguns canvis de lèxic responen a la voluntat d’escriure mots d’ús més contemporani, malgrat la 
correcció normativa dels mots substituïts. 
 
 

FLORIDA DE TARDOR (1916-1917) 
 

TERRA ENDINS 
 

Vinc, oh! Mare amorosa, a demanar-te 
La pau i l’alegria i la salut. 
Mon cor és jove encara per a estimar-te 



I trobarà en el teu si més joventut. 
Els teus sols donaran força als meus muscles: 
Els teus cels, a mos ulls, serenitat, 
I em diran les teves aurores i crepuscles 
Mots d’immortalitat 
 
                          I 
 
La meva finestra cobreix un ametller 
molt vell en anys, molt jove en la seva florida. 
Vista al lluny, per dessota el blanc dosser, 
la neu del Canigó sembla defallida. 
 
En aquest jorn d’hivern boirós i trist, 
sota l’albor de les florides branques, 
enyorant el bell sol que avui no he vist 
passo, en repòs extàtic, hores blanques. 
 

II 
 

La flor de l’ametller 
és el somrís primer 

de l’hivern que pressent la primavera; 
és un somni de neu, 
alegre, però breu 

d’una esperança que, morint-se, espera. 
 

III 
 
La blanca i pura flor de l’ametller 

com flaire i com somriu 
en mon jardí soliu, 

o allunyada, en ple camp, de tot recer!  
Gaia, innocent i confiada viu, 
fent així de l’hivern el seu estiu. 
 

IV 
 
A fora, brilla el llamp 

en mig de la nit, 
i el vent llença un llarg clam 

adolorit. 
Sol vetllo vora el foc 

en l’ampla llar; 
d’un soc a un altre soc 

va mon esguard. 
Cada tió reviu 

mentre es consum 
com sota el sol d’estiu, 

i floreix llum. 
Treuen més flor els més vells; 

i quina flor! 



Veure’m semblant a ells 
voldria jo. 

A fora, negra nit, 
 el llamp i el vent; 

a dintre, el flam ardit: 
línia i color i llum i moviment 

i esperit ardent... 
 

V 
 

És trist el vell xiprer 
immòbil, mut i sol 

a l’ombra del mur negre del cloquer: 
 interjecció de dol 
en el cel clar d’aquesta solitud. 
Ell vetlla el son de morts que no han viscut; 
éssers inconscients de llur dissort, 
de plor insípid i apagat somriure 
⎯terra, terra només ni un moment lliure⎯ 
 que han començat a viure 
 en el si de la mort. 
Ara són primaveres són estius, 
són tardors, són hiverns; ara són vius. 
Ara és per ells la veu de les campanes; 
per ells són ara els ciris dels altars; 
per ells són les pregàries sobrehumanes 
que altra terra murmura dins les llars. 
 

VI 
 
En la pau matinal de les valls fondes,  
quietes les boires dolçament somnien  
amb l’amplitud del cel. Aviat el dia 
reflorint a orient, de l’aire immòbil 
 deixondirà les ales 
 amb trets de llums novelles; 
  llavors elles, 
 les boires fantasioses, 
s’aixecaran en l’aire com un vel, 
lleugeres, ondulants, misterioses, 
  i, en llur vol, 
 fins i tot taparan el sol, 
⎯aquest sol que és la vida de la vida⎯ 
cobrint, opaques, l’amplitud del cel 
 amb llur vel, 
que, amb tot i ésser tan blanc, sembla de dol. 
 

VII 
 
Ja fa tres dies que no ha vist el sol 
la meva xamosa vileta. Fa tres dies 
que infanta l’horitzó darrera núvols. 



L’aire és feixuc. La boira s’arrossega 
per la muntanya greu i silenciosa 
que també espera el sol per a somriure. 
Té el mar, al lluny, grisors de melangia 
i dorm somiant, tal volta, amb la tempesta... 
 
 Jo, en aquests dies muts, 
 tristos i sens encants, 
que foren, altrament, dies perduts, 
em canto a mi mateix els propis cants. 
 

VIII 
 
A l’orient, la llum de l’alba estén 

son vel de color tendre 
damunt del mar adormit; 

    estén el seu vel subtil, per a sorprendre, 
    com infant que percaça papallones, 
    el fugitius ensomnis de les ones 

somiats en el misteri de la nit. 
 
 Al lluny, el Pirineu 
refloreix amb rosada eflorescència 
 i el seu alt front de neu 
es banya del matí en la pura essència. 
 
Alba gentil; mirada encisadora 
d’un ull meravellós que encara no es veu! 
Hora divina, humil i creadora; 
hora augusta del cel, per què ets tan breu? 
 
                         IX 
 
Avui el sol morirà nu... La posta 
es tota transparència i serenor. 
Davalla lent i al cim més alt s’acosta 
per sepultar en les neus el seu disc d’or. 
 
El seu esguard de foc, viu, penetrant, 
quan eixí de l’orient bell i triomfant, 
ara és somrís irònic, el somrís 
d’un déu ferit de mort pel desencant 
que ha perdut i no enyora el paradís. 
 
Del misteri del mon esquinçà el vel 
la pròpia llum: del mar a l’alta serra, 
ha creuat majestàtic tot el cel, 
i ha vist, en un sol jorn, tota la terra. 
 
Agonitza tot nu... Dolça agonia... 
Sota la lleu claror del primer estel, 
que tímid brilla al fons de l’infinit, 



en èxtasi sublim, el rei del dia 
somnia amb el misteri de la nit. 
 
                            X 
 
Espai serè i pregon, mantell de la nit bruna, 
somrís del més-enllà! Blanca, pietosa lluna, 
hòstia d’un calze blau! Jo us miro embadalit; 
i mon encís tendríssim és fe i és esperança, 
flama d’amor diví que a tot el creat encalça, 
la terra com el cel, el gran com el petit. 
Jo us parlo en dolç silenci fet de les veus més pures; 
silenci tan profund que ve de les altures... 
Estels fixos i muts! Lluna callada i greu! 
Vosaltres m’heu sentit orar al Gran Misteri; 
heu contemplat mon èxtasi... Qui pot al món haver-hi 
que sia, com vosaltres, digne del secret meu? 
 
                        XI 
 

És un somrís del cel 
aquesta matinada; 
somriu la neu als cims 
brillant immaculada; 
somriuen els camps verds 
sota un vel de rosada; 
somriu la terra al sol, 
com una enamorada 
d’amor assedegada 
que copsa els seus raigs d’or... 
Per què tan greu mon cor? 

 
 
      XII 
 
    Tendra verdor de març que els camps inundes, 

ets l’Esperança que, en el solc, dormia, 
i del bon temps desperta a la tebior. 
 
Hores vindran ardents i fecundes 
en que l’anhel de la llum que dins teu nia, 
de cada raig de sol, farà un gra d’or. 
 

XIII 
 

De bon matí, 
baixo al jardí 

    i el meu esperit s’oreja i s’il·lumina. 
    En aquesta profunda, augusta pau, 
     s’ou el panteix suau 
     d’una ànima divina. 
 



    Grisegen les mansoies oliveres 
     dels camps en la verdor, 
    i les flors dels fruiters s’obren rialleres 

a l’escomesa suau de l’eixam d’or; 
    les brunzents abelles van xuclant 

el nèctar d’una flor i una altra flor 
i la dolça florida esdevé cant. 
 
El Canigó es despulla de son vel 

d’ondulant boirina; 
la seva testa, en la blavor de cel, 
plena de blanca serenor, culmina. 
 
I el meu esperit s’oreja i s’il·lumina 
en aquesta profunda, augusta pau, 
gronxant-se extàtic en l’alè suau 

de l’ànima divina. 
 

XIV 
 
Oh, pins envellutats, gràcils i errants 
en la immobilitat de la muntanya! 
Sou bells quan el ponent, d’ulls foguejants, 
en carminades claredats us banya. 
 
Jo us veig mateix que infants 
en els flancs maternals de la muntanya, 
pressentint de la nit l’alta quietud, 
i el meu esperit, amic de solitud, 
en vostra solitud us acompanya. 
 

XV 
 
Hora baixa, serena, divina. 
Un sol d’or a la posta camina 
 per un cel ben pur. 
les muntanyes amb l’aire es confonen, 
 s’esfumen i es fonen 
 en un mar d’atzur. 
 
De les ànimes tristes es l’hora... 
Envoltat de misteri, tot plora 
 amb plor infinit. 
La diada de Pasqua es finida, 
la diada de Pasqua florida... 

Alça el vol, esperit! 
 
 
 

XVI  
 
Veig caure estels errants, com pluja d’ànimes, 



que, amb la dolçor d’un lluminós desmai, 
venint de l’infinit, 

creuen el gran silenci de l’espai 
i moren en les ombres de la nit. 
 
Morir, ànima meva, es retornar 
al misteri inicial de l’existència. 

Viure es descabdellar 
aqueix misteri de divina essència. 
Vista en son si, la mort ja no intimida, 
car el no-res hi és tot i el tot, no-res. 
Si aqueix misteri fou ans de la vida, 
què hi fa, què hi fa el que serà després? 
Ànima meva, lliure, sota el destí fatal, 
viu en la mort si et vols sentir immortal. 
 

XVII 
 
Avui la meravella encisadora 
s’obre radiant: tot es visible i pur. 
Del Canigó la cima enlluernadora 

s’alça en un fons d’atzur. 
En mon jardí, tot amarat de sol, 
es mes clara la veu del rossinyol, 

mes clara i mes sonora. 
Amarats de les flors pel suau perfum, 
sens misteri s’hi besen aire i llum; 
i en la divina majestat de l’hora, 
jo albiro, al fons d’aquesta solitud, 
que em somriu dolçament la beatitud. 
 

XVIII 
 
El primer estel, al cim de la muntanya, 

dona l’adéu, somrient, 
al plàcid quart creixent 

que, en l’espai solitari, l’acompanya 
 

Ja s’ha colgat l’estel. 
Roman la lluna tota sola al cel 
esperant que floreixi l’infinit. 
 

Adéu, estel, adéu. 
Ta vida ha sigut breu; 

nasqueres de la posta sota el vel, 
i has finat, tendre i pur, abans la nit. 
 

XIX 
 

Els lilars son desflorits; 
els rosers, esporuguits, 
han tret llur florida pàl·lida; 



gentils i manyacs els llirs, 
amb amorosos sospirs, 
aixequen llurs copes blanques, 

demanant, purs i humils, aigua al cel blau... 
 
Contemplo aquest idil·li de colors, 

olors, dolors, 
en un jardí petit, 

reclòs, abandonat, ple d’herbes altes. 
 

Le pobres flors malaltes 
que viuen de frescors 

de la nit 
en un jardí petit 

de soledat voltades i d’oblit! 
 

XX  
 

Un dematí de juny ple de dolçor, 
d’una dolçor de festa, 

veig resplendir, arreu, de la ginesta 
la mística grogor: 

sobre brins de maragda, flames d’or. 
 
Oh, flor gentil! És el teu destí ben greu: 
nasqueres per a ser oferta a un déu; 
per a morir, en solemnials moments, 
entre grogors de ciris —i aspres olors d’encens. 
 
  XXI 

 
 
     L’alegre pageseta 

gairebé cada jorn, de bon matí, 
 em porta, en la seva faldeta 
les flors boscanes que ha collit per a mi, 
bo i sabent que és florit el meu jardí. 
 Hores de dolç encís, 

bàlsam de mon cor greu! 
    Ella es complau sentint la meva veu 

i jo em complac veient el seu somrís. 
En aquestes plaents assentades 
entre una primavera i un hivern 
la meva veu li diu coses passades 
i el seu somrís em parla de l’etern. 
 

XXII 
 
En els seus ulls serens, hi ha tan sols llum; 
són dues flors del bosc totes perfum; 
la portada d’un llibre sense fulls... 
En l’analfabetisme dels seus ulls, 



jo hi llegeixo poemes immortals 
guaridors dels meus dubtes i els meus mals. 
 

XXIV 
 
 Dos papallons, 

ardents d’amor, 
volen per entre 
els pins sonors: 
dos papallons  
com dues flors 
que el vent s’endú 
i el sol hi llu. 
 
És llur volar 
irregular; 
no es deixen mai 
no es perden mai: 
volen trobar-se, 
en dolç desmai 
de lassitud, 
en la quietud 
de l’ample espai. 
 
És ja llur vol 
com el d’un sol... 
     Enigma? 
És que l’amor 
en fa l’acord, 
en porta el ritme. 
 

XXV 
 

Amb monòton remorejar, 
la pacífica ramada 
retorna del pasturar 
sota la posta daurada. 
 
Són les mares amoroses 
 dels anyells 
que caminen freturoses, 
perquè les enyoren ells. 
 
En ajuntar-se, cada fill, 
que no ha vist tres jorns encara, 
trobarà, sense perill 
d’errar-se, la seva mare. 
 
Quin esperit mira pregon 
pels ulls suaus d’anyell i ovella, 
que ella a ell mai no el confon 
i ell mai no la confon a ella. 



 
XXVII 

 
Al cim d’aquesta alta serra, 
sols regna la soledat; 
si no hi ha veus de la terra, 
hi parla l’Eternitat. 
 
Aquí dalt, l’esperit flota, 
com gavina en mar suau, 
i sols aspira a ésser gota 
d’aquest oceà de pau. 
 

XXVIII 
 
Un cant de joventut, de joventut eterna 
 sento cantar entorn meu; 
una claror de cel la meva ànima enlluerna; 
se m’esvaeix el món i jo li dono l’adéu. 
 

XXIX 
 
D’aquests cims en l’eterna solitud, 
jo sento del meu ser l’excelsitud; 
perquè, tot penetrat d’un diví anhel, 

m’hi trobo prop del cel. 
 
Hores de serenor, tan desitjades, 
ara em cobriu amb vostres ales d’or. 
Fonts d’alta adoració, m’éreu tancades, 
i ara, a ple doll, rageu sobre el meu cor. 
 
Quan torni a davallar a la planura, 
brillaran en els meus ulls clarors d’altura: 
tots els éssers veuré purificats; 
la transfiguració de la natura 
es farà en els meus ulls transfigurats. 
 

XXX 
 
El cel, fet neu en el boirós imperi 
dels cims més alts, sota l’hivernal misteri, 
ha esdevingut estany del sol al bes; 
estany que dorm allà, al fons de l’abisme, 
blavós, immòbil, enyorant el cim 

per sempre més. 
    No és aigua morta, és aigua que somnia, 

tota voltada d’ombres en ple dia, 
puix no hi arriba la claror dels cels; 
aigua dormida en soledat profunda 
que, amb esguards melancòlics, es deixondeix  
quan, a la nit, s’hi banyen els estels. 



 
XXXI 

 
  Diàfana tardor; 
 imperi de la línia i del color; 
 plàcida melangia que somriu; 

repòs del cel que fadigà l’estiu. 
 Oh, mística tardor 
que d’anhels virginals omples el cor! 
 Tu dius el mot diví 
que ni la primavera ni l’estiu 
 saberen dir. 
 

XXXII 
 
Clapat de la grogor 
de les esveltes albes 
que un aire de tardor 
fa trèmules i balbes, 

    el blau del cel diu glòria i diu puresa. 
     El lluminós cristall 
     del tímid xaragall 
     que va esmunyint-se en pau 

reflecteix el groc i el blau 
    i el seu murmuri és una veu que resa. 
 
      XXXIII 
 
     Per entre el verd dels pins, 
    les altes neus albiro cel endins. 
     Són les primeres neus 
    que blanquegen als cims dels Pirineus. 
    Somrís de les muntanyes tendre i pur, 
    brilla com una albada en mig l’atzur. 

Oh, altívols cims que, a la tardor, exulten 
amb un somrís de neu! 

Vindrà l’hivern i us vestireu tots blanc 
i sereu sols claror i sols puresa, 
i mostrareu al cel els vostres flancs 
amb l’augusta blancor de la vellesa. 
La primavera esquinçarà aqueix vel 
tan blanc, tan pur, que us ha posat el cel. 
Us deixarà tots nus el sol d’estiu 
i greus esdevindreu; però fecunds, 
i el somrís vostre somriurà en el riu, 
en la tendra verdor del prat joliu 
i en l’aigua cristal·lina de les fonts. 
 

XXXIV 
 
El sembrador, pels camps, llavor fecunda 
va espargint amb son gest solemnial;  



no aixeca el cap per a mirar a l’alt 
quan l’orient de colors el cel inunda. 
 
Sembra, baixos els ulls, en la profunda 
rega que espera oberta, maternal; 
no el detura el miracle matinal, 
car es perdria la llavor i no abunda. 
 
Ell pot fer que esdevingui llum la terra 
i que, en brillant prodigi de color, 
floreixi l’iris en el pla i la serra. 
Sembra en ritme pausat, sense fatiga.  
El sol prou que el veurà quan serà flor, 
fruit assaonat o bé daurada espiga. 
 

XXXV 
 
 És l’hora en què el jorn fineix;  
és l’hora en què la llum es va fent cel; 

és l’hora en què l’estel 
primer es desclou com una flor divina. 
 
Vols d’ocells emigrants creuen l’espai 
sobtats del dia pel aquietat desmai; 
 errant incertament 
sota l’or pàl·lid d’aquest dolç ponent 
que, en silenci plaent, es consumeix. 
La llum els guia i va morint la llum... 
 
Ombres i solitud... Inquiets ocells 
que volen perseguint llurs somnis bells 
a través de cels i mars i camps i serres, 
somnis de nous amors en noves terres! 
Demà, quan surti el sol, què serà d’ells? 
 
Jo també prompte us donaré l’adéu, 
 immaculada neu, 
preuada solitud, rius, camps i serres 
on tantes belles hores he passat. 
Als llocs d’on vaig venir he de tronar. 
 Allà vora la mar, 
ple del vostre record per mi sagrat, 
reviuré vells amors en velles terres. 
 



VORA LA MAR 
 

En retrobar-te, oh mar! sota aquest cel en pau, 
i en respirar de nou ton sanitós perfum, 
em sento l’esperit, com tu, vestit de blau; 
com tu, florit de llum. 
 

I 
 
Un núvol blanc flotant —del cel en la quietud, 
  com ala de gavina 
   gegantina 
que el vent, en adormir-se, ha retingut. 
Un oronell obscur, inquiet, frisós 
que el vol suspèn per no volar massa alt. 
Una barqueta sola —damunt del mar ensopit, 
 la vela desmaiada sobre el pal. 
A la carícia llarga —darrera, d’un sol d’or 
 que lentament es mor, 
somriu, amb lleu somrís —la platja solitària; 

mentre, en el misteri de l’orient, 
la lluna es desclou místicament, 

del bell jardí del cel —eterna passionària. 
 

II 
 

Pel ventijol besada, 
la mar, sota la llum del sol, tremola 

emmantellada  
d’una intensa blavor tota estrellada. 
En aquests jorns de dolç encantament, 
a la vista li apar, enlluernada, 
que ha baixat a la terra el firmament. 
 

III 
 
L’ambient és tebi i pur; l’espai és sense vels; 
la ratxa del gregal sembra de gais estels 
el cristall de les aigües en fer-les tremolar, 
i bull la llum del sol en la blavor del mar. 
 
Es clouen els meus ulls en un encant sublim: 
repòs de l’ona clara; quietud del negra abisme.  
De sobte, em desvetlla, com l’aspra veu del Mal, 
el crit de la gavina que enyora el temporal. 
 

IV 
 

L’ona batuda pel fort vent d’oratge 
vola afollada a la deserta platja, 
i llençant un gran clam eixordador, 
en les arenes de la platja es mor. 



 
Després d’aquesta, una altra en morirà, 
com il·lusió que passa i que s’esfuma. 
Darrera l’ona que es desfà en escuma, 
canta l’eternitat de l’oceà. 
 

V 
 
Al cel, ni un sol estel es veu brillar, 
i en el fons de la nit vetlla la mar. 
No la veig; però la sento bategar... 
Vetllen ambdós; em plau sa companyia. 
El seu murmuri és, per a mi, harmonia 
que al meu cor, en silenci, fa cantar. 
 

VI 
 
Veus de l’abisme que, en la daurada platja, 
amb lassituds d’escuma, ressonen; 
remors del bosc que, a l’amorós paisatge, 
perspectives d’ensomnis bells doneu; 
silencies blaus que, a l’horitzó dormiu, 
sota les ales d’aquest sol d’estiu, 
en l’alta serenor de la carena... 
Dolç miracle de llum, que tot hi viu 

una vida serena. 
Oh, el bell miracle d’harmonia i pau! 

Com les voldria eternes 
aquestes hores altes, clares, suaus 
en què l’esperit, devotament es prosterna! 

 
 

VII 
 

Blanca gavina, amb vol pausat, 
majestuós, compassat, 

vola a frec d’ona; 
i el seu esguard enyoradís 
fita en el fons clar i precís 
del mar dormit al bell encís 
del ventijol que l’acarona. 
L’alba gavina, suspenent 
son vol, es gronxa tristament 
damunt de l’aigua bella estona, 
i veu dels peixos les legions 
argentejant allà, al bell fons... 
I ella enyorant-los sobre l’ona! 
 

VIII 
 

   Oh nit serena! oh, nit profunda! Estels 
immòbils, muts en la blavor infinita; 



clarors errants sobre la mar adormida; 
daurat eixam d’ensomnis divinals...  

 
Oh, tempestes del cor, fosques, cruels! 
Jo voldria traçar entre els estels, 
 tan bells, tan purs, tan alts, 
fixos, callats en la blavor infinita, 
l’arc de colors del somni de ma vida. 



AMORS 
 

   Si jo pogués cantar els amors 
que han florit en el clos de ma existència! 
Si jo pogués cantar totes les flors 
que han embaumat ma vida amb llur essència! 
Però què hi fa com foren o com són? 
Color i aroma en elles es confon; 
són un mateix amor: l’amor, la font 
que, en xaragalls diversos, es destria. 
Si jo pogués cantar tots els meus amors; 
si jo trobés un mot per cada un d’ells, 
nota solta d’un cant, d’una harmonia, 
 foren per mi els més bells 
per bell que fos el mot que jo en diria? 
 

I 
 

Nou amor, nou neguit: 
llampecs als ulls i brases dintre el pit. 
 

Dolç amor, dolç neguit: 
clarors als ulls i flames dintre el pit. 
 

Cap amor, cap neguit: 
ombres als ulls i cendres dintre el pit. 
 

II 
 
Per què a la porta truques de mon cor, 
amb els teus ditets rosats, novell amor, 
quan ja no em pots donar plaer ni dolor? 
 
Tu que ets ardent i ple de joventut; 
tu que ets gai i ets inquiet, no has pas temut 
de trobar-te prop meu en solitud? 
 
El teu mirar de verge, el teu esguard, 
lluminós i profund, fa el meu covard. 
Tu em dius que, per a amar, jamai és tard. 
 
Jo, estimat, he viscut, en altre temps, 
vida feliç: goig i dolor ensems. 
Ajuntaràs de ma vida els dos extrems? 
 
Mira’m, càndid amor, i del pregon 
misteri que fa jove, etern, el món, 
el foc sagrat a mon esperit infon. 
 
Va extingint-se en mi tota passió; 
mira’m i dóna’m llum en ma foscor, 
i el nou amor serà resurrecció. 



 
III 

 
Per què tremola inquiet, ple de tristor, 
  mon cor? 
Per la primera volta em fa gran por 
  l’amor. 
És el darrer estel que veig lluir, 
en el cel de ma vida, pur, diví. 
 
És l’amor més profund que mai sentí, 
sense perill que, per mor d’ell, mai plori. 
Sols em fa dol pensar que, quan jo em mori, 
aquest amor tan gran morirà amb mi. 
 

IV 
 
Jo he sentit la carícia del somrís 
que, com claror d’estel, en la nit bruna, 
brilla en tos ulls i els dóna un dolç encís, 
endolcint mon esguard las, indecís, 

pàl·lid com raig de lluna. 
S’han atansat els meus ulls al teu somrís, 
com papallons de vol sinistre, obscur, 
al calze d’una flor, humil i pur, 
tement, amb llur frec, de destruir-lo. 
S’han atansat els meus ulls al teu somrís, 
com núvols foscos a l’estany blavís, 
porucs, en reflectir-s’hi, d’ensombrir-lo. 
Tu, innocent, no t’adones del perill 
que, fitant en els meus, perdin llur brill. 
tos ulls fulgents dins la meva ombra negar; 
que s’apagués, en la profunda nit 

de mon etern neguit, 
l’estel de ton somrís tan dolç i alegre. 
Ai, si així fos, infant! Ai, si algun dia 
ma tristesa triomfés de la teva alegria! 
Si algun dia, oh, flor que aromes mon camí, 
sota ma petjada, jo et veiés morir! 
Oh, infant! Vivim-lo ben intensament 
i fem-lo etern aquest feliç moment 
d’unió d’un crepuscle i d’una albada. 
Ens portarà l’amor al paradís, 
guiat pel pur estel del teu somrís 

que et fa per mi sagrada. 
 

V 
 
Jo sempre veig la teva celestial imatge 
entre espirals de foc del meu infern; 
estel d’or que la meva ànima encoratja 
guiant-la vers l’altura en bell romiatge 



per rebre-hi l’aura de l’amor etern. 
Jo vull viure-hi la vida sobrehumana 
dels cims més alts i la vull viure amb tu; 
i vull tenir-t’hi a tu per sobirana, 
jo que no puc sotmetre’m a ningú. 
 
És el teu llavi, quan amb ell segelles 

mon llavi defallit, 
anella que m’uneix amb l’infinit, 
i en els teus ulls s’hi desclouen meravelles 
que, en èxtasi, contempla el meu esperit. 
 
Quan el teu braç gentil mon cos enllaça, 
és com si m’abracés tot l’univers; 
i el batec de ton cor, si el meu es lassa, 
força i ritme li dóna de mons enters. 
 

Sols per amar-te visc. 
De l’amor l’alt sentit m’has fet comprendre; 
i ja puc estimar-te sense risc: 
és ton amor, tot llum, tan pur, tan tendre, 
que el meu amor, tot foc, mai serà cendra. 
 

VI 
 
Més bell que un raig de sol és ton somrís; 
en té claredat, més no l’ardència;  
és com el raig d’un sol de paradís, 
tot amor, tot dolçor, tot innocència 
 
El jardí de flors mortes de mon cor 
com reviu a la llum del somrís teu! 
de ton somrís de verge, encisador, 
tan clar i pur com la primera neu. 
I aquesta de mon cor nova florida 
és l’encenser dolcíssim de ma vida. 
 
T’ha portat, amor meu, a món camí 
una hora complaent del destí. 
Ets infant; jo vull ser infant com tu 
i oblidar el passat que el temps s’endú. 
De ma vida l’hivern no em fa paüra, 
si, en la niu dels meus anys, hi veig florir 
la divina tendror de la teva bellesa. 
I no temo, amor meu, àdhuc morir, 
si l’esclat dels teus ulls em nimba a mi 
i dóna als meus darrers instants consol. 
Morir com flor que ha mustigat el sol 
i exhala quieta son darrer perfum 
sota la dolça, tendra, encisadora 

immaculada llum 
de la novella aurora...  



 
      VII 
 
   El ver amor és un conqueridor 

que vol ser vençut sent vencedor; 
per això, en hores serenes, m’ha ensenyat 
el ver amor, la meva humilitat. 

Aquest gloriós amor 
que, de ma vida en la tardor, floreix, 

fent-me de tot senyor, 
em sotmet dolçament a mi mateix. 
Essent per ell més gran quant més petit, 
mostrant-me el meu no-res, em fa infinit; 
i per damunt les lluites de la vida, 

de nostre món intern, 
em signa l’alba del triomf etern 
que a triomfar la meva ànima convida. 
 

VIII 
 

Les hores humils 
són pures i plàcides 
són hores de llum, 
són hores de gràcia. 

 
Les hores humils 
són les hores altes. 
Van passant els anys; 
mes elles no passen. 

 
IX 

 
Aquests divins anhels, 

covats per món esperit en hores blanques, 
no són florir de branques, 
són rebrotar d’arrels. 

 
X 

 
Aurores, sol, crepuscles, firmament; 
sou els nostres companys de cada dia; 
vosaltres sou presents eternament 
i ens sadolleu de llum i d’harmonia. 
 
Primaveres, estius, tardors, hiverns: 
també vosaltres sou companys eterns 
i en vostre bell morir hi ha una esperança. 
 

En les meves hores darreres, 
que anhels d’eternitat faran sonores, 
jo sentiré en deixar-vos gran recança, 
firmament i crepuscles, sol i aurores, 



hiverns, tardors, estius i primaveres. 
Fràgils goigs de la vida; il·lusions vanes! 
Duren el que el ressò de les campanes 
i si partiu, és per a no tornar... 
El desig sap que en desengany fineix; 
per això el crit del desig és una queixa. 
Per què l’home per vosaltres es deleix? 
Per què deixa amb recança això que el deixa? 
 

XI 
 
Retorno al solitari cementiri 
de ma vila, després de llarga absència; 
tan serè avui com turmentat ahir. 
Altre temps amb accents desoladors, 
em parlava aquest lloc de greus dolors, 
d’oblit i del no-res de l’existència; 
d’enyorament d’angelicals amors, 
florida eren de mon cruel passat... 
Ara em diu un sol mot: Eternitat. 
 

XII 
 
Si un dia jo vingués, l’ànima morta, 
a trucar humil a la teva daurada porta; 

si un dia em demanés, 
oh! llavi ignot, per a reviure, un bes, 
em respondries tu: “Mai més, mai més”? 
 

Jo sento que he servat, 
de mon ésser al fons, un lloc sagrat 
on dormen les tendrors de l’existència, 

les virginals clarors 
dels alts amors, 
la teva essència. 

Si un dia jo vingués, 
vençut i las, a demanar-te un bes 
per desvetllar, en mon cor, una existència 

nimbada de clarors 
de divinals amors, 

tota ella perfumada de ta essència, 
em negaries, llavi ignot, un bes, 
condemnant-me a l’angoixa d’un “Mai més”? 
 

XIII 
 
L’instant de salvació, esperit, no és pas passat; 
alça el teu vol ardit sobre aquest món corrupte; 
cerca damunt l’error, que engendra el negre dubte, 
la llum de la divina i eterna veritat. 
 
Quelcom d’immòbil hi ha en el furient trasbals 



d’aquest món inconscient, joguina del desvari; 
enmig d’aquest infern, hi ha un quietós santuari, 
i el bé suprem perfuma les flors de tots els mals. 
 
Vola ben alt, esperit, en ales de l’amor, 
sense aspirar del món a la total mudança; 
fóra l’odi el teu geni maligne, enganyador 
si posessis en ell una ombra d’esperança. 
 
Guerrer que un cap de mort ostenta en son escut, 
fins quan és vencedor, es troba ésser vençut. 
A l’odi, per ser sant, li manca el sant dolor, 
que és l’ànima divina del veritable amor. 
 
Vola, esperit, amunt i sigues-te l’esperança, 
en ta ascensió a regions de llum, l’àngel custodi. 
No esperis d’aquest món la ràpida mudança; 
vola ver l’amor gran, suprem, l’amor sens odi. 
 
Per a salvar-se, al món li cal l’eternitat 
a l’esperit, un instant, i el teu no ha pas passat. 



LES HORES QUE TORNEN (1918-1919) 
 
 
 
 

LA FLOR 
 

Al cims del pensament alço mon cor, 
i en la serena altura, 
com un diví tresor 
que amb llum d’estel fulgura, 
hi trobo l’emoció; 

la mística emoció que en l’esperit perdura; 
la flor que brota pura 

al bes del pensament i la passió. 
 
 
CONTEMPLACIONS 
 
LES PRIMERES NEUS 
 
Oh, el bell somrís de les primeres neus! 
Alegria dels cims, blanca alegria! 
 
Ell aclareix suaument l’ànima meva. 
 

      En aquests jorns d’albades i de crepuscles breus, 
en aquests jorns d’una tristor infinita  
que cobreix com un vel de dol ma vida, 
jo frueixo, a través els neguits meus, 
la serena alegria de les neus. 
 
 
HARMONIES HIVERNALS 
 
Els cims, radiants d’albors de la congesta; 
els camps, vellutats d’un verd suau, 
i els ametllers florits sota el cel blau, 
en la puresa d’un ambient de festa, 
en la dolcesa d’un ambient de pau. 
 
 
PRIMAVERAL 
 
La gentil primavera és arribada! 
 

la terra matisada 
per la gama infinita dels sembrats. 
copsa l’amor del sol extasiada, 

com verge enamorada 
que frueix les primeres voluptats. 
 



Subtils grumolls de llum blanca i rosada 
enjoien els fruiters amb llurs esclats. 

La mística pomera, 
tímida, ha descobert aquesta nit 

el seu florit 
tresor; 

i el presseguer viril, que ja l’espera, 
li envia gai l’abella missatgera 
que li  porta febrosa un òscul d’or. 
 
Esclat d’amor! 

Amor de cel i terra, 
de la profunda vall i l’alta serra, 
del riu cantaire i de les mudes neus... 
 

Fecund amor! 
El teu encant és per a mi dolor... 
 

Oh, els primers amors meus, 
tan gais en flor 

i, en desflorir, tan greus! 
 

 
TENDRE I HUMIL I GLORIÓS 
 

Ja els rosers són constel·lats 
de roses de porpra i d’or 

que es gronxen en la llum somniadores. 
Ja no hi ha neus als serrats, 
i en la infinita blavor, 

canten les hores. 
 
Reviu l’amor que jo em sentí brollar, 
d’infant, vers la Natura prodigiosa, 
com brolla de la roca silenciosa 
la font que serà riu i serà mar. 
 

Vull, Natura, assaborir 
la dolçor del teu pit nu, 

que, ubèrrim, el meu llavi eixut convida, 
i trobar que em donis tu, 
font de la vida. 

 
Jo vull, en instants d’èxtasi, sentir 
l’encís de tes eternes meravelles, 
i vull després, per sempre, esdevenir 
tendre i humil i gloriós com elles. 
 

LIBÈL·LULA BLAVA 
 
Libèl·lula blava, d’intensa blavor, 

en el bri subtil 



d’una herba d’abril, 
es gonxa lasciva, 

fruint les carícies d’un sol torbador. 
I es mira gentil 

en el mirall tètric d’una aigua captiva, 
d’una aigua que es mor. 
 

 
ÈGLOGA 

 
La pastoreta al pastoret s’atansa 

amb el cabell florit 
de les primeres roses, 

la faç encesa, bategant el pit, 
les parpelles mig closes... 

I el pastoret superb, digne o covard, 
baixant al sòl l’esguard, 

    recula i dóna a mossegar ses carns 
    a les dures espines d’uns vells arns. 

Després, fitant els ulls de la donzella, 
li mostra gotes de la seva sang vermella: 
flors d’un amor ardent que no és per ella. 
 
 

CLARORS 
 
Com un matí d’abril, és pura i clara 
sa mirada d’infant, bo i essent mare. 
L’esguarda el seu fillet meravellat, 
amb dolços ulls d’angelical esclat, 
en el jardí que un sol daurat amara. 
 
I tot és llum entorn d’aquests amors: 
llum d’esguards, llum de cel i llum de flors. 
 
 

                                       ÉS L’HORA DOLÇA DE LA LLUM NAIXENT 
 
És l’hora dolça de la llum naixent; 
l’hora del bell morir de les estrelles, 
que les flors us deixondeu lentament 
i les xibeques clouen llurs parpelles. 
 
Un lleu perfum de joia immaculada 
escampa arreu del món diví encenser; 
tímida guspireja la rosada; 
alegra preludia l’ocellada, 
i sota el bell somriure de l’albada 
i sota el bell somriure l’esparver... 
 
 

FIAT 



 
Són hores melangioses 
les hores vesperals. 
En món jardí, les roses 

S’adormen lentament: les ja descloses 
i les tendres poncelles virginals. 
 

Les ombres silencioses 
se’n van pujant de terra als cims més alts. 

I en esdevenir confoses, 
en muda vaguetat, totes les coses, 
resplendeixen les llànties siderals. 
  
 

    PLENILUNI 
 

      Quan la s’ha esvaït, 
en herbeis i boscatges i cimals, 
les moridores pompes vesperals; 
i en les primeres ombres de la nit, 

només somriu 
la claror enigmàtica del riu; 
la lluna plena, sola al firmament, 

pàl·lida, amorosida, 
esfulla flors d’argent 
sobre la mar dormida. 
 
 
OH NIT! 

 
Oh, nit misteriosa; muda, insondable nit! 
Sublim encantament de pau i d’infinit! 
El cor d’embriaguesa divina, s’hi consum. 
El nostre món tot ombra i els altres mons tots llums... 

 
       
 

EL RIU I EL MAR 
 
Les vores del riu 
són totes en flor; 
en l’aigua hi somriu 
un sol d’or. 
I l’aigua s’esmuny 
i el sol l’acompanya, 
i el mar, allà al lluny, 
l’espera amorós, 

perquè ella li porta cançons de muntanya 
i aromes de flors. 

    VELA AMIGA DEL VENT 
 
    Vela blanca i esvelta i lleugera, 



que véns d’alta mar, 
en tenir ja la platja propera, 

se’t veu desmaiar. 
 

Vela amiga del vent que accelera 
tan ràpid volar, 

més que l’or de la platja, encisera 
és per tu la blavor de la mar. 
 
 

TRÍPTIC 
 

I 
 
És un matí d’agost, plàcid i gai; 
el silenci melòdic hi ressona, 
i amoixats per la calma de l’espai, 
juguen, com dos infants, la llum i l’ona. 
I en la platja deserta i solitària, 
sota d’un cel de lluminós safir, 
resa la mar la matinal pregària 

amb ritme de respir. 
  

II 
 

    Per cel ardent a l’horitzó besada, 
la mar en calma, amorosida, riu, 
en el silenci de la migdiada 
amb tota l’alegria de l’estiu. 

 
 
      III 
 
     En el desmai de la llum 

de l’hora baixa, 
l’ànima de la mar 

plega les ales... 
 

Es va atansant la nit 
greu i callada... 

 
L’ànima de la mar 

poc a poquet apel·la la meva ànima... 
 
 
                                 EL SOL DECLINA EN EL DESMAI DEL DIA 

 
El sol declina en el desmai del dia, 
les muntanyes apleguen tot l’atzur, 
i el cel té pal·lideses d’agonia, 
esdevenint més diàfan i més pur. 
 



Un perfum tardoral l’espai amara. 
 

Els pollancs broden d’or 
la posta clara. 

I els brots més alts dels pins, 
translúcids, maragdins, 

que el devessall de llum del jorn enyoren, 
filtren els últims raigs d’un sol que es mor, 

i els salzes ploren 
sobre l’aigua dormida dels estanys... 
Veniu, amors, veniu, 
a oblidar il·lusions i desenganys. 
Veniu, amors de melangiós somriu, 
sota l’ala del crepuscle immaculada, 
a somniar la joia de l’albada. 
 
 

                                ULLS QUE MIREU AL CEL QUE MAI HEU VIST 
 
    Sempre us contemplo silenciós i trist 

i em feu esglai, 
ulls que mireu al cel que mai heu vist 

ni el veureu mai. 
 

Tremolant us obriu a l’infinit, 
com dues flors 

nascudes en les ombres de la nit, 
que el sol oblida en els seus divins amors. 
 
A voltes l’enyorança que us consum 
dissipa el foc d’un bes, amb el seu encís; 
però eternament ignorareu la llum 

d’un bell somrís. 
 
Ulls que mireu el cel que mai heu vist 

ni el veureu mai, 
sempre us contemplo silenciós i trist 

i em feu esglai. 
 
 
 

Salvador Albert. Poesies  Biblioteca Literària de l’Editorial Catalana SA. i Llibreria Catalònia, a 
Barcelona, 1925.p. 1 a 49



  

                                       
 
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 Ibè-
rica. Seny, treball i llibertat (Suïssa). L’home és el tot (Florència). La humanitat és un somni. Viat-
ge 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 catala-
na completa, tot i que hi manquen Una vila del vuitcents i Història de “La Vanguardia” 

      
       
     Una vila del vuitcents (cont.) 
 

 
V 
 

LA BURGESIA 
 
 

La burgesia de Sant Feliu, resultant del benestar que el suro donava a la vila, era una força 
sana i prometedora. 

Jo no he entès mai bé aquell odi ferotge que Gustava Flaubert, perfecte producte burgès, 



sentia contra la burgesia. En els seus orígens, la burgesia és una de les “constants” socials més 
antigues, més fecundes i més admirables d’Europa. És la modalitat humana que, en determinats 
llocs i circumstàncies, adopta l’etern llevat creador de les civilitzacions. Quan la constitució d’una 
societat exigeix sacrificis heroics i sagnants, sorgeixen la noblesa i l’aristocràcia. Si el que cal és el 
renunciament de si mateix, segrega la santedat. I si és necessari un esforç pacient, quotidià, basat en 
l’ordre, el sentit pràctic, l’estalvi i les virtuts casolanes, produeix la burgesia. 

L’error de Flaubert, com de tants altres, ve de confondre l’acció de la burgesia autèntica, 
viva, amb l’estancament d’ella mateixa, quan, atacada ja d’esclerosi, pretén convertir-se en 
institució sagrada. Però aquesta fase final, de decadència, no és pas exclusiva de la burgesia, sinó 
pròpia també de  
l’aristocràcia, la noblesa, la mateixa santedat, i de totes les altres excelsituds humanes. 

Mentre la burgesia actua de dinamisme social, és una emanació directa, no solament del 
poble, sinó del millor que el poble treu de les seves entranyes, per projectar-ho vers la llum. I un 
esperit tan lúcid com el de Flaubert no havia pas de confondre la burgesia legítima amb la 
degenerada. 

El que és l’alba d’una burgesia fresca es veié clarament a Sant Feliu per les darreries del 
segle XIX i els començaments del que som ara. La petita vila mediterrània, empori de la indústria 
surera, es trobava llavors en un d’aquells interessants i misteriosos períodes de fermentació 
col·lectiva, on tot és possible. I la seva burgesia venia a ésser com l’essència o extracte de la 
substància humana local —com els suculents talls de l’olla, el seu plat de cada dia, que perfumaven 
tot l’ambient domèstic d’una casa benestant: no enlairats per arts malicioses o amb trampa, sinó pels 
seus propis mèrits i en virtut de les lleis mateixes de l’ebullició. Aquella burgesia fou —a escala 
modestíssima, tan infinitesimal com vulgueu— una força bessona de les que fundaren les 
repúbliques il·lustres de Roma, Florència o Venècia, el tiers état a París, les corporacions de drapers 
a Flandes, els guilds a Londres, o les viles hanseàtiques de la Renaixença. 

Els burgesos ganxons que controlaven, amb alguns de Palamós, de Palafrugell i de Cassà de 
la Selva, la producció, l’elaboració i l’intercanvi mundials del suro, eren gent inquieta, encuriosida i 
viatgera. S’havien educat i format enterament de cara a Europa i a Amèrica —aquella Europa que 
mai no ha estat tan bella ni tan dolça, encalmada en el repòs victorià, i aquella Amèrica saxona, 
encara enormement allunyada i enigmàtica, però que ja començava de fer per dintre la seva bullida 
colossal. Els burgesos de Sant Feliu corrien el món, de punta a punta, per aquells mateixos anys que 
la major part d’Espanya, a penes sortida dels caos de les lluites fratricides, i a punt de caure en els 
darrers desastres colonials, abandonava amb desgana les antigues diligències, per enfilar-se amb 
desconfiança als primers ferrocarrils. 

Aquells burgesos de vileta coneixien molt més la vida europea i americana que no pas els 
carrers i places de Madrid, on mai no esdevenia res, als seus ulls, que valgués la pena. Les 
indispensables relacions comercials amb les comarques sureres d’Extremadura i Andalusia es 
limitaven, tant com era possible, a la correspondència postal, perquè l’haver-hi d’anar i de dormir a 
les seves fondes infonia pànic. No costava res, en canvi, sortir de Sant Feliu per anar-se’n de dret a 
París, Londres, Brussel·les, Amsterdam, Berlín, Munic, Roma, Budapest o Viena. El meu pare, per 
exemple, fou educat primerament en un internat d’Epernay, al cor de la Xampanya, i després acabà 
la seva formació a Londres, metròpoli del comerç mundial. Res no té d’estrany que les 
manifestacions més noves, fins  
les més refinades, de la cultura europea (i molt especialment la música, perquè Sant Feliu ha estat 
sempre terra de melòmans), fossin allí conegudes i tastades, sovint abans que en llocs cabdals 
d’Espanya. Aquella burgesia era, doncs, una selecció natural: no una casta enquistada en el poble, 
sinó una refinada emanació d’ell mateix, la seva flor i el seu fruit. 

Encara la població conserva moltes cases sòlidament bastides entre 1850 i 1910, que foren 
llars pairals d’aquella burgesia. Són cases grans, espaioses, d’estructura i cabuda encara plenament 
patriarcals ; compostes de planta baixa, dos pisos i terrat, amb un jardí a la part del darrera, una 
mica ombrívol, plantat d’eucaliptus, cedres i magnòlies. Les més antigues d’aqueixes cases —amb 
muntats de pedres grisenca i balustrades amb figures o gerrons de terra cotta, rematant la façana, 



reixes de ferro als baixos i gran balcó de pedra al primer pis— foren gairebé totes construïdes pel 
meu avi matern, el senyor Josep Pascual Molins, del qual conservo un gran retrat oval, pintat a l’oli 
per un artista ganxó, Pons Martí, de molt d’ofici, deixeble de Martí Alsina. El meu avi Pascual era 
un home d’expressió una mica ferrenya, colrat de pell, de tant anar a sol i serena per les obres, el 
front molt alt aclarit, negres i pensatius els ulls, de mirada fixa i ardenta, adustament franca, el llavi 
superior i el clotet de la barba afaitats, i unes crespes patilles negres, meitat de capità de nau, meitat 
de burgès benestant, que li emmarcaven tota la cara. Era la moda masculina que havia dictat a 
Europa el llavors emperador d’Àustria-Hongria, en plena joventut, prototipus baronívol de l’època. 
El meu avi, a més d’excel·lent mestre d’obres, era un gran caçador, matiner i incansable, el millor 
de la comarca. 

Les cases burgeses més modernes, fins a 1905 o 1910 —amb muntants de pedra fina i 
groguenca, balcons correguts i reixes, i un fris de rajoles blavoses damunt les balconades i al llarg 
de la cornisa—, varen ésser fetes pel fill de l’anterior, el meu oncle, senyor Pere Pascual i Baguer, 
germà de la meva mare. Molt actiu i emprenedor, clerical gairebé fanàtic, fou també jutge municipal 
de la vila, durant molts anys, i de mà dura i balances pesants. Per això, segurament, va atraure 
l’atenció d’un anarquista anomenat Salvador, que després havia de fer-se odiosament famós en 
llençar les bombes del Teatre del Liceu, a Barcelona. Doncs, sens dubte per via d’assaig, primer 
n’engegà una de més petita al cancell de la casa del meu oncle, al carrer de Sant Llorenç, en ocasió 
que tota la família celebrava a taula l’arribada d’un altre oncle meu, mestre d’obres també, però a 
l’Havana, que havia vingut a passar uns mesos a la vila natal, amb dona i fills, després de molt anys 
d’absència. El sopar va quedar a les fosques, les parets brandaren, hi hagué grans destrosses, però 
ningú no va prendre mal, mentre les forquilles, arrabassades de les mans, pujaven totes soles a 
clavar-se al sostre...     

Una de les cases de senyors més ben situades de Sant Feliu, i de fundació molt anterior a 
l’època de la qual parlo, té la façana principal que dóna  a la plaça de la Vila, on hi ha el mercat 
diari dels pagesos i forans; però el jardí, que és al darrera, com tots els de la població, dóna al 
Passeig del Mar, a través d’una bella porxada. En aquest antic casal, i en el seu jardí, figuren passar-
hi, cap a 1830 o 1832, moltes escenes de la primera part de la famosa novel·la romàntica 
barcelonina Las ruinas de mi convento, que comença amb unes paraules tan sòbries i tan 
evocadores, com potser no tenen parió en la literatura del temps, ni entre la més sonada. Com que 
no tinc el llibre a l’abast, les citaré de memòria. Diuen, més o menys, així: “Nací en medio del mar. 
Mi patria es el Océano. Mi padre era un navegante, y mi madre solía acompañarle en sus largos 
viajes...”. És el millor que té l’obra. Com que la tirada a la mar, tot i essent tan bella en aquesta 
ribera, no començà a Catalunya, fins ben entrat el segle XIX —segons veurem més endavant—, 
moltes famílies riques tenien als afores de la vila els seus jardins particulars, i les més modestes, 
hortes delitoses, que eren llocs de repòs i platxeri. Els dos més extensos i ben portats d’aquells 
jardins eren els de Can Cases, fina i poderosa família local, i el d’una dama francesa, Madame 
Victoire, vídua arrogant d’un gran magnat del suro, el senyor Ferrer. En aquells dos jardins 
vuitcentistes, que tenien comunicació, i que d’un tros lluny, quan venia el maig, ja embaumaven les 
magnòlies, s’hi celebrà, rivalitzant amb Barcelona, després del 1888, una exposició d’art, i 
especialment de pintura. Jo era encara un infant, però devia tenir els sentits força oberts, perquè els 
airosos i flexibles capells de les dames, amb ocells dissecats; les llargues i amples faldilles 
arrossegant-se per l’arena fina dels viaranys; els grans manguitos de seda lluent (devia ésser a la 
tardor); els perfums femenins, barrejant-se amb l’alè de les flors, i un onejar d’ombrel·les blaves i 
roses, entre sol i ombra, amb serrells de punta blanca i vaporosa, i punys de vori i de nacre —són 
encara un dels records més suaus i més misteriosos de la meva infantesa. 

Aquells jardins ja no existeixen: foren talats bàrbarament. Ningú no va pensar a conservar 
per la vila una de les més delicades i rares creacions de la seva burgesia. Encara avui, anant pels 
afores de la petita ciutat, camí del bosc, a  l’interior dels patis d’una gran empresa surera es veu 
alçar-s’hi, amb estranyesa, entre piles de suro i estives d’aglomerats, dos o tres arbres gegantins, 
cedres o magnòlies segurament centenaris, restes melangiosos del verger perdut... 

De la vida forta, sana i autèntica que duia la burgesia d’aquell temps, n’arribà a brollar, a fi 



de segle, una veritable élite, un planter reduït, però selecte, d’esperits inquiets: estudiosos, 
escriptors, pintors i, sobretot, músics. Tot presagiava quelcom de lluminós i viu, com una aurora. 
Juli Garreta, fill d’un humil rellotger de poble, però en estret contacte amb aquell braser burgès, fou 
el producte més espontani i exquisit, encara primerenc, de la possible collita. Si el conreu hagués 
pogut durar tan sols mig segle més, ben cert que Sant Feliu —com les petites i bullidores viles de la 
Renaixença, a Itàlia— hauria pogut donar algun esplèndid exemplar humà.  

Però ja era massa tard. Dos fets enormes, encara no estudiats com caldria, varen produir, 
durant el Vuit-cents, la desorganització total de l’estructura íntima de Catalunya. El primer, 
persistent i callat, el provocaren les guerres civil, una darrera l’altra, de manera implacable: 
l’emigració a poblat o a vila, dels més importants propietaris rurals, que (avui un, demà l’altre) 
desertaven la terra pairal i abandonaven les hisendes, fugint del bandolerisme que sempre ha estat 
l’acompanyament inevitable, per no dir el suport, de les lluites fratricides espanyoles. Terra pobra, 
terra de bandidatge. La immensa majoria d’aquells hisendats ja no tornà mai més viure a les seves 
finques. I, per acabar-ho d’adobar, es produí el segon fet, enlluernador, ràpid i a so de tabals: 
l’Exposició Universal de 1888, a Barcelona, convertí la proporcionada capital de Catalunya, rica i 
plena, però xica, en una urbs tentacular. Avui es veu perfectament el que aquella exposició 
representà en la creixença material de Barcelona; però no ens adonem prou de la irreparable desfeta 
que significà per al conjunt del país. 

Atretes per les llums de la ciutat, moltíssimes famílies catalanes que tenien les arrels 
plantades al cor de les comarques i eren l’ornament i la promesa de les viles, varen emigrar a 
Barcelona. Un implacable procés d’absorció, iniciat en aquells dies, anà desintegrant, un  a un, els 
fogars escampats, per fondre’ls en la capital única —que de passada també va deformar-se 
monstruosament, convertint-se en un immens aiguabarreig de tota mena de fermentacions 
hispàniques, a escala peninsular. Les guerres civils del Vuit-cents decapitaren la pagesia catalana. 
La gran exposició barcelonina de fi de segle escapçà les millors viles del país. Allò fou —sense 
adonar-nos-en— una desviació tràgica. 

El meu avi, ja gran, i el meu pare, en plena joventut i en plena forma, formaren part d’aquell 
incomptable vol de papallones enlluernades, que de tot Catalunya acudien a la capital. Els fills dels 
ganxons trasplantats, aviat deixarien de ser-ho. Els néts, ja nasqueren sense arrels en la terra pairal. I 
aquella matriu finíssima, preparada a fruitar definitivament, s’anà refredant i assecant, com una 
fornal apagada. 

Per contra, totes les maltempsades polítiques i socials del tèrbol bullidor barceloní, de cop i 
volta transformat en païdor de les males digestions col·lectives, començaren de retopar a Sant Feliu, 
primer com trons llunyans, després en forma de tempestes autèntiques. Llavors la vila conegué per 
primera vegada el que eren les “classes socials”. Vingueren els conflictes, les vagues, els atemptats, 
les repressions i les víctimes. I mai més amos i treballadors no tornaren a menjar llonganisses ni 
formatges, agermanats i en santa pau, a l’hora de plegar el treball de cada dia, ni a beure en els 
mateixos vasos el suc de les ampolles de Roederer i de Veuve Cliquot. 
 



 
 
 

VI 
 

EL DINER I LA MONEDA 
 
 

Com que a la vila, tal com he dit, no hi havia tramvies, ni automòbils, ni autocars, ni 
camions, ni motocicletes, ni gairebé vehicles de cap mena, els nois del barri, rics i pobres, jugàvem 
enmig del carrer. Jugàvem a jocs antiquíssims, avui oblidats: al bèlit, al clotet, a pam-i-toc, a serra-
merra, al pardinyal... I de vegades la meva mare, sortint a la porta de casa nostra, em cridava: “Vés, 
fill meu: arriba’t a ca l’adroguer i porta’m un quarto de canyella”. 

Un “quarto” no era pas una mesura, sinó una moneda. D’ella deu provenir, segurament, 
l’expressió genèrica —encara avui tan corrent a Catalunya— “els quartos”, per designar el diner, la 
riquesa material. Hi havia “quartos”, en aquell temps, i també hi havia “xavos”. Eren la calderilla, 
com diuen els castellans, la moneda menuda de l’època, les fraccions ínfimes (cuartos i ochavos) de 
l’antic real de vellón, tan prestigiós a les darreries del règim absolutista. Aqueixa moneda dels 
humils era, però, infinitament superior a la moneda dels rics d’ara —com una medalla romana ho és 
a una visigoda. Doncs amb aquella peça d’un quarto                    

 
que la meva mare em posava a les mans, jo entrava a ca l’adroguer, que era molt prop de 

casa, al capdavall del mateix carrer; flairava el delitós aroma d’ametlles torrades, de safrà, de sucre 
candi, de cafè molt i d’altres colonials, de què la botiga anava plena, i me’n tornava amb una 
paperina de canyella pura, que feia una olor que enamorava.  

I tot era per l’estil. Un magnífic rodó, torrat com una bresca, que en dèiem “un pa de ral”, 
valia, doncs, vint-i-cinc cèntims de pesseta. Un bon litre de vi de Llançà, clar o negre, sense batejar, 
vint cèntims. Un llonguet com jo mai no n’he tornat a veure, de tan complets i esponjats, amb tot un 
pa, de botifarra blanca a dintre —era el meu esmorzar, quan anava a estudi—, també vint cèntims. 
Un conill de corral, viu o mort, però fi com una seda, setanta-cinc cèntims o una pesseta, segons la 
peça. Quan un pollastres en costava dues, era un rei de galliner. Una dotzena de sardines fresques, 
que encara botien a les mans, us la donaven per quinze cèntims, i els dies que n’hi havia molta, per 
deu. Però és que unes espardenyes de Blanes, per mudar-se els treballadors a les festes, valien 
vuitanta cèntims, i un parell de sabates cosides a mà el trobàveu per vuit, deu o dotze pessetes, 
segons fossin de vedell, de cabra o de xarol. Un sastre que us feia un vestit a mida, amb roba fina de 
Sabadell, per deu duros, que eren cinquanta pessetes, però una casa sencera, fins amb hortet o 
eixida, era de trenta pessetes trimestrals. Ara bé: en un món fet així, el diner havia de tenir, 
evidentment, una importància molt relativa. 

Un gran escriptor castellà, Quevedo (que fou també un gran enemic de Catalunya), va dir —
i ho digué admirablement— que “poderoso caballero es Don Dinero”. No hi ha pas dubte: ho és i 
ho serà sempre. Però això no vol dir, ni Quevedo mateix ho pensava, sinó tot el contrari, que el 
diner sigui, ni hagi de ser, omnipotent. En una sobreestimació falsa del diner rau, justament, el més 
gran pecat dels nostres dies. Perquè la cosa més envejable del món, que és l’acontentament interior, 
la íntima satisfacció de viure, el diner no pot pas donar-la per ell tot sol. Doncs si bastés per tenir-la, 
ja no veuríem mai —com veiem a cada pas, i com abans es veia molt més sovint encara— pobres 
feliços i rics dissortats. Ni tampoc hauria estat possible un fenomen tan impressionant com el 
d’aquell Sant Feliu de finals del Vuit-cents, on corria poquíssim diner, en comparació de la seva 
desbordant, immensa, inestroncable alegria. 

Per tant, no solament hi ha coses a les quals el diner no arriba, perquè són més altes que ell, 
sinó que a més hi ha coses altíssimes que no el necessiten per res. Una terra com aquella, on les 
arengades rovellades, les divinals anxoves, el bacallà suculent i l’inenarrable estofat de pixo-palo, 
amb la corresponent amanida d’enciam o escarola, pebrot cru o escalivat, ceba, olives i un punt 



d’allioli, baixaven del cel cada cop que tocaven les dotze del migdia o les set del vespre, el mateix 
que el mannà dels antics hebreus — era una terra on el diner i la seva supèrbia hi perdien el temps. 

Cada divendres, els pidolaires de tota la comarca, i fins els de més enllà, venien a trucar i 
desfilar a la porta de casa meva, per recollir almoina setmanal que feien els meus pares. En venien 
molts, moltíssims, un veritable núvol, i venien de molt lluny, esparracats, peluts, impressionants, 
amb els cabells com crineres, els ulls traient foc, l’alè enterbolida, les carns descobertes i amb més 
llagues que Sant Roc, arrossegant els seus gaiatos caragolats i els seus sarrons de pell de xai. Jo 
sortia sempre a veure’ls, perquè m’atreia l’aire de llegenda, d’aventura i de misteri que els 
embolcallava, i sovint m’agradava allargar-los, amb un xic de temença la mà carregada amb 
almoina. “Teniu un cèntim?”, anàvem dient-los d’un a un. I aquesta pregunta tan estranya, avui 
gairebé incomprensible, era perquè la caritat consistia a donar-los, a canvi d’una peceta d’un 
cèntim, una de dos. La d’ells era com un botó de samarreta, i la nostra, com un botó de calçotets; 
una i altra de coure. Total: que l’almoina consistia a donar-los un cèntim. 

Doncs bé: els captaires, en prendre-la, la besaven fervorosament i ens beneïen, abans 
d’entaforar-la al fons del sarró. I per no deixar-la escapar venien, com he dit, setmanalment, Déu 
sap d’on: de Llagostera, de Cassà de la Selva, de Palamós, de Palafrugell, de Torroella, de Girona, 
d’Olot i de Figueres... Cal repetir-ho: un país en el qual sortia a compte —perquè els captaires, 
exactament iguals que els potentats, estan també sotmesos a les lleis econòmiques— caminar 
llegües i llegües, rebent el sol, la pluja i les ventades, per cobrar un cèntim, havia de trobar-se molt 
més a la vora del Paradís Terrenal, que del paradís marxista. 

També la moneda, per la seva banda, essent com és la més antiga, universal i desvergonyida 
de les prostitutes, havia de fer el cap molt viu i desplegar tots els seus encisos, si volia arreplegar 
alguns incauts i innocents. És ben sabut que sempre les manifestacions ostensives de la prostitució 
creixen o minven en raó directa de la moralitat privada. Quan la gran majoria de les dones són 
honestes i asprives, la prostitució surt al carrer escandalosament, a remeiar la situació famèlica de 
l’altre sexe. I quan l’amor es practica a dojo, en tots els estaments, perquè les dones en general s’hi 
decanten, la prostitució desapareix i s’esfuma, per innecessària, des del punt que les dolceses 
eròtiques, per bé que invisibles, es troben a l’abast de tothom. La moneda del Vuit-cents tenia tanta 
força adquisitiva, perquè estava tan mancada de força moral. Això l’obligava a ésser un tresor 
autèntic, no una pura falòrnia, i per temptar els homes, primer els havia de convèncer amb el seu 
palp i el seu pes, i a més enlluernar-los amb la seva matèria. Les monedes, llavors, no tenien més 
remei que ésser de coure, de plata o d’or veritables. 
 En el pilot de calderilla que una peixatera reunia al mercat, per exemple, hi havia més 
metall de bon profit que avui en tota una casa nova de sis pisos. Les peces de dos rals, de pesseta, de 
deu rals i de cinc pessetes, eren de plata de llei. Fins els dos règims polítics més tronats i més curts 
que conegué la bescantada Espanya del Vuit-cents —el de don Amadeu de Saboya i el de la primera 
República—, deixaren com a mostra massissa de la seva respectiva realitat uns magnífics duros de 
plata, tan gruixuts i ben encunyats que encara no fa gaire seguien corrent per tota Espanya, i eren 
pagats amb escreix. Les monedes de dotze pessetes i mitja, dites durillos, de vint-i-cinc (dobletes) i 
de vuitanta (unces) eren totes d’or, i duien una marca oficial que en garantia la qualitat i la pesada. I 
no hi havia altres monedes corrents que aqueixes: autèntiques, comptants i sonants. Per alguna cosa 
els nostres pares i avis no gastaven les febles carteres que nosaltres portem, plenes de fullaraca, sinó 
unes butxaques fondes, de baieta, reforçades de cuiro, on entaforaven uns moneders de pell, de plata 
i d’or. Llavors nasqué, perquè tenia un sentit real i directe,  aquella tremenda comminació dels 
lladres i saltejadors: “La bossa o la vida!” ja que venien a pesar i a valer gairebé igual l’una i l’altra. 
¿Què en faríem, nosaltres, d’unes butxaques, unes bosses i uns moneders semblants, si no duem res 
més que llauna i paperassa?... 
 De la mateixa manera, a Sant Feliu no hi havia Bancs, sinó banquers. Com no hi havia 
específics, sinó apotecaris; ni especialistes, sinó metges; ni clíniques de maternitat, sinó llevadores. 
És a dir, que, per comptes de valer-se de societats anònimes, marques registrades, sanatoris i altres 
organitzacions col·lectives i impersonals, complicades i fredes com màquines, la gent comptava 
amb homes i dones de carn i ossos, coneguts, veritables amics que l’aconsellaven i assistien amb 



tots els sentits, i de passada la confortaven amb el caliu humà de la personal simpatia. ¿Quin noi 
d’avui, per exemple, ha rebut ni la més banal impressió dels dies que el seu pare ha d’anar al Banc? 
En canvi, la que jo guardo de quan el meu pare, essent jo molt petit, havia anat a veure el seu 
banquer, fa més de seixanta anys que la conservo viva, i la conservaria igual si hagués de viure’n 
encara seixanta més. 
 Moltes vegades, en efecte, a casa meva, cap al tard, després de tancada la fàbrica, el meu 
pare manava encendre el llum gran del menjador (que ja devia ésser de petroli o de gas flamant); 
m’alçava alegrement de terra, i en un revol em deixava assegut al mig de la taula, que abans havia 
fet cobrir amb una virolada manta de viatge. Era el senyal inequívoc que el pare venia de casa el 
banquer. I, en efecte: deslligant una saca de  lona, que pesava molt més que jo, la buidava damunt 
de la taula, dient-me: “Apa menut: juga-hi com vulguis”. Un doll pesant de monedes d’or se 
m’escorria entre les cames, amb un dringar claríssim que jo no he sentit enlloc més; fins que 
s’espesseïa i quedava immòbil, convertit en una muntanyola daurada. Mes tot seguit jo em posava a 
remenar les peces, enlluernat i feliç, fent-les rodolar, aixecant-ne piles o deixant-les caure d’enlaire, 
a grapats mentre el pare, manipulant unes menudes i delicades balances (que encara conservo), 
anava pesant les monedes una per una, per comprovar que no hi manqués ni una mil·lèsima de 
mil·ligram del seu pes legal. I la festa durava una hora, dues hores, fins que el cansament em rendia 
i se m’emportaven a sopar i dormir. 
 Després somniava coses fabuloses. Perquè llavors fins els fantàstics somnis d’infants eren 
autèntics. Avui, en canvi, moltes vegades em demano com s’ho faran les pobres criatures d’ara, que 
no han vist altra moneda que uns retalls de paper brut i unes pelures d’un metall infecte, per poder 
somniar en els tresors d’Alí Babà i els seus quaranta lladres o en Aladí i la llàntia meravellosa... 
 
       



      
 

VII 
 
     ELS DIVERTIMENTS 
 
 
 Alguns hiverns, no pas tots, pels volts de Nadal o d’Any Nou l´únic teatre de la vila obria les 
seves portes, per representar Els Pastorets. A les envistes de Setmana Santa, de vegades tornaven a 
obrir-se, per donar La Passió. Aquestes dues obres es representaven sempre en català. I generalment 
per la Quaresma, quan no hi havia saraus, o en plena tardor, ja tocant a l’hivern, quan ja s’havien 
acabat les ballades, es donaven dues o tres funcions extraordinàries de “sarsuela” gran, en castellà, 
amb La Bruja, Los Diamantes de la Corona, Jugar con fuego, El capitán que rabió, La Tempestad 
o Los sobrinos del capitán Grant. 
 La gent s’hi bolcava i omplia el teatre, i les representacions deixaven una llarga estela. Eren 
com l’explosió de tota la fantasia i el lirisme acumulats durant molt mesos, en la monotonia de la 
vila. En una d’aqueixes passades de còmics ambulants —molts anys abans de la meva vinguda al 
món—, nasqué casualment a Sant Feliu, d’una de les actrius volanderes, el que fou després el 
famosíssim “maestro director y concertador don Juan Goula”, tan estimat dels públics operístics 
del Liceu de Barcelona i el Real de Madrid. Anys més tard, encara jo el vaig veure dirigir moltes 
vegades —amb les seves ulleres d’or, els cabells espessos i negres, barbes i patilles crespes, 
l’expressió militarment enèrgica, i uns puny de cel·luloide, que tremolaven d’inspiració amb el 
vibrar sublim de la batuta. 
 Si afegim a les funcions esmentades, que no arribaven a mitja dotzena en els anys millors, 
algun saraus públics, un que altre ball privat, els envelats que a l’estiu s’alçaven a la platja, amb 
motiu de la Festa Major, les sardanes que, de tard en tard, es tocaven i ballaven al Passeig del Mar o 
a la Placeta de Sant Joan; algun concert dels “Coros d’En Clavé” locals o de les caramelles; els balls 
populars del Carnestoltes, per carrers i places, i el gran desfogament ocasional de “La Passada” —
dels quals parlarem després—; i alguna festa de la Cucanya, tindrem la llista completa dels 
divertiments públics amb què comptava, a darrers del segle XIX i començaments del XX, una 
població de 15.000 habitants que figurava entre les més riques i florents de Catalunya. 
 Alguns billars per als homes grans, algun teatret de putxinel·lis per a la gent menuda, alguna 
sessió familiar de llanterna màgica, els jocs de cartes innocents, amb veces o mongetes en lloc de 
moneda, el dòmino, la quina i els escacs, entre veïns, completaven en privat, amb la caça i la pesca, 
aquells conjunt dels divertiments públics. Eren, uns i altres, tan pocs i tan espaiats, que quan s’oïen 
sonar, en la calma absoluta de la vila, cap a la carretera de Girona, els cop de pandero de l’”Home 
de l’Ós” —un hongarès autèntic, d’un metre noranta d’alçada—, tothom corria al carrer o hi sortia a 
mirar per portes i finestres. 
 El primer teatre del qual es tenia record a la vila, tancat poc abans de jo néixer, no podia ser 
més rudimentari i modest. Era instal·lat dintre un cobert o magatzem de trastos vells, que formava 
part de la casa Alsina, família rica que vivia just al començament de la pujada que fa el carrer de la 
Processó, avui de Joan Maragall. Tenia el teatre, entre baixos i una galeria, cabuda per unes cinc-
centes places. Tantes vegades com passo ara per aquell indret, em quedo més astorat que Rodrigo 
Caro davant de les ruïnes d’Itàlica, pensant que allò pogués ésser un teatre. Però el cert és que allí 
els meus que eren veïns i concurrents, hi veieren Els Pastorets, en una versió molt vella, força 
anterior a la d’En Pitarra. Diu que en ella apareixia el bon Jesús, amb unes barbes de boc, 
rogenques —que tothom reconeixia per “el Fideuer” (l’amo de la mateixa botiga on jo aniria, pocs 
anys després, a buscar un quarto de canyella)—, i d’un Sant Pere que tenia una arrissada crinera de 
xai blanc i una mirada enrevessada —les de l’agutzil de la vila. Jesús convidava els dos estimats 
deixebles a seguir-lo a l’Hort de les Oliveres —assenyalant un teló de fons que era un jardí 
versallesc— i els deia amb accent lleidatà, sens dubte imposat per una estranya consonància: 
 



    Veniu, Pere; veniu, Jaume, 
    i los dos acompanyau-me... 
 
 El Teatre Goula —anomenat així en homenatge a l’il·lustre fill casual de Sant Feliu— fou 
inaugurat uns anys més tard, el 1885, i es trobava a l’altra banda de la població, a la carretera de 
Girona, pujant a mà esquerra. Aquest era ja una altra cosa, un veritable teatret de vila. S’obria a dalt 
d’un primer pis, i des del carrer s’hi pujava per una escala estreta i costeruda. Tenia pati o platea, i 
un pis volat, amb “galliner” al fons. El teló duia pintades unes figures al·legòriques, entre pesants 
cortinatges de seda, i un filacteri que deia així: Instruie (sic), Divierte i Corrige. Avui aquest teatre, 
igual que la veïna parròquia de Sant Joan, està també convertit en garatge. 
 Del Teatre Goula jo en tinc un record memorable. Allí vaig veure la primera funció de la 
meva vida, i aquesta coincidí amb la revelació de dos misteris que avui encara no entenc bé. Era la 
primera nit que els meus pares em treien de casa. M’havien fet anar a dormir de quatre a sis de la 
tarda, vulgues no vulgues, per evitar que després la son no m’agafés a l’hora acostumada, en ple 
teatre. Vaig entrar a la sala, pentinat, arrissat, perfumat, i obrint uns ulls com unes taronges. I de 
seguida em vaig adonar d’una cosa increïble: el director d’orquestra (segurament perquè devia tenir 
hemorroides o furóncols en la part adversa) s’estava, ja molt abans d’alçar-se el teló, assegut 
damunt un gran coixí de llit, amb coixinera blanca i orlada de puntes, com llavors s’estilaven. 
 Vaig quedar tan admirat, tan encisat d’aquella positura refinada, que després ella es convertí, 
durant anys, en una de les petites creus de la meva infantesa. Vaig fer-me a la idea depressiva que 
un director d’orquestra, digne del seu nom, de cap manera no es podia presentar al públic sense 
portar a sota seu aquell esmorteïdor de ploma —signe de més autenticitat musical, per mi, que la 
mateixa batuta. I els meus pares s’enfadaven infal·liblement cada cop que em duien altre cop a un 
teatre, perquè jo els preguntava sempre, amb una secreta angúnia, quan veia sortir el director: “I per 
què no li posen el coixí de puntes?...”. 
 La cosa grossa, però, esdevingué després, durant la representació de l’obra, que era Los 
sobrinos del capitán Grant. El lector recordarà —i si no ho recorda, pitjor per ell, perquè no sap què 
és cosa bona— que un dels moltíssims quadres d’aquesta obra immortal, treta de Juli Verne, acaba 
amb una horrorosa tempesta, que sobta a un escamot de pobres expedicionaris perduts dins la selva 
tropical. Les negres nuvolades que han anat enfosquint l’aire, de cop i volta descarreguen veritables 
mànegues d’aigua. Les ratxes de vent huracanat fan brandar els arbres centenaris, com si fossin 
canyes. Les tenebres s’il·luminen i ressonen, amb llamps i trons. Els pobres caminants, perduda tota 
altra esperança, decideixen enfilar-se dalt de  l’arbre més alterós de la selva. Però els rius sense nom 
segueixen creixent, i acaben sortint de mare. Les feres del bosc, acorralades també, cercant fugida, 
entren en escena. Ja encalcen els dissortats; ja les aigües desbordades van pujant de nivell; ja 
l’enorme soca de l’arbre de refugi és tota ella dintre la riuada. Enmig de les seves tèrboles i furioses 
onades, sorgeix un ramat de cocodrils, que proven de donar bocades a les cames penjants dels 
nàufrags enfilats a les branques. 
 No cal pas dir com anava tot això al Teatre Goula. Jo només faré constar que mai més no he 
vist cosa tan impressionant. Els cocodrils obrien i tancaven les seves goles esmolades, que feien 
esgarrifar —segons el ritme (després ho he sabut) que hi donaven els braços d’uns pobres camàlics 
amagats dintre les feres de cartó. Els exploradors llençaven uns esgarips d’esglai que tribulaven 
l’ànima; mentre que per acabar-ho d’adobar, les centelles de foc, creuant el cel, no paraven d’anar 
d’una banda a l’altra. I això va ésser el mal: perquè una d’elles (potser per no consistir en altra cosa 
que un coet esbojarrat, que entre bastidors engegava un inexpert tramoista), tot d’una va torçar el 
seu vol, i fent una imprevista ziga-zaga anà a clavar-se de dret, igual que una sageta encesa, dins la 
gola del més esgarrifós dels cocodrils, just en el precís moment que aquest l’obria de bat a bat, per 
empassar-se una presa humana. Llavors esdevingué el que mai no s’havia vist, ni probablement es 
tornarà a veure. El cocodril, indignat, i amb una veuasssa d’aiguardent que dominà el terrabastall de 
la tempesta i es féu sentir de tot el teatre, llençà una blasfèmia infernal, la pitjor de totes. Moltes 
espectadores varen fer-se el senyal de la creu; altres fugiren esporuguides; altres mig es desmaiaren. 
I els meu pares, agafant-me d’una revolada, em tragueren tot seguit de la sala, mentre el teló es 



desplomava amb una gran patacada, com si l’hagués fet caure la ira de Déu... 
 Dels envelats d’aquell temps en diré poca cosa, perquè aqueixes típiques baluernes de la 
costa catalana encara viuen, tot i estar també destinades a desaparèixer ràpidament, i les generacions 
d’avui dia les coneixen més o menys —tal com es poden conèixer un estil, un art, quan són en plena 
decadència. 
 L’envelat, en la seva gran època, fou una de les invencions més enginyoses de la Catalunya 
del Vuit-cents: fórmula perfecte amb què una societat meridional, democràtica, provinciana i 
novella —que col·lectivament s’esplaiava poc, perquè encara era retreta i esquerpa—, solucionà la 
manera de fer-ho una vegada l’any, improvisant el lloc adequat que li mancava. Morta, empobrida o 
emigrada l’antiga aristocràcia del país, quan l’estament burgès i la menestralia foren cridades a 
substituir-la, i volgueren divertir-se amb una certa decència en les formes, es trobaren amb què no 
tenien locals. Els carrers estrets i les cases esbalandrades d’on havien eixit aquells polls ressuscitats 
per fer-se els amos de la “cosa pública” —a Espanya, sense haver-s’ho guanyat ni merescut (que 
aquesta és la tragèdia ciutadana de la qual hem presenciat ja tantes escenes—, no comptaven amb 
salons, ni amb sales, ni gairebé amb saletes. Llavors el geni de la raça produí els envelats, amb tot 
l’equip que calien: empresaris, muntadors, decoradors, tramoïstes, bastaixos i traginers, gràcies als 
quals la nova societat, encara escarransida, pogué comptar amb unes immenses i fantàstiques sales 
de ball, que es muntaven i desmuntaven com per art d’encantament. 
 A la vila de Sant Feliu de Guíxols els envelats, per la Festa Major, s’alçaven tots a la platja, i 
tanmateix eren quatre. Hi havia el dels Senyors, el més rumbós, naturalment, però no el més alegre. 
Hi havia també el dels Nois (quina bella paraula!), que no volia pas dir els joves, sinó els que 
treballaven a les fàbriques dels senyors, encara que tinguessin els cabells blancs. Hi havia, després, 
l’envelat de la menestralia, del comerç menut, dels botiguers i marxants, anomenat de “La Gorga”, 
perquè era el nom popular del Casino Nueva Constancia, on habitualment es reunien. I, finalment, 
hi havia un quart envelat, el dels pescadors i altra gent de mar, anomenat genialment de l’Anxova. 
(els motius ganxons són una de les manifestacions més extraordinàries i exuberants, de poesia 
popular en brut, que jo hagi conegut mai. Ells sols mereixerien un llarg i saborós capítol.) 
 La mena de competició, mig equilibrista, mig natatòria, coneguda per L’arbre de la 
Cucanya, solia fer-se (i encara alguna vegada es fa) en ple estiu. La cucanya és un pal de barca 
posat gairebé horitzontalment damunt de l’aigua, a tres o quatre metres d’alçada, i fermat per un 
dels seus extrems a la proa d’un llagut o al cim d’una roca. A l’extrem contrari hi lliguen un 
pollastre, un ànec, fins un garrinet, o simplement un ram de flors o una bandera. El pal de la 
cucanya —aquest és el seu encís espectacular— està untat de sèu, de mig per amunt. I la gràcia del 
joc consisteix a avançar-hi a peu dret i descalç, sense caure a l’aigua, fins a tocar, ni que sigui amb 
la punta dels dits, l’esquer lligat a l’altre extrem. El qui ho fa, s’endú el premi. Tots els pillets de la 
platja venien, a raïms, mig despullats o del tot nus, a provar d’emportar-se’l. Dotzenes de barques 
carregades d’espectadors, amb gallarets i garlandes, envoltaven l’arbre de la cucanya. En una de les 
embarcacions o de terra estant, una cobla de vent tocava marxes i pasacalles. 
 El balls de Carnestoltes, populars per excel·lència, eren curtes i veritables representacions a 
ple aire, per les places i els carrers de la vila, i les donaven unes rudimentàries companyies 
ambulants, formades a la mateixa població o vingudes de fora, que recorrien en temps de Quaresma 
bona part de l’Empordà i de La Selva. Eren lírico-dramàtiques totes elles, perquè a més de vestir 
amb propietat sempre relativa els personatges del seu repertori, cantaven i ballaven, amb un rústic 
acompanyament musical. Com que aquest costum ja és del tot desaparegut, en donaré algunes 
mostres. 
 Entre els més estimats i famosos balls de carrer hi havia el d’En Serrallonga, el de la 
Gitana, el del Marquès de Caravaca, el de la Cinta, el de Los neguitós, i el més popular i 
estrambòtic de tots, el dels Pàcarus. La meva mare se sabia de memòria les lletres d’aqueixos balls, 
de vegades no pas curta, i en taral·lejava també la música, però amb unes desafinades 
impressionants. Sabia igualment —ja que ve bé de dir-ho— un sens fi de contes, facècies i 
llegendes i cançons populars, de Sant Feliu i de tota la rodalia, amb una riquesa de detalls i una 
retentiva tan feliç, que incomptables vegades li vaig pregar d’anotar-los. Sabia, per exemple, 



aquella cançó mofeta, petita sàtira viva i local, que començava així: 
    Potecari brut, 
    panxa de granota 
    quan no té diners 
    fa mala carota...; 
 
cançó que anava descabdellant com un auca, amb una imatgeria robusta i inimitable, fins acabar 
amb aquesta imprecació final: 
 
    Qui vol sentir pudor, 
    que vagi al carrer Major..., etc. 
 
Però, per més que vaig maldar, la meva mare, com Homer, morí sense deixar escrites les seves 
rapsòdies... 
 Tornant als balls de Carnestoltes, anaven, com deia, per la vila, d’una banda a l’altra. Només 
de sentir-ne de lluny la música o el toc de tambor, la gent de les cases sortia al carrer. Quan s’havia 
reunit una embosta suficient de públic, formant rotllo, amb els minyons al davant de tot (i jo al 
primer rengle), començava l’espectacle, que acostumava a durar de cinc a deu minuts. Després 
passaven la bacina, i els balladors se n’anaven unes cantonades més amunt o més avall. Al ple del 
Carnestoltes, hi havia cinc o sis balls d’aqueixos rondant per la vila. 
 En el d’En Serrallonga, el llegendari Don Joan del Montseny (a la Catalunya del Vuit-cents 
més popular que el de Sevilla) portava un capell gris, de gran volada, amb una ploma vermella, 
posat airosament de gairell damunt els rínxols de la cabellera; capa ampla, folrada també de 
vermell; botes de cuiro groc, que li muntaven fins a mitja cuixa, amb esperons de plata; la mà 
esquerra, enguantada, empunyant el pom de l’espasa; i la dreta, nua, estesa vers un desconegut 
cobert amb antifaç, que demanava de parlar-li. 
—Qui sou vós, que no us conec?, 
 
li preguntava Don Joan de Serrallonga, amb veu forta i calma, envoltat dels seus partidaris. I l’altre, 
traient-se la careta i fent-li amb mig cos un gran acatament, li responia amb èmfasi: 
—Som el fill d’En Tallabosses!... 
 

I jo estava tan embadocat, guaitant l’un i l’altre, que ja no sé res més. 
 El ball dels Neguitos era anomenat així perquè d’aquesta manera pronunciaven la paraula 
castellana negritos —allargant i aprimant força la i— els nombrosos fills de la vila (popularment 
coneguts per “els càncamos”) que, havent emigrat a Cuba, de petits o de joves, i enriquits a les 
Antilles, ara vivien de renda a Sant Feliu, retirats i feliços. A l’estiu lluïen uns vestits de fil blanc, 
unes cadenes de rellotge, d’or, gruixudes i pesants com cadenes de vaixell, i uns jipijapas autèntics 
que es podien omplir d’aigua sense vessar-ne una gota. Aquell ball tropical —segurament importat 
pels “càncamos”, amb el cafè, el sucre de canya i la pasta de guayaba— exigia una mena de cabana 
portable, feta de branques de pi i fulles de canyes. La posaven enmig del rotllo. La murga emprenia 
els aires blans d’una havanera; un personatge que feia de cap de colla o negrer, llençava un crit 
ferotge, i de la barraca sortien, com ànimes en pena, quatre o cinc camàlics, emmascarats i vestits 
d’esclau negre, és a dir, amb taparrabos antillans només, mentre anaven cantant i contorsionant-se: 
 

Los “negos” salen 
de la cabaña, 
de la cabaña, 
para trebacar”... 

 
 El cap de colla feia petar unes llargues xurriaques, amenaçant els esclaus amb braçades i 
carotes d’esglai. Llavors els pobres negres es posaven a esgarrapar la terra amb les mans, i alçaven 



els ulls al cel, en senyal de muda i resignada protesta, mentre el botxí malcarat cantava amb veu 
enrogallada: 
 

Saca la piedra madura, 
saca la piedra del mar, 
que si no la sacas, “nego”, 
pronto te voy a matar. 

 
 Quina pedra marina era aquella? Tampoc en sé més... 

Els Pàcarus, corrupció local de Los Pájaros, devia ésser invenció indígena, perquè a la vila 
tenia un èxit extraordinari. Mai no he arribat a entendre ben bé el que significava, si és que realment 
tenia alguna significació; però sospito que era alguna paròdia del món elegant, sortida de les 
fàbriques del suro o les tavernes de la platja, i el cert era que la gent, veient-lo, es caragolava de 
riure. 

No tenia lletra ni cantables: era mímica i ritme, purament. El ballaven unes homenots vestits 
de frac, amb armilla blanca, tots pintats de galtes i clenxinats. Duien uns barrets de copa plegables, 
llavors molt de moda, que se’n deien clacs, pel soroll de molla que feien en tancar-se de sobte. Però 
l’estrany de la indumentària dels comparses no era això, sinó que portaven uns enormes colls 
postissos i enllustrats amb midó, d’aquells que en deien de pajarita, i que tenien al davant dues ales 
obertes i triangulars. Les aletes dels colls dels balladors eren mai vistes de llargues: les puntes els 
arribaven ben bé fins a l’extrem de l’espatlla, a banda i banda. I a cada punta portaven, penjada d’un 
tros de cordill, una arengada rovellada, autèntica, que encara pudia a barril. 

El ball no tenia protagonista ni figures sobresortints. Eren únicament dos bàndols que 
s’enfrontaven, disposats en dues fileres, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra. Al compàs de la 
música avançaven uns contra els altres, arrossegant els peus, el ventre enfora i els braços oberts com 
ales. Es topaven els dos rengles amb una gran panxada, subratllada amb bombo i platerets. Es feien 
una mica enrere, i en saludar-se amb una profunda reverència, com si s’excusessin del xoc, els 
barrets de copa s’esclafaven violentament els uns contra els altres, mentre els platerets i el bombo 
sonaven encara més fort. Les riallades del públic i els xiscles de les dones ofegaven el so de la 
murga. Recomençava el ball, recomençava el riure, una i altra vegada. I això devia ésser la cosa que 
es tractava de demostrar. 

Però el divertiment més genuí de Sant Feliu —sens dubte un dels més extraordinaris que hi 
hagi hagut mai al món— era  La Passada. Alguns dissabtes i vigílies de festes sonades, a entrada de 
fosc, mentre s’anaven tancant els obradors i les fàbriques del suro, la banda de músics que 
organitzava pel seu compte un ball nocturn, en una de les sales de la vila, es llançava al carrer, a fer 
propaganda i recollir adeptes, tocant gratuïtament. La cobla portava al seu davant un camàlic que 
enlairava, al cim d’un pal de fusta, una gran esfera blanca, de tela o de paper, que dintre duia 
enceses quatre o cinc espelmes. Era “la bomba de la passada”. Més tard, les espelmes foren 
substituïdes per un llum d’acetilè. Darrera la bomba seguien els músics, amb gran majoria 
d’instruments de vent tocant un pasacalle o un pasodoble dels que escampava per tota Espanya el 
Madrid del género chico. I això era tota la preparació, que no podia ésser més vulgar ni senzilla. 
L’extraordinari era el que hi afegia el poble en massa. 
 La banda i la seva lluminària, en efecte, no feien més que posar-se a caminar normalment, 
pausadament, pels principals carrers de la vila, que ja fosquejaven. I a mida que anaven avançant —
aquest era el miracle!— gairebé tots els veïns, homes, dones i criatures, eixien somrients de les 
cases, les abandonaven amb les portes obertes, i s’afegien a la comitiva. Mai, en moltíssims anys, 
no hi hagué a la vila, aprofitant-se d’aquells immensa innocentada, ni un robatori, ni un calaix 
espanyat. 
 Com que la passada anava engruixint-se contínuament, cada vegada es feia més remorosa i 
riallera. I quan, finalment, aquella riuada humana desembocava al Passeig del Mar, començava la 
cosa mai vista. Els músics bufaven amb més alè que mai, reforçats amb platerets i bombo. L’esfera 
lluminosa, “la bomba”, brandava alegrement al cap de la gentada, com la columna de foc que 



guiava els israelites, camí de la terra promesa. I l’immens formiguer humà, veient que la llum 
dansava, com incitant-la a fer el mateix, a poc a poc es posava a saltar i cantar i ballar, llençant crits 
i riallades, talment corprès d’una irresistible febre dionisíaca. 
 Ballaven i cantaven homes i dones, perquè sí, sense enllaçar-se ni aparellar-se, sense 
molestar-se per res, lliurement barrejats, botant i cridant d’alegria, braços i cames enlaire, empesos 
per una admirable eufòria vital. Era com un formiguer o un rusc dolçament enfollit, corprès pel 
propi delit de viure —pel benestar de la feina feta, de la consciència tranquil·la, de la vetlla de festa, 
de la nit calma i serena—, en un franc desbordament d’optimisme zoològic. I aquell batibull 
desenfrenat, però correcte sempre, durava llarga estona —mentre s’encenien els llums del Passeig, i 
la suau sentor de la mar embaumava l’aire fi del capvespre. Fins que, després de seguir tota 
l’esplanada, de cap a cap, “la passada” arribava a les portes de la sala on havia de fer-se el ball; “la 
bomba” i els músics hi entraven, amb els qui volguessin seguir-los, que eren una ínfima minoria; i 
tots els altres es dispersaven, arrossegant els peus, rendits i feliços, quan a la torre de Ca la Vila 
queien, pausades i fortes, com trets de seny després de la disbauxa, les campanes anunciadores que 
era arribada l’hora de tancar-se a casa. 
 Mai, com ja he dit abans, no hi hagué el més petit incident, ni una discussió agra, ni una 
malifeta traïdora, ni una baralla. Fins que, ja entrat el segle XX, els vells costums sofriren un gran 
canvi, i el verí que portaren els nous féu impossible la continuació d’aquell miracle col·lectiu 
anomenat “La Passada”. Era una pura reminiscència de l’esperit dionisíac, deixa de la Grècia més 
antiga, de la presocràtica (que fou la millor), de la qual encara queden tants rastres o esquitxos per 
aquesta ribera empordanesa. Jo no sé pas, dissortadament, com foren les alegries populars 
hel·lèniques. Però és impossible que a les costes de Jònia o de l’Àtica ho fessin millor. 
  



 
 
 
VIII 
 

LES MUNTANYES 
 
 Dir que hi havia, fa mig segle, en plena Europa occidental, tocant a la supercivilitzada 
França, un gran tros de terra intacta, encara verge, tal i com sortí de la Creació, pot semblar una 
facècia o un somni. I, no obstant, això és cert, i aqueixa terra és la meva. Jo mateix la vaig córrer 
incomptables vegades, quan encara no l’havia vista ni la coneixia gairebé ningú: a peu i a cavall, en 
carro i en tartana, nedant i en barca. I avui mateix, quan tothom ja coneix i lloa les platges de la 
Costa Brava, són poquíssims els que saben que la muntanya i la selva són igualment meravelloses. 
Això pot comprovar-se, no a l’estiuada, quan la gent s’acosta per aquesta terra, sinó a la primavera, 
a la tardor, i fins a l’hivern, quan tothom se n’allunya o ja fa estona que n’és fora. Però en cap altre 
punt aqueixa doble bellesa és tant a l’abast i tan palpable com a Sant Feliu, lloc estratègic on 
s’ajunten i alhora es fonen (com deia abans, en parlar de certs carrers de la vila) les gràcies de la 
mar i el misteriós encís de la selva —les nimfes i les sirenes. 
 Sobretot a les darreries del Vuit-cents, als voltants de la vila no hi havia més poblats que els 
de la curta Vall d’Aro, tots vers el nord-est, en el camí que a través de la Selva porta fins a Girona. 
Per la banda de Llevant i a la vora de l’aigua, cap a Palamós i Palafrugell, només trobàveu alguns 
masos dispersos i quatre cases de pagès. I des de la Vall d’Aro fins a la Bisbal, un cop transposats 
els termes de Vallvanera i Romanyà, amb els seus casals penjats a la cresta de la serra, en totes les 
Gavarres no hi havia més que boscúries gairebé impenetrables, druídiques, plenes de dòlmens i 
menhirs enrunats, perduts entre la bardissa i la fullaraca, sota les espesses tofes, verdes i grises, de 
l’arbreda, on dominava l’alzina surera, el plàtan, l’eucaliptus, el riure, el pi i el pollancre. Soledats 
profundes, només transitades de biaix, molt de tard en tard, per pastors esquius, escamots de 
caçadors, colles de carboners, senglars, llops i guilles. 
 Del cantó de Ponent, tot ho tancava i enfosquia l’esquerpa serralada de la costa, esberlada a 
cada pas per torrenteres ombrívoles, tota ella rossa, verdinegra i ferrenya. Sant Feliu, Llagostera i 
Tossa formaven els vèrtex d’un immens triangle, on la vegetació era com el pèl enrevessat d’una 
fera salvatgina, i on els cims solitaris s’espatllaven uns amb altres, fins arribar al Puig de les 
Cadiretes, que es passava anys sencers sense veure acostar-se-li —i tan sols per reposar uns  
moments i beure l’aire de l’altura— la forma humana d’un excursionista o d’un caçador. 
 Per entre les boscúries no s’esmunyia ni una sola carretera, ni un poble camí veïnal, ni una 
mala sendera de carro, com tampoc no hi havia ni un llogarret que aixoplugués unes quantes 
famílies entorn d’uns fogars encesos. Les tasqueres eren esquerdes pedregoses, obertes per pluges i 
vents, entre argelagues, boixos, esbarzers i móres, i per les petjades mateixes dels raríssims 
caminants que gosaven aventurar-se cap endins d’aquelles solituds desertes, plenes de basarda; o 
eren barrancs tortuosos, cavats pel sotragueig del carro únic d’alguna de les comptades masies 
perdudes al cor de la muntanya. 
 Els més coneguts d’aquests casals dispersos, anomenats ermites, perquè originàriament ho 
foren, dependents del gran monestir de Sant Feliu, eren i són encara, només sis: la Divina Pastora, 
Santa Escolàstica, Sant Baldiri, Sant Benet, Mas Codolar i Sant Grau. Els solius habitants de tals 
paratges —generalment una parella, amb tants de fills menuts com anys de matrimoni o 
d’avinença— vivien en tan absolut allunyament del tracte humà, que en sentir el lladruc dels seus 
mateixos gossos famolencs, anunciant la proximitat d’algun caçador de perdius o un cercador de 
bolets, tancaven tot seguit portes i finestres, amb pany i clau i forrellat, i desaven a corre-cuita 
gallines i fills. No cal dir que la nombrosa fillada la tenien sense ajuda de llevadora ni veïna, igual 
que les fures del bosc.  
 Els ermitatges —que ho degueren ésser exclusivament fins a les darreries del segle XVIII o 
fins el pas dels francesos a començaments del XIX—, desdoblats avui en masies, són les 



minúscules i esbalandrades capitals de les hisendes nascudes amb el repartiment de les immenses 
terres dels monjos. Per això gairebé totes les masies de la serra conserven l’antic santuari. Aquestes 
capelletes rústiques es passen tot l’any oblidades i perdudes en les alçàries desertes. Però en arribant 
la festa del sant patró —que sempre sol caure a la primavera o al bon temps tardoral—, hi pujaven 
del pla, i molt especialment de Sant Feliu, alegres colles de romeus i sarauistes, que oïen missa i 
cantaven els goigs al matí, feien una dinada imponent al migdia —escampats per les eres i clarianes, 
o ajaguts a l’ombra del sotabosc—, i a la tarda cantaven i ballaven fins a rebentar-se, entre espetecs 
de gasoses i fum de caliquenyos. Finalment, cap al tard, ja rendits, emprenien la forta davallada. 
L’ermita-masia tornava a quedar-se sola, els seus habitants, allunyats de tothom, i els encontorns, 
sense ànima humana. Els sols i les pluges anaven assecant i fonent les deixes de la passada tabola, 
escampades pel bosc, festí inesperat de formigues i papus. I aquelles altes i immenses soledats 
s’encantaven altra vegada en elles mateixes, durant dotze mesos seguits, menys un dia, xopant-se de 
bonances i tempestes, de calor i de boira, veient rodar enlaire, sobre la fosca remor del boscatge, el 
sol, els núvols, la lluna i les estrelles. 
  El nom de Costa Brava, que tothom dóna avui a aquesta ribera, cada dia més coneguda al 
món, no és pas un nom antic, ni tan sols tradicional, sinó un bateig molt recent, del qual fou el 
principal padrí un home trapacer, extraordinàriament simpàtic, mort ja fa un grapat d’anys, mig 
polític, mig poeta. Com que aviat no se sabrà res d’ell, i en canvi és molt probable que perduri el 
nom que va donar a aquesta costa, en diré dues paraules. 
 En començar el segle XX, ningú no sabia, ni podia sospitar, que d’aquesta ribera se’n diria 
molt aviat la Costa Brava. L’inventor, o almenys el promotor més eficient, d’aquest motiu que ha 
tingut tanta sort —tret a imitació dels que ja tenien les costes veïnes de França i d’Itàlia— es deia 
Ferran Agulló, i era mestre en gai saber, de l’època floralesca, i mestre electorer de la Lliga 
Regionalista, el gran partit polític de la Catalunya burgesa i conservadora. Aquest home inquiet i 
enginyós era, a més, periodista molt hàbil, i les cròniques que publicava diàriament en l’òrgan del 
seu partit, La Veu de Catalunya, les firmava amb el pseudònim de Pol. Estava casat amb una 
ganxona o descendent de Sant Feliu, i era també home mariner, enamorat de la vila i de la seva 
comarca. Cap a 1910, se li va acudir, en una sèrie d’articles parlant de coses de la mar, referir-se a 
la nostra costa designant-la sempre amb el nom pintoresc de Costa Brava —evidentment excessiu, 
com ho eren, en general, totes les coses catalanes de l’època. És un nom que ve gran, si es té en 
compte el que és una costa veritablement brava, com la de Bretanya, la de Cornouailles, la de 
Noruega, o si res més no, la del Nord i Nord-oest d’Espanya. I és menys apropiat encara, si pensem 
que la dolçor i la lluminositat d’aquesta ribera són molt superiors a la seva bravesa. Però a aquell 
sant cristià de l’Agulló li degué semblar que feia tropa un nom tan ferreny —igual que semblava 
impressionar tant, pels volts del Nou-cents, una afirmació com aquella del diari La Renaixença: “si 
no ens ho donen, ens ho prendrem!” I com que el motiu va caure en gràcia, aquí s’ha quedat, i aquí 
el tenim encara, cada dia més viu, fins al punt que és molt probable que s’hi quedi per sempre —és 
a dir, indefinidament. 
 Però ha passat que el nom de Costa Brava, atraient l’atenció universal sobre els aspectes 
exclusivament marítims d’aquest racó de món, ha desconegut encara més el fet que els seus 
paisatges interiors i els seus tocoms de muntanya, són tan bons com les mateixes marines. I són, a 
més, els únics realment braus, dignes de Els sots Feréstecs, de Casellas; de Terra Baixa, de 
Guimerà, i de Solitud, de “Víctor Català”, les tres obres mestres de la literatura catalana moderna 
específicament mascle. 
 Caminar per les Gavarres, o entre Sant Feliu i Tossa, per la serralada de la costa, pel qui 
entén aquesta mena de goigs és tan delitós com navegar entre Blanes i Cadaqués o Port de la Selva, 
arran de terra, i anar-s’hi entafurant de cala en cala. En les mil·lenàries espessors d’aquestes 
muntanyes veïnes de Sant Feliu hi havia, hi ha encara, indrets tan amagats, tan nous, tan no petjats 
sobretot per planta humana, que la naturalesa se us hi mostra en la plenitud del seu encís virginal —
des de l’herba menuda fins al roure alterós, des de la violeta boscana fins a la ginesta tofuda com un 
arbre, des de la formiga roja fins a la guilla erràtica i al xoriguer grisenc: amb una força, una puresa, 
un candor i una autenticitat que enamoren. Endinsar-s’hi és com fer pell nova i guarir de tots els 



mals. Més enllà de Romanyà, per exemple, en plenes Gavarres i anant cap al nord, hi ha una font —
la font de Josep— que raja tot l’any al caire d’una gran clariana oberta a cops de destral enmig de la 
boscúria. S’hi arribava per un caminoi cobert amb una volta de cireres de pastor. La font estava 
voltada de plàtans, alzines, roures i albes, que amidaven vint-i-cinc o trenta metres d’alçada. Allí no 
s’oïa res més que la remor eterna de l’aigua, el xiular de les merles, la fressa dels arbres barrejant-se 
pels cims o el buf finíssim de la marinada, que hi arriba a primeres hores de la tarda. I quan tot 
emmudia, us acariciava una quietud immensa, que era com el bleix de la selva adormida. 
 Per altra banda, vers el Ponent de Sant Feliu, sobretot en temps de tardor, res com una gran 
caminada pel bosc, entre esbarzers i brosses, cercant-hi bolets. A les tres de la matinada sortíem de 
vila, sota la lluïssor de les estrelles, i encara trobàvem el sereno amb el seu fanalet encès, que ens 
donava la “bona nit” quan ja nosaltres li fèiem: “Bon dia!”, recolzat a la porta d’una taverna que 
començava a entreobrir-se per les primeres barques que aviat tornarien de la mar. I caminàvem pel 
bosc tot el dia, fins que la posta del sol ens atrapava a les envistes de Tossa, amb els cistells plens 
de retxos o de rovellons, després d’haver fet una curta dinada per les altures de Sant Grau. La 
tornada era feixuga, ja de nit, avançant a la llum de la celístia; i en arribant a casa i trucar, totes les 
portes de la vila ja tornaven a estar tancades. Ens en anàvem de dret cap al llit, dormíem com un 
soc, i en despertar-nos l’endemà, teníem la sensació fabulosa i optimista d’haver realitzat una gran 
aventura. 
 La meravella d’aquesta naturalesa selvatana, tan aspra i feresta, és que —trobant-se tan prop 
del Mediterrani— sembla xopa d’una dolça i secreta tendresa. I quan us sentiu perduts pels seu 
replecs, i més endinsat entre les seves penyes molsudes, la xarxa punxant de les bardisses, la 
verdosa penombra dels cingles i la fosca basarda del bosc, tot d’una, al tombar d’una obaga o en 
coronar una cresta, veieu aparèixer al lluny la mar fresca i salada, plena de llum, enlluernadora de 
tanta blavor, panteixant suaument sota la rialla del sol, com una ampla cortina sedosa i vertical, que 
el vent sacseja a distància, penjada, entre dues vessants de muntanya, de la barra tibant de l’horitzó, 
per la qual llisca i es mou a poc a poc, com si us fes muts senyals misteriosos, una menuda vela 
blanca... 
 Però, un dia, començà la construcció de quatre carreteres: a la serralada de la costa, la de 
Sant Feliu a Tossa, que durà vint-i-tants anys, mesquineta i barata com un camí veïnal de província 
llunyana; i de la banda de Romanyà, la de Solius a Calonge, que empalma amb la de la Ganga, en 
plenes Gavarres, i seria una de les més belles del país, si fos transitable. Els vehicles de turisme, els 
òmnibus de línies regulars postals, els enormes autocars d’excursionistes, varen penetrar, per fi, en 
aquelles solituds només petjades pel peu de l’home i la pota animal. Devastadores legions de 
talladors d’arbres i de carboners a l’engròs, pogueren internar-se fàcilment per les entranyes 
d’aquestes boscúries, i no solament varen desfer les verdes espessors, sinó que fins arribaren a 
canviar-ne la fesomia i la llum. Centenars de milers d’arbres han estat abatuts. Els qui tenen 
patrimonis forestals, avui es diuen: “Aprés moi, la déluge!” Milions de tones de carbó d’alzina 
sortiren d’aquestes selves. Fou com si haguessin passat a Samsó, el de l’espessa i llarga cabellera, 
no pas les tisores de Dalila, sinó la màquina de repelar al zero. 
 Jo era un home fet, i el bell poblat de Solius, a la Vall d’Aro, o els de Romanyà i Vallvanera, 
a dalt de les Gavarres, com, de la banda de la costa, les ermites de la Divina Pastora i Sant Grau, 
eren totalment invisibles a una llegua de distància, envoltats i submergits com estaven en una mar 
de fullatge. Calia arribar fins a tocar-los, gairebé, per veure’ls. Avui dia, podeu contemplar-ne els 
rústics casals, amb tot detall, a alguns kilòmetres de lluny estant. 
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STARBUCKS COFFEE 5 PM 
 
L’anonimat de les grans ciutats el visc amb una estranya barreja de confiança i alliberament. Hi 
conec els meus refugis, els llocs on em trobo bé amb mi mateix, i, en certa manera, segur. Sé que hi 
continuo sent un ningú, però ho sóc a recés de les atzagaiades de la multitud de desconeguts que 
envaeix carrers i places, una babel amorfa, amb milers de rostres impenetrables, secrets, humans 
tanmateix... I és que en el nostre món postmodern no hi ha cap lloc segur, tot és fràgil i volàtil, en 
aquest post-quasi-tot que em toca viure ara que els ametllers ja estan batuts. M’agrada prendre cafè 
i passar l’estona als Starbucks del centre de la ciutat. Em fa l’efecte, a còpia d’anar-hi sovint, que 
sóc a casa. I que sóc en terra de ningú, també, un no ser enlloc. M’hi emporto els estris d’escriptura 
i lectura, la meva defensa contra els avatars de cada moment, i alhora el meu refugi, la meva 
llibertat, condicional, però llibertat al capdavall. Sol, amb la solitud extrema per companya, és la 
situació perfecta per a resistir aquests temps indòcils que ens és donat de viure, sigui quina sigui la 
nostra circumstància existencial. Sóc, vegeto i pul·lulo, i quan hi ha sort copulo, a la ciutat del 
perdó... I podria ser a Manhattan, Ginza o Alexanderplatz..., sense haver de fer cap quilòmetre, tan 
global i mestissa són la ciutat i el Coffee Shop. Només m’he de desplaçar amb el bus 45 des del 
Guinardó, que és on tanco els ànecs quan es fa de nit, fins al centre de la ciutat. Hi ha dies que em 
demano què hi faig en aquest centre urbà en permanent transformació. No trobo cap resposta 
convincent. Sóc aquí com podria ser allà. Al meu voltant, observo els solitaris teclejant als seus 
MacBooks històries naturals, ves a saber amb quina llengua i argument, parelles que consulten 
iPads i iPhones tot fent un descans en el seu peregrinar per la ciutat, potser només envien una selfie 
que s’han fet davant de La Pedrera o la Sagrada Família, l’esquer que els ha portat a la ciutat de 
Gaudí, l’excusa perfecta per fer milles i desconnectar d’una realitat en un nord tan global com el 
sud. També la globalitat dels refugiats que intenten arribar a aquesta Europa contradictòria, esquiva 



i desorientada. I és que tots anem en el mateix vaixell, i el vaixell fantasma ha embarrancat davant 
l’illa de Lampedusa. Bec el meu cafè pausadament, ignorant el que passa en aquests moments de 
terror a Alep i Mossul, confiat en la meva severa i glaçada solitud, sense que tanmateix, me’n pugui 
desentendre del tot, la mala consciència és la companya de viatge de l’home trasbalsat que sóc... I 
és que el món s’ha fet tan terriblement petit... Llegeixo Lucia Berlin, Manual per a dones de fer 
feines, en un intent d’evadir-me d’aquesta realitat que veig dibuixada en cada rostre desconegut. 
Lucia Berlin fa una crònica literària, detallada i precisa, de la creu de l’ american way of life, el 
somni americà que ha mogut els fils de la meva voluntat i consciència petitburgesa, i que ara, amb 
l’amenaça de l’impresentable demagog Donald Trump, candidat a la presidència, s’ha convertit en 
un autèntic malson. La vida que descriu Lucia Berlin és un lamentable desgavell humà. I ho fa 
sense cap queixa ni lament, com si la misèria existencial que li ha tocat viure fos la cosa més natural 
del món. Per escriure bé cal assolir un perfecte equilibri entre fons i forma. I Lucia Berlin l’assoleix, 
i ens mostra tot el seu esplendor narratiu en aquests relats breus... Avui, que predomina una 
literatura formalista, sense un fons viscut, real, palpable, i que sovint només és el càlcul meditat i 
mecànic d’una estructura argumental ben feta, però sense cap forma d’élan vital, costa de trobar una 
narrativa com la de Lucia Berlin. Ens enfarfeguen amb els bestsellers que inunden les taules de 
novetats de les llibreries que encara no han tancat per defunció. A mi em reconforta sempre trobar 
un llibre que defuig l’arquetip de les històries de lladres i serenos... Lucia Berlin és tot el contrari, 
vida feta lletra en estat pur. I escrit amb un savi equilibri de ment i cor. És la literatura que 
l’Acadèmia Sueca no ha trobat per donar el Nobel a un escriptor convencional. I l’ha atorgat a un 
poeta amb guitarra elèctrica: Bob Dylan. És alhora, aquest Nobel, un toc d’atenció, estrictament 
literari, i un avís per a navegants, d’un caire més ampli, polític i social. Cal un retorn a l’esperit de 
les coses autèntiques. Que els formalismes, per ben estructurats que siguin, no ens facin perdre la 
necessitat d’un fons viscut, lluny dels tòpics i clixés, tan suats, tan gastats, una literatura sense 
partits presos, i sense utopies per a moralitzants xarlatans de fira. És al cor que cal buscar la veritat 
última de les nostres històries... Sóc dels qui pensen que el Nobel d’aquest 2016 té més necessitat de 
Bob Dylan que no pas Bob Dylan del Nobel. Tothom espera que els temps canviïn. I que ho facin 
amb sentit, fugint de demagògies i populismes de baixa estofa. Massa sovint avui se’ns presenta una 
nova política que si grateu una mica en la seva retòrica no pretén altra cosa que no sigui canviar 
pets amb merda. Els entabanadors professionals la saben molt llarga... Això, però, ens portaria per 
uns costeruts viaranys que avui no estic en condicions de transitar. Ho deixarem per a un altre dia... 
S’ha fet fosc. Fa no sé quantes hores que escalfo la cadira del Coffee Shop. És hora d’escampar la 
boira. I vostès perdonin aquest soliloqui sense cap finalitat concreta. Pura evasió. Lletra. Vida. 
 
Barcelona, 5 de novembre de 2016 
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DESCORD EN EL RECORD  
 

 
 

Les mans. Són les mans de la retòrica. La 
retòrica m’enyora i jo no l’enyoro pas. La 
llengua. Això és el que importa. La meva 
relació amb la llengua, sense retòrica. Vull 
escriure. Per què vull escriure?  
CARLES HAC MOR 
 

 
 
És la medul·la espinal,  
àdhuc la glàndula pineal, 
les que revelen  
les dificultats que s'anhelen    
ara, quan els records s'arrelen, 
no res flueix.  
Si l'escriptura s'enfosqueix,   
l'ego en l'esperit perverteix   



la qui roman,  
de la qui els mots callaran  
el mal d'una pena tan gran.   
De l'enyor neix  
un voler dir que ja no creix,  
del res a dir fent-ne el seu eix,  
fidelitat.  
Presa la vida en l'entrellat  
que s'anomena veritat,  
encara viu,  
i floriran els adjectius  
per definir-ne l'atractiu,  
en rellegir-lo.  
Carles Hac Mor en lai despullo,  
negació del qual escullo  
l'intel·lectual.  

 
I per no-res seguir cantant l'alexandrí,   
pèrdua i sofriment romanen en present, 
callar l'amor latent, pensar l'incoherent,  
l'humor a l'infinit no cal que sigui dit,   
sí que fa de mal dir trobar per no emmudir, 
tanmateix tot s'hi val, la llibertat preval,  
            el lema principal 
             d'un rebel cerebral, 
pels descosits del qual ve l'enamorament, 
                                                                            Ut poesis pictura?  
I l'art ens va unir en un pèlag de mots 
                   i es va fer la llum en la complicitat d'abandonar-ho tot, 
fins la realitat.  
                   Ni àncora, ni port, tot el mar va ser nostre 
i nihilisme endins, 
                   ben poèticament, ens vam anar endinsant en un mar embravit. 
Força de l'obsessió,                  
                    on la lluita es fa en carn i en temps i en text i esforç, bo i negant  
i negant i renegant encara, reiteradament, 
                     i nedant i nedant, sempre cremant vaixells, amb rumb a l'infinit, 
                     i per cada braça un bes, i riure en prendre aire per a seguir rient  
                     fins a perdre l'alè, apassionadament, exhalant 
resistència tot invocant el caos, 
                      bo i oferint garbuix en revistes parlades i també caminades,  
                      fins i tot navegades; a mars les riallades inundaven el tot sense  
                      pretendre res més que complicitats, i les ganes de créixer  
en compartir les obres,  
i maneres de fer, i desfer, 
                      on rau la poca-solta, lírica, d'irrefrenable estètica, del perquè sí poètic,  
                      en combustió espontània, que fa del no-sentit un estendard vital,  
amb fibló subversiu, d'agent provocador 
                     d'impromptus alçurats, talment com ulls de poll  
                     als peus dels benpensants que menystenen l'atzar  
                     que nodreix els artistes i tota creació. 
Elogi de la valentia, 



                     d'un home compromès, amb una HAC majúscula,  
que m'ho va donar tot  

                     sense escatimar res.  
 
I tot és en el temps!     
     
                      Plecs d'un viure tan ple!, 
                      que no en sento el buit.                       
El seu NO  
                      fou per sempre, pulsió entre dos sís, amb el Sí fa que sí,  
                      en el si del llenguatge, batec en el record. 
L'escriure  
                      d'un grafòman obsés, subjecte al pensament 
lliure  
                      per despensar-ho tot  
i reescriure tostemps, 
                      ans la vida i l'amor i conviure al pedrís  
                      mil estones gaudint, coescrivint el goig. 
Epítom infra nu o no. 
I sí, tenacitat, 
                      apunts del dia a dia, l'esbós d'un firmament  
                      en «cinta d’infrallengua». 
I sí, desconstruir  
                       un tot edificat de racionalitat. 
Que es faci l'enderroc!, 
                        i la reconstrucció redimirà l'artista, 
                        tot despintant el jo 
amb Himnes del no ésser  
                       del desésser 
                       de l'ésser 
                       i essent 
                       del verb emprat al gest, bo i en els mots estant  
per compondre de nou 
                      amb el nom de les coses. 
I del tot al no-res 
                     a cor obert  
la llengua  
                     amb el pols ben latent i la sang per les venes que irriguen el cervell                                       
per qüestionar-ho tot 
                      fins les seves arrels, fins la raó social de la qual renegà  
ben conseqüentment 
                     bo i tocant el crostó als acomodaticis que fan del benestar  
                     una arma de poder, fins a picar la cresta d'il·lustrats saberuts  
                     amb judicis despòtics que li foren hostils per haver-se plantat,  
contra la hipocresia  
                      i contra la cultura i la seva moral. 
I foc a les poltrones!,  
                      bo i aixafant barrets, tot un mestre d'esgrima per fer saltar birrets,  
 “touchée” la teoria! 
 

Combatre l'ordre  
amb les paraules justes 



esmola l'eina  
l'impuls a la recambra  
executa la pensa.  

 
Forassenyar-se 
 
                       acte sensible  
                       del seny excloure's 
                      sense pronoms 
romandre feble     

         en el vers lliure. 
 

Escac i mat a l'experiència! 
 

Violentar l'expressió.  
Desig? I ara! Lament amb cop de gràcia   
i batzegada al cor, l'ai als colors  
vius de follia al no dels mots; gest amb audàcia.  
 
Fracassar en tota acció  
no sense perspicàcia 
en el rebuig de l'eficàcia  
defugir el tot, fins els honors.  
 
En executar l'art i prendre cos l'acràcia  
contra tots els judicis, símbols, sigles, valors.  
Ver ideal de la fal·làcia 
en desempolainar la diplomàcia. 

 
* PRÈCLUM  

 
Si la mort l'ésser arrabassa, 
roman la pensa, vida dels seus escrits,   
l'aura batega, ell generós preval  
en el record de tots els influïts.  
 
Semidéu que mort ultrapassa,  
 el seny subvertit,  
deessa raó ha transgredit,  
en una aposta existencial.  
  
Intel·ligent és l'home amb un no decidit.  
Pregona riallada, d'ampit universal, 
d'un mestre del contrasentit.  
Carles Hac Mor en estança i esperit. 
 

 
ñ“(...) un prèclum consisteix a redactar un text que és un plagi d'un original encara no escrit.” 

Carles Hac Mor Escriptures alçurades. 
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Marc Auladell Agulló, Sant Feliu de Guíxols, 1976 
 
llicenciat en Història i graduat en Arxivística i Gestió Documental per l’ESAGED 
arxiver de Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols 
 
Articles: 
AULADELL, Marc. “Treballar per als hisendats. L'evolució de les relacions amb la mà d'obra agrària" a 

SAGUER, Enric (coord.). Els últims hereus. Història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-
2000. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 2005. Juntament 
amb Josep Colls i Sebastià Villalón. 

AULADELL, Marc. Palamós 1936-1939. Diari de Lluís Barceló i altres veus. Palamós: Ajuntament de 
Palamós, 2006. Juntament amb Carme Adroher. 

AULADELL, Marc. “La configuració local del nou règim”, a Franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols 
durant la postguerra. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols / Diputació de 
Girona, 2007. 

AULADELL, Marc. El castell de la Roca. Les empremtes d’una fortalesa fantasma a Solius. Santa Cristina 
d’Aro: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro / Universitat de Girona, 2010. Juntament amb Francesc 
Aicart i Jordi Vivo. 

AULADELL, Marc; SUQUET, M. Àngels. Costa Brava Panoràmica. El Papiol: Efadós, 2010. 

 

 
 
 



    
 

 

 
 

Anna Escarpanter i Llandrich.  
Sant Feliu de Guíxols, 1973 
 
Llicenciada en Història de l’Art 
Màsters en Gestió cultural i Patrimoni 
Beca Ciutat d'Olot. Beca de Ciències Socials i Humanes Ernest Lluch 2013 
 
 
Publicacions: 

- “Josep Albertí, l’home que procurava aconseguir vida”. Dins L’Arjau nº67. Sant Feliu de 
Guíxols, abril de 2013. 

- “El conocimiento del público condiciona el grado de placer turístico”. Boletín de Interpreta-
ción, núm.27 (gener de 2013).   

- “ En busca del placer turístico: la interpretación del patrimonio como estrategia”. Boletín de 
Interpretación, núm.25 (octubre de 2011).  Conclusions del treball de recerca o tesina. 

- “ La sinergia entre museografía y arquitectura es posible: el Centro de Interpretación y Aco-
gida de Visitantes de La Antigua en Zumarraga”. Boletín de Interpretación, núm. 24 (març 
2011).  

- ” Zumárraga, el corazón de la antigua: una propuesta de Interpretación como estrategia turís-
tica”. Boletín de Interpretación, núm. 22 (març 2010).  

-  “  Historias anónimas. Vivencias de salvaguarda del patrimonio artístico en Olot, 1936”. 
Boletín 

- ”Estudio de campo. Arquitectura y vanguardia en el medio rural”. Lateral. [Barcelona] núm. 
110 (febr. 2004). 

- Catàleg de l’exposició “Josep Albertí, 1913-1993”. Apèndix: Cronologia i Bibliografia. 
Museu d’Art de Girona. Girona, agost – desembre 2001.  

- Col·laboracions a la revista especialitzada d’art Bon Art, 1999-2005. 
- Col·laboracions a la revista Papers d’Art, de la Fundació Espais de Girona. núm. 86 i 87. 

(2004). 
 

 

 
 



                                                            
 
 
ÀNGEL JIMÉNEZ NAVARRO (Girona, 1940).  
Llicenciat en Història Medieval.  
 
Publicacions: 
“Context històric del manuscrit d’Alonso Cano (1606) i esbós de la seva història del monestir de 
Sant Feliu de Guíxols. Segles X-XII (1ª part), Estudis del Baix Empordà. Vol. 32, 2013. 
Sants Boada i Calsada. Col·lecció Cooperativistes Catalans, 4. Barcelona. Cossetània Edicions, 
2006 
En memòria de Felip Calvet i Costa (1920-1999). Sant Feliu de Guíxols . Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols / Diputació de Girona. 2003. 
L’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. Parròquia de la 
Mare de Déu dels Àngels – Monestir /  Diputació de Girona, 2001. 
Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols/ Diputació de Girona, 1997. 
La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols,1995. 
“El moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939). Estudis del Baix Empordà, núm. 2, 
1983. 
 

 

RAFAEL PIÑOL I MAIMÍ (1866-1932), UN HERETGE GUIXOLENC? 
 
 

A cavall de dues èpoques passades -de mitjan segle XIX al primer terç del vint-, l’ideal del progrés 
material i del lliure pensament, a Sant Feliu s’expressava a través de diversos mitjans: l’escola i la 
premsa laica, les associacions -la lògia maçònica Gesòria, cooperatives, etc.- i els partits i sindicats 
en formació. El xoc entre les idees i les seves formulacions científiques i les del fet religiós, que 
imbuïa la vida quotidiana, era fort. Es va produir, doncs una topada majúscula entre mentalitats i 
llenguatges diferents. Perquè el llenguatge religiós no evolucionava. Quan el llenguatge 
experimental i científic ja era molt avançat, es continuaven interpretant els relats evangèlics -
bàsicament simbòlics, analògics- al peu de la lletra i es formulaven en forma de dogmes. Cosa que 
hi afegia més confusió, perquè s’identificaven inadequadament els conceptes de dogma i Veritat. En 
fi, es formà una babel tan gran que alguns veïns, d’un costat i de l’altre, varen patir de debò, en un 
temps d’anticlericalisme i clericalisme violent. 
 
1.-L’article “Duda”  
Ahir va ser el dia de la Puríssima (2016). Per tant, un bon exemple del que hem dit podria ser 
l’aldarull públic que suscità un article signat amb pseudònim i publicat el 1891 en un periòdic 



lliurepensador, El Siglo XX, que qüestionava la virginitat de la Mare de Déu. En aquell escrit -
titulat “Duda”-, alguns lectors van veure-hi un atac a la religió oficial de l’Estat espanyol, i 
assenyalaren un ganxó: Rafael Piñol Maimí. Efectivament, Piñol era un enèrgic defensor de la causa 
laica, com a pedagog, periodista, maçó i cooperativista. I va ser denunciat i jutjat “por escarnio a los 
dogmas católicos”, durant dos dies, a l’Audiència de Girona per un jurat popular. Les sessions es 
van convertir en un viu espectacle animat per l’assistència de republicans d’arreu que feien costat a 
l’acusat. La sentència va ser absolutòria perquè no es va poder demostrar que l’autor fos realment 
en Rafael Piñol, ni havia quedat clar que els dubtes publicats es referissin a la Mare de Déu.  
En aquella ocasió es va fer cèlebre la frase de l’advocat defensor: “Si mi defendido duda que la 
Virgen no es virgen después del parto, yo lo afirmo!”.  
L’afer, ja ho veuen, va ser molt sonat i va fer història, ja que no va acabar amb la sentència. Diu 
l’Agustí Cabruja que “un cop el mestre Pinyol en llibertat, va córrer el rumor que hom pretenia 
segrestar-lo i fer-li una mala jugada. Llavors, en Romaguer [Josep Irla i Rovira] va agafar colles 
d’homes armats i els distribuí per la carretera i davant el domicili del seu amic, muntant-hi una 
guàrdia permanent de nit i dia. Aquesta prevenció i vigilància va durar cinquanta dies”. 
 
2.-Pere Pascual (1848-1926), defensor del dogma catòlic 
 
Si, llavors, Rafael Piñol personificava el pensament liberal, el seu denunciant - Pere Pascual i 
Baguer- representava una de les ments més ràncies del poble. El seu nebot, l’escriptor Agustí Calvet 
“Gaziel”, que el coneixia molt bé, diu de l’oncle: “Era un clerical fanàtic, menat per una esposa que 
només pensava en miracles, misses, novenes i sants... Aquella tia meva, sempre vestida de negra, 
era fanàticament clerical. Fou molt temps [el seu oncle] jutge municipal, de mà dura i balances no 
gens pietoses. Per això, segurament, un anarquista barceloní li posà una bomba petita a l’entrada de 
casa seva, que era al carrer de Sant Llorenç”. Efectivament,  l’atemptat va ser el 12 de desembre de 
1892. I per haver-ne sortit il·lès, muntà una celebració d’acció de gràcies al temple parroquial on es 
va lluir, com a orador sagrat, l’eclesiàstic guixolenc, el doctor Agustí Maimí i Calvet. 
Els obrers vaguistes del 1900 en les seves coples satíriques, al mestre d’obres Pascual i Bagué –per 
cert, professionalment molt bo- li dedicaren una estrofa que feia així: “Tenim un Jesuïta/ que per a 
ells és el millor/ que amb molt de gust serviria/ per ser-ne Inquisidor./ Si el treballador va en massa/ 
i tan sols dóna un crit/ apliquin-li la mordassa/ del castell de Montjuïc”. 
Segons L’Avi Muné, Pere Pascual “havia militat sempre en les fileres d’extrema dreta amb rigidesa 
calvinista. Tenia un caràcter eixut, viu i intransigent [...] que el portava a ser combatut 
acarnissadament”. 
La història familiar d’aquest clerical, que educà les seves tres filles amb rigor moralista, va tenir un 
trist final, que ha esdevingut l’episodi més lamentable de la crònica negra de Ganxònia (1 de gener 
de 1940).  
 
3.-El llenguatge de les Escriptures 
 
Els relats evangèlics sobre la infància de Jesús, que només apareixen en Marc i Lluc, recullen molts 
elements llegendaris i mitològics, en el sentit original del terme, per transmetre un missatge 
fonamental, íntim, seriós. Pertanyen, doncs, a un llenguatge especial, d’escenificació poètica. No 
són la crònica d’uns esdeveniments històrics. Són fets reals –no falsos- narrats o escrits en un altre 
registre de consciència, diferent a l’estrictament racional. 
En concret, el relat de Lluc (1,26) que presenta l’àngel que anuncia el naixement de Jesús, fa servir 
la virginitat com a llenguatge per expressar la plenitud de l’Home Nou que naixerà. No parla, 
doncs, d’una virginitat biològica, que podria lloc a una interpretació perillosa si considerés  la 
virginitat biològica com una “virtut” en si mateixa i la sexualitat com una “cosa impura”. Ni la 
sexualitat és dolenta ni la virginitat és bona en si mateixes. Tant l’una com l’altra seran bones quan 
expressin una actitud generosa, i seran dolentes quan expressin una actitud injusta, com relacions de 
domini, de superioritat, d’indiferència, de menyspreu, d’utilització de l’altre,... 



Els evangelis, doncs, no parlen de qüestions biològiques; però fan servir la biologia popular 
d’aquell temps per dir coses molt profundes. Avui tenim una visió científica de la biologia i de la 
sexualitat. Per això el llenguatge d’abans ha esdevingut del tot inadequat.  
Però, per això, no cal canviar els evangelis. Sinó veure què volen dir realment. I en la mesura que 
ho anem descobrint s’ha de buscar la manera de dir-ho amb un llenguatge que s’entengui. 
L’evangeli de Lluc és molt radical en vàries coses. Una d’elles és el protagonisme que reconeix el 
paper de la dona en la generació de l’Home Nou. Per a aquest evangeli, l’Home Nou no pot néixer 
del Poder (representat per la manera d’actuar dels homes-barons) sinó d’una actitud de servei lliure 
i amorós (que és el que aquí ofereix Maria). 
Però, per què això “tan interessant”, ho expressa amb un llenguatge biològic tan antinatural? 
És la manera de dir les coses dels Evangelis, i de la majoria d’escrits de la Bíblia.  
Bé, en aquest apartat ens podríem allargar molt, però no és necessari fer-ho aquí. Tan sols volem 
recordar l’episodi d’una llarga història que passarà pels fets de la Setmana Tràgica (1909) i de la 
Guerra Civil, ara fa vuitanta anys. 
 
Sant Feliu de Guíxols, 9 de desembre de 2016 



                                            
 

Narcís Comadira (Girona, 1942) 
Escriptor i pintor 
  
Obra publicada: 
Poesia 
1966 La febre freda (dins 5 poetes de Girona) 
1969 Papers privats 
1970 Amich de plor 
1974 Un passeig pels bulevards ardents 
1976 El verd jardí 
1976 Desdesig 
1976 Les ciutats 
1978 Terra natal 
1980 Àlbum de família 
1981 La llibertat i el terror 
1984 Rèquiem 
1985 Enigmapa de flors 
1990 En quarantena 
1995 Usdefruit 
1998 Poemes 
1999 Recull de poemes i serigrafies 
2000 Lírica lleugera 
2002 L'art de la fuga 
2003 Formes de l'ombra. Poesies 1966 - 2002 
2007 Llast 
2012 Lent 
Poesia infantil i juvenil 
2003 El sol es pon 
Prosa 
1989 Girona: Matèria i memòria 
1990 Gerona 
1998 Girona: retrat sentimental d'una ciutat 
Teatre 
− 1992 La vida perdurable: un dinar. Neva: un te 
− 1996 L'hora dels adéus 
− 1997 El dia dels morts. Un oratori per a Josep Pla. 



Crítica literària o assaig 
• 1977 Guia de l'arquitectura dels segles XIX i XX a la província de Girona (amb Joan Tarrús) 
• 1996 Rafael Masó, arquitecte noucentista (amb Joan Tarrús) 
• 1998 Sense escut 
• 1999 Joaquim Sunyer: la construcción de una mirada 
• 2001 L'any litúrgic com a obra d'art total 
• 2002 L'ànima dels poetes 
• 2003 Jacint Verdaguer, poeta i prevere (amb altres autors) 
• 2005 La paraula figurada: la presència del llibre a les col·leccions del MNAC (amb altres autors) 
• 2006 Forma i prejudici: papers del noucentisme 
.  2011 Les Paraules Alades. Papers sobre el sentit de la Lletra 
 
Premis: 
 
1986 Premi Crítica Serra d'Or de poesia per Enigma 
1990 Premi de la Crítica de poesia catalana per En quarantena 
1992 Lletra d'Or per En quarantena 
1992 Premi Crítica Serra d'Or de Teatre per La vida perdurable 
2005 Premi Crítica Serra d'Or de traducció poètica per Cants de Giacomo Leopardi 
.   2013 Creu de Sant Jordi. 
 

 

 

             

Florència 
 

Florència, ciutat dura com la pedra 
grisa dels seus carrers. Ciutat convulsa 

i alhora ciutat gràcil i elegant, 
filla d’allò que Marsilio Ficino en 

va dir melancolia generosa. 
 

Hi ha un riu tranquil que s’enfada i que inunda 
els carrers i que enfanga els marbres tendres 

i els soterranis dels palaus feixucs. 
San Giovannino és una illa màgica 
enmig d’un remolí de gent diversa. 

 
S’alcen estranyes les estàtues falses 
a places i carrers, com si diguessin: 

quin destí ens ha fet néixer, som uns cossos 
amb l’ànima desada a un magatzem. 
(Les ànimes hi viuen sense història.) 

 
En el meu somni hi ha una cel·la clara 

amb un noli me tangere pintat. 
I pluja que rellisca sobre el Duomo. 
Tot sembla aixoplugar-ho, generosa, 



una cúpula eterna, inoblidable. 
 

I veig Adam i Eva que, plorosos, 
surten d’un paradís que no té porta. 

I la Nit dorm, que no vol despertar-se. 
Abans d’anar a sopar, parlo una estona 

amb un senyor que es diu Dante Alighieri. 
 



 
 


